Utdrag ur Lgr11

Tacofredag utan bin! Åk 7-9
Övergripande mål- och riktlinjer

Syfte / betygsgrundande förmågor

Skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola:

Övningen kan bidra till att utveckla förmågan
att:

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga,
tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och
vardagsliv,

 använda kunskaper i biologi för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa,
naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi),

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt
formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska
överväganden,
 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och
en hållbar utveckling,
 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 genomföra systematiska undersökningar i biologi (Bi),
 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att
beskriva och förklara biologiska samband i
människokroppen, naturen och samhället (Bi),
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Sv),
 värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (Hkk).

Centralt innehåll
Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:
Bi: Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter
att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar
utveckling. Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. Biologisk
mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i
samband med skogsbruk och jakt. Lokala ekosystem och hur de
kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden
mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Sv: Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera
nyckelord och föra anteckningar. Beskrivande, förklarande,
utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Hkk: Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras
och hur de påverkar miljö och hälsa. Aktuella samhällsfrågor som
rör privatekonomi, mat och hälsa.

