
Drama Ålder Varför? Ämnesövergripande

Bröderna 
Lejonhjärta

Från 8år -  
Man kan aldrig bli för gammal för 
Bröderna Lejonhjärta!

Alldeles för många barn och 
ungdomar växer upp utan Astrid 
Lindgrens sagor. Bröderna 
Lejonhjärta är en av de bästa och 
dess mångbottnade historia går att 
dra många paralleller till.

Historia - Sagornas tid kan kopplas och levandegöra 
medeltiden  

Samhällskunskap - Koppla till världen i dag, dagens 
diktaturer och slutna samhällen och frihetskrig. 

Svenska - Sagotema, Använd sagan som mall för hur en 
saga byggs upp och skriv egna sagor. Detta projekt finns 
med i handledningen. 

Häxorna
8 -10år  
Det finns en risk att de något äldre 
eleverna inte tycker att Häxorna är lika 
spännande som vi tyckte som barn. 

En lysande sagoklassiker. Som både 
är lite skrämmande och humoristisk.

Svenska - Reflektion kring filosofiska citat. 

Biggest Bang

7 -13år 
Årets julkalender passar minst lika bra att 
lyssna på i samband med arbete om 
rymden eller frågeställningar kring 
identitet. 

Att lyssna på Biggest Bang är ett 
annorlunda sätt att levandegöra ett 
rymdtema. 

NO - Vad är verkligt och vad är fantasi? Vad vet vi 
säkert om rymden och vad är teorier? Vad säger att en 
teori är bättre än en annan?

Turid en 
vikingasaga

8-13år 
Trots att många läser vikingatiden i åk3 
passar Turid en vikingsaga även för de 
äldre eleverna. Turids tankar om sitt arv, 
öde och framtid delar många elever. Det 
går att dra många paralleller till dagens 
världsbild.

För att levandegöra undervisningen 
om vikingatiden. Men också som 
diskussionsunderlag för 
frågeställningar som rör elevernas 
erfarenheter kring flykt, livsfrågor och 
mod att följa sitt sanna jag.

Historia - Använd begrepp och uttryck från 
handledningen och levandegör arbetet med 
vikingatiden. Frågeställningar och uppgifter finns som 
stöd i lärarhandledningen. 

Samhällskunskap - Koppla Turid och Unnas tankar och 
liv till egna livsfrågor, möten och möjligheter. I 
lärarhandledningen finns frågeställningar och uppgifter 
som stöd. 


