
 
Tidsresan 
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3  
 
Förmågor: 
• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 

• Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 
förhållningssätt. 

• Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Centralt innehåll: 
• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som 

är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.  

• Skapande genom lek, bild, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. 

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller. 

• Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån 
elevernas erfarenheter och intressen. 

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag 
 
Historia 
Förmågor: 
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteraturen, sånger och filmer, till exempel skildringar av 

familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. 

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 
jämställdhet och relationer.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.  

 



Samhällskunskap 
Förmågor: 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

Centralt innehåll: 
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv 

och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 

• barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.  

 
Bild 
Förmågor: 
•   Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder. 
  



Från kalvhjärna till mikromat  
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1-3 
 
Hem- och konsumentkunskap 
Ur syftet: 
I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
ett kunnande som rör mat och måltider. 

Centralt innehåll: 
• Måltidens betydelse för gemenskap.  

• Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.  

 
Historia 
Förmågor: 
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 

jämställdhet och relationer. 

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 
 
Samhällskunskap 
Förmågor: 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

Centralt innehåll: 
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv 

och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

 



Bild 
Förmågor: 
•   Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder. 

 
  



Traditioner - varför då? 
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1 - 3  
 
Historia 
Förmågor: 
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 

barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 

jämställdhet och relationer. 

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser 
ur bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. 

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

 
Religionskunskap 
Förmågor: 
• Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom 

dessa. 

• Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. 

• Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. 

• Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp 
och modeller. 



• Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och 
trovärdighet.  

Centralt innehåll: 
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 

jämställdhet och relationer. 

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser 
ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.  

 
Bild 
Förmågor: 
•   Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder. 

  



 
Sagor och sägner  
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1-3  
 
Svenska 
Förmågor: 
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.  

• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

• Söka information från olika källor och värdera dessa. 

Centralt innehåll: 
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på 

internet 

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i 
form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. 
Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med 
inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan 
organiseras. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

• Hur ord, symboler och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. 

• Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och 
kroppsspråk. 

 

Historia 
Förmågor: 
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

 



Centralt innehåll: 
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 

barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras Relevans 
och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. 

• Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.  

 
Bild 
Förmågor: 
•    Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder. 

  



Folkkonst - den vackra och finurliga slöjden 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 1-3 
 
Slöjd 
Förmågor: 
• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

Centralt innehåll: 
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.  

• Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.  

• Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.  

• Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks och prydnadsföremål.  

• Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag. 

 
Historia 
Förmågor: 
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 

barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 
 

Bild 
Förmågor: 
•   Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder 

  



För hundra år sedan 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 1-3 
 
Historia 
Förmågor: 
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 

barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man 

kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg. 

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.  
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