
Enligt Lgr 22 och kursplanen i SO, NO, Teknik och Hemkunskap ska eleverna  
i årskurs 1 - 3 arbeta med: 
 

• Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden  
• Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap.  
• Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och                           

vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider. 
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om livsmedel. 
• Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse. 
• Förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk. 
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 
• Årstidsväxlingar i naturen.  
• Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer                 

och årstider. 
• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn                

på några vanligt förekommande arter. 
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 
• Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är                  

anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid. 
• Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar.  
• Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.  
• Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.  
• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.  
• Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor               

samt deras betydelse.  

 

I läromedlet Enkelt om bondgården presenteras enkla och tydliga texter  
som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.  
 

I läromedlet finns texter och uppgifter om De första bönderna, För hundra år sedan, 
Jordbruk, I ladugården, Ko, Gris, Får, Höns, Häst, Hund och katt, Honungsbi,  
Växter på bondgården, De fyra sädesslagen, Året om på åkern, Traktor, Skördetröska, 
Mat från bondgården, Mattraditioner, Mat ~ förr och nu, Mat och klimat, Kompost,  
Biologisk mångfald, Skogsbruk förr i tiden, Skogsbruk idag, samt Träd i skogen. 
 

I Enkelt om bondgården finns både illustrationer och fotografier med förklarande 
bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd.  
 

Läromedlet passar bra för undervisningen på lågstadiet. Det är även lämpligt  
för specialundervisning för elever med särskilda behov samt för nyanlända elever  
som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.  
 
 

                               Marie Tengnäs 
 

Illustrationer: Per-Anders Nilsson 
   Jenny Nyström    
   Carl Larsson, illustrationer ur Ett hem, 1899, och Spadarfvet, 1906,     
   Carl Larssons illustrationer finns även som digitala bilagor på:  
   www.tengnäs.se  -  Enkelt om bondgården  -  lärarhandledning 
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Sådden av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 
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Rågskärningen av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 
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Potatisupptagningen av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 



Tengnäs Läromedel            Art nr 506  

Enkelt om bondgården            Bilaga 4 

Slåttern av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 
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Ladugården av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 
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Julaftonen av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 
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Köket av Carl Larsson ur Ett hem år 1899 
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Vedhuggningen i skogen av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 
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I snickarboden av Carl Larsson ur Spadarfvet år 1906 


