
Projektet KulturarvsberättARna drivs med medel från Statens Kulturråd. 
Kulturarv Västmanland drivs av Region Västmanland i samverkan med länets tio kommuner, 
Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. 
Vi samarbetar även med kulturarvsaktörer i länet för insamlande och publicering av material. 
Tillsammans arbetar vi för att vi alla ska kunna ta del av Västmanlands kulturarv digitalt på 
www.kulturarvvastmanland.se.

Arbetet med KulturarvsberättARna 
har kopplingar till skolans kursplan

Bilaga 1

Deltagande i projektet kan bli en del av arbetet med att nå att mål i skolans läroplan. Här 
har vi listat mål som arbetet med projektet knyter an till.

Lgr22 åk 7-9, kunskapskrav, Historia
Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta 
om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet. Eleven för resonemang om 
hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Lgr22 åk 7-9, centralt innehåll, Historia
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska  
kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper 
använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om 
framtiden.

Lgr22 åk 7-9, kunskapskrav, Svenska
Eleven skriver olika slags texter med språklig variation, struktur och innehåll samt  
anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga 
normer. 

Lgr22 åk 7-9, centralt innehåll, Svenska
Texter
Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga 
och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan sam¬spela med varandra, till 
exempel i filmiskt berättande, teater¬före¬ställ¬ningar och webbtexter.

Informationssökning och källkritik
Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom 
intervjuer.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digi¬tala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett 
källkritiskt förhållningssätt.


