
 

 

Årskurs 7-9 

Från folktro och magi till 

sociala medier  

Har du sett älvorna dansa på ängen, hört näcken spela i bäcken eller plockat sju blommor att 

lägga under kudden på midsommarnatten? För inte så länge sedan var det magiska 

tänkandet och folktron en viktig del av människors vardag. Finns det magiskt tänkande idag? 

Hur sprids rykten för att förklara det som händer? Vem är källan och vad är syftet med att 

sprida en berättelse som kanske inte är sann? 

Utställningar: Folkkonst, Traditioner Tid: 60 min Pris: 700 kr 

Kopplingar till läroplanen  
I Nordiska museets skolprogram Från folktro och magi till sociala medier för årskurs 7-9 

berör vi delar ur läroplanen (Lgr 11) i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och bild.  

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. 

Centralt innehåll: 

‣ Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 

deras villkor och värderingar. 

‣ Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet 

betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

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: 

‣ Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur 

man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, 

etiska och rättsliga aspekter. 

  



 

 

Svenska 
Centralt innehåll: 

‣ Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett 

källkritiskt förhållningssätt. 

Bild 
Förmågor: 

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

Centralt innehåll: 

‣ Samtida konst och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från 

olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken 

är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

 


