
Lärarhandledning – Vardagsliv  
6 oktober – 30 november 2014 !!!!!!!!!

  !

Länkar: 
Svenska högtider och traditioner förr och idag –  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/
historiska-teman/svenska-hogtider-och-traditioner-forr-och-idag  
”Låt inte traditioner bli ett hinder för integration” – http://www.dn.se/debatt/lat-inte-traditioner-bli-
ett-hinder-for-integration/

Lgr 11 Kursplanen i religionskunskap 
Syfte 
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 
identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 
förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för 
sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Vardagsliv!
Kurre vill att du funderar på hur vi lever och tar hand om våra liv. 
Vad gör vi varje dag och vad gör vi bara ibland? Vilka seder och 
traditioner följer vi? Har vi alltid gjort på samma sätt och hur ser 
det ut på andra håll?

Övergripande perspektiv 
Varje nytt exemplar av dagstidningen är ett tidsdokument som berättar om hur människor 
lever och samverkar vid ett specifikt tillfälle.  

 
Levnadsvillkoren förändras kontinuer-
ligt och det som tidningarna skriver om 
i dag kan vara innehållet i framtidens 
historieböcker. 
Läs tidningen och stanna upp vid till 
synes alldagliga händelser i nuet för att 
reflektera och diskutera:   
✴varför vi gör, tycker och tänker 

som vi gör  
✴om det ser likadant ut i andra  

länder och i andra kulturer 
✴hur det kan ha sett ut förr i världen 
Samtalen kan ledas in på frågor om 
moral och etik samt olika religioner och 
livsåskådningar. 

Handlar om livsfrågor samt seder och bruk.  
Fokus ligger på de samhällsorienterande ämnena.

Barometern 1958-05-14  
1945 introducerades djupfryst i Sverige och 1964 infördes 
frysen som standard i nybyggda bostäder.

Digitala tidningsarkiv  
Svenska tidningar är på gång att digitalisera sina 
tidningar. T.ex Hallandsposten erbjuder sina 
prenumeranter digitala tidningar från 1931. Hör 
efter hur det är med din tidning.  
Det finska Nationalbiblioteket har en tjänst där 
vem som helst kan läsa svenskspråkiga tidning-
ar från 1771 till 1910 
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti
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OBS! Deltagande klasser väljer själva hur de vill arbeta med temat Vardagsliv. 
Lektionsförslagen nedan är endast avsedda som inspiration.

Förslag på basuppgift  (Kan redovisas för Kurre och ger då 12 guldnötter.) !
Precis som till alla våra teman i Presstationen, föreslår vi att du börjar med ett vanligt nyhetsprat 
kring aktuella händelser. Välj nyheter du vill tala med eleverna om och låt också de ge förslag på 
sådant som de har läst eller hört talas om. Stanna upp vid sådana nyheter som handlar om så-
dant som vi gör återkommande i vardagen och sådant som vi gör för att hålla traditioner vid liv.  
Förslag på frågor:  
• Vad handlar det här om? 
• Vem eller vilka är inblandade? 
• Vad är orsaken till den här händelsen? 
• Tror du att de som nyheten handlar om är nöjda? Varför? Varför inte? 
• Vilka vill göra på annat sätt? Varför? Hur? 
• Hur vill du ha det? 
Inled gärna VARDAGSLIV med ett sådant nyhetsprat. Därefter kan klassen välja något av Kurres 
övriga uppdrag eller fortsätta att samla nyheter som handlar om hur vi lever våra liv.

Lgr 11 Kunskapskrav i Samhällskunskap:  
Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom 
att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
!
Lgr 11 Kunskapskrav i Religion: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad 
religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för 
resonemanget framåt.

1. Olika sätt att leva 

Kurre vill veta hur människor lever i vardagen. Berätta med exempel från dagstidningen hur olika 
våra vardagsliv kan se ut beroende på vem vi är och vad vi vill med våra liv. Försök förklara varför 
människor lever olika. 
Lärarhandledning 
Yngre elever kan arbeta med bilder ur tidningar och skriva egna bildtexter. Äldre elever kan utgå 
från nyhetsartiklar som de sammanfattar och redovisar. Nyheterna kan komma från Sverige och 
andra länder. Eleverna kan behöva hjälp med att förstå vad vi menar med ett vardagsliv. Det kan 
handla om: 
• hur vi bor 
• vad vi arbetar med 
• hur vi klär oss 
• vad vi äter 
• hur vi använder våra pengar 
• hur vi färdas 
• hur vi umgås och roar oss 
• hur vi tar hand om vår hälsa 
• hur vi firar våra högtider 
Gå gärna vidare och låt eleverna ta reda på hur det kan ha sett ut i historisk tid.

Lgr 11 Kunskapskrav i Samhällskunskap:  
Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor 
under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån 
människors berättelser och olika skildringar.

�2

Presstationen 2014-2015  –  Vardagsliv      www.presstationen.se 

http://www.presstationen.se


2. Plötsligt händer det 
Plötsligt händer något och vardagslivet förändras. Berätta för Kurre om drabbade människor. Det kan 
handla om sjukdomar och katastrofer eller om andra oväntade händelser. Berätta också för Kurre hur 
vi kan vara medmänniskor i oväntade situationer.  

Lärarhandledning 
Människor som drabbas av olyckor, sjukdomar, katastrofer, krig eller annat som förändrar tillvaron blir 
ofta nyheter i våra medier. Här vill vi att eleverna ska sätta sig in i hur bräcklig tillvaron kan vara.  
Eleverna kan arbeta i flera steg: 
• Välja artiklar. 
• Läsa och markera i texter: Vad som hänt? Vem/vilka som är drabbade? När det hände? Var det 
hände? Varför det hände? Hur det gick till och hur det har förändrat tillvaron?  
• Skriva en sammanfattningar. 
• Ge förslag på hur vi kan vara medmänniskor.

Lgr 11 Kursplanen i Religionskunskap 
SYFTE 
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 
etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att 
tänka och leva.  

3. Kurres temakalender 

Varje dag året om har ett särskilt tema. Den 4 oktober firade till exempel många Kanelbullens dag 
och dagen efter Gräddtårtans dag. Gör en temakalender för oktober och november och visa Kur-
re vilka teman det handlar om. Vilka temadagar skriver tidningarna om? Vad skriver de? Vilka 
dagar firar du och din familj. Hur? 
Lärarhandledning 
Den här länken http://www.dinstartsida.se/kalender/temadagar/?ar=2014 visar årets temadagar 
och berättar kort varför och var dessa firas. Det kan utgöra basen i Kurres temakalender. Sedan 
fyller eleverna på med de nyheter de hittar om den aktuella temadagen. Låt gärna eleverna kom-
plettera kalendern med: 
• dagens “snackis”, en nyhet som alla talar om eller en nyhet som klassen fastnar för. 
• dagens namn, gärna med lite fakta om namnet. 
• annat som eleverna vill koppla till sin kalender.

Lgr 11 Kunskapskrav i Svenska:  
Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av 
informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnes-
specifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och 
för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller 
enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och 
begrepp.
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5. Nu är det dags igen 

Leta i tidningen efter sådant som återkommer varje år. Berätta för Kurre vad vi gör och hur vi upp-
märksammar det. Varifrån kommer de traditioner som du hittar? 

Lärarhandledning 
Samtala med eleverna om vad traditioner är. Det kan vara återkommande händelser i vardagen 
som hummerpremiär, älgjakt, skördefester och sportevenemang, men också fester och religiösa 
högtider. 
Uppmuntra eleverna att till sina presentationer göra faktarutor om traditionen.

Lgr 11 Kursplanen i Religionskunskap:  
Centralt innehåll i årskurs 1-3

Att leva i världen 

• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några 

berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 

Centralt innehåll i årskurs 4-6 

Religion och samhälle 
• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. 

Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. 

• Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

4. Bra hjälp i vardagen 

Här vill Kurre att du ska klippa bilder på sådant som hjälper oss i vardagen. Berätta för Kurre hur vi 
använder dessa hjälpmedel. Hur gjorde man förr när inte sådana fanns? 
Lärarhandledning 
Förutom nyhetsartiklar kan eleverna använda tidningens annonsmaterial, både de stora märkesan-
nonserna men också eftertextens köp- och säljannonser från privatpersoner.  
Passa gärna på att diskutera annonsernas utformning och etik. Vad lockar man med? Vad betyder 
priset? Vilka behov skapas? Vilka målgrupper vänder man sig till?

Lgr 11 Kursplanen i Samhällskunskap:  
Centralt innehåll i årskurs 1-3 
Att undersöka verkligheten 

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

Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. 

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

Centralt innehåll i årskurs 4-6 
Information och kommunikation 

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt 

förhållningssätt.
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6. Kurres budord 

Alla religioner har regler som talar om hur människor ska leva tillsammans på ett bra sätt.  
Leta efter nyheter om människor som gör fel eller förstör för andra. Skriv egna korta levnadsregler 
som dessa människor borde rätta sig efter. Sätt samman klassens regler till Kurres budord. 
Lärarhandledning 
Inled gärna arbetet med att diskutera några exempel som ni hittar i tidningen. Formulera någon 
levnadsregel, budord, tillsammans. Därefter fortsätter eleverna själva att söka exempel och att 
skriva budord.  
I tidningen Solstrålen (http://www.arbark.se/pdf_wrd/12-solstralen-februari-1908.pdf) finns exempel 
på hur eleverna kan skriva sina budord. Solstrålen, Sagostundens tidning 1908 (pdf Se sidan 8). 
Resonera med eleverna om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott och ont. 
Vilka blir konsekvenserna om levnadsreglerna inte följs? 
Vad säger skrifterna? Jämför klassens budord med de levnadsregler som finns i olika religioner.

Lgr 11 Kunskapskrav i Religionskunskap:  
Årskurs 3 

• Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan 

behövas.

Årskurs 6 (E)

• Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära 

att göra gott.

7. Familjesidan berättar 

Läs om bröllop, begravningar, födelsedagar och andra händelser på tidningens familjesida. Där kan 
man få reda på något om människors liv. Välj en av de personer som du har läst om och berätta för 
Kurre vad du tror har hänt i personens liv. 
Lärarhandledning 
Inled gärna med att göra eleverna förtrogna med familjesidans varierande innehåll. 
Elevernas redovisningar kan vara rena personbeskrivningar eller utdrag ur tänkta dagböcker, brev 
till någon, ett inlägg på Facebook ... !
ANDRA FÖRSLAG: 
Dödsannonsernas symboler 
Vad berättar de för oss? Varför har någon valt just den symbolen? Vad berättar den om männi-
skans liv? Säger den något om hur personen uppfattar livet efter döden. 

Dagens namn och hur det härleds 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina/Post.aspx 

Nyfödda barn 
Samla på bebisar! Låt eleverna matematiskt arbeta med dessa, till exempel kön, vikt och längd. 
Sortera barnen efter bokstavsordning och födelsedatum. 

Lgr 11 Kunskapskrav i Svenska:  
Årskurs 3 
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda

stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är

vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning,

handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då

grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Årskurs 6 (E) 
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur

samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning,

skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller

enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa

information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens

användbarhet.
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IKT-resurser på webben !
Det finns många gratistjänster på Internet som är användbara i skolan. Som regel krävs 
det att man registrerar sig för att få ett konto och därmed tillgång till tjänsterna. !
Google Drive  !!!!!!!!!
 !!!!!!
Andra tips på webbresurser 
Prezi - Ett verktyg för animerade presentationer 
https://prezi.com/ 
Animoto - I animoto kan man göra filmer av stillbilder 
https://sites.google.com/site/presentationsverktyg/animoto 
Bambuser - Ladda upp filmer eller göra direktsändningar från mobil och surfplatta. 
http://bambuser.com/ 
Voto - En svensk sida där man gratis kan göra omröstningar på nätet. 
http://voto.se/ 
Haiku Deck - Presentationer på webben eller på iPad. 
http://www.haikudeck.com/p/0t8BzLcp43/the-fast-track-to-slide-stardom 
ShowMe - Presentationsverktyg för iPad. (Se exempel från årskurs 2) 
http://www.showme.com/ 
SlideShare - Gör presentationer och dela med dem du vill 
SlideShare - http://www.slideshare.net/ 
SlideTalk - Gör egna bildspel och lägg till en elektronisk röst 
slidetalk.net - http://slidetalk.net/Home/Viewer?video=128371 
IKTSIDAN - Samarbeta & presentera  
http://iktsidan.com/beratta-redovisa/ 
Presentationsverktyg - En samling webbresurser från Marie Linder 
https://sites.google.com/site/presentationsverktyg/home

På  Google drive kan du skapa wordfiler eller presentationer som sedan 
kan publiceras direkt på webben. Du avgör själv vilka som ska kunna ta 
del av dina dokument. 
http://www.google.com/intl/sv/drive/apps.html !
När klassen lämnar sitt bidrag till Kurre finns det ett fält där länken till 
dokumentet på Google Drive kan skrivas in:

På  YouTube kan du lägga upp filmer från mobiler, surfplattor eller da-
torer. Du avgör också här vilka som ska kunna se dina filmer. 
https://www.youtube.com/ 
En närmare presentation av YouTube finns på: 
https://sites.google.com/site/presentationsverktyg/youtube

YouTube

OBS! Det går inte att skicka in wordfiler direkt i Presstationens uppdrag.
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