Pedagogisk planering
Projekt - Från Big bang tom. järnåldern

Datum: Ht 19 v. 36 – 50

Introduktion av innehåll
Du kommer att få kliva in i en tidsmaskin och färdas ca 15 miljarder år tillbaka i tiden.
Du ska med på en resa där upplevelsen kommer starta med Big bang och fortsätta
ända till järnåldern. Under din resa kommer du att stöta på de första levande djuren och
växterna. Därifrån reser du vidare in i stenåldern och deras jaktmarker. Efter stenåldern
tar tidsmaskinen dig till bronsåldern, järnåldern och vidare mot vikingarna.
Övergripande mål
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till
att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med
andra. Undervisningen är saklig och allsidig, undervisningen är inte ensidig till förmån
för den ena eller den andra åskådningen. Eleverna ska få kunskap och insikt i det
svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
Syfte
SO (historia, samhälle)
 Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingsmöjlighet.
 Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Slöjd
 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,
verktyg och hantverkstekniker
Bild
 Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Detta kommer du att bedömas på:
Din förmåga att:
So
● Beskriva delar av människans tidigare historia genom att ge exempel på
människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
● Använda dig av tidslinje och några tidsbegrepp för att ange händelser i tid
● Beskriva och iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck

Slöjd
● På enkelt sätt samtala om slöjdföremålets uttryck samt om dess symboler, färg,
form och material.
Bild
● Med hjälp av dina bilder befästa dina erfarenheter, kunskaper och upplevelser
utifrån ämnet.
Du kommer att visa det genom att:
● Göra en tidslinje med bild och text samt tidsbegrepp
● Göra bilder om hur jorden kom till.
● Göra enkla jämförelser mellan livet i olika tidsåldrar och ger exempel på
människors levnadsvillkor.
● Förklara och föra resonemang om olika slöjdföremål, samt framställa olika
föremål
● Skapa i olika material
Under projektet/arbetet kommer vi att:

● söka information och befästa kunskaper om Big bang, skapelseberättelsen,
●
●
●
●
●
●

dinosaurier, istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden.
skapa (lera) och skriva fakta om dinosaurier
arbeta med människors användning och utveckling av olika material genom
historien
framställa berättande bilder från stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
slöjda
arbeta med människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt
införandet av jordbruk
läsa berättelser om nordisk mytologi

