Utdrag ur Lgr11

Vem har gått här? Åk 4-6
Övergripande
kunskapsmål
Skolan ska ansvara för att varje elev
efter genomgången grundskola:






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

Betygsgrundande förmågor

Övningen kan bidra till att utveckla
förmågan att:



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



använda biologins begrepp, modeller
och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i
människokroppen, naturen och
samhället (Bi),

kan lära, utforska och arbeta både
självständigt och tillsammans med
andra och känna tillit till sin egen
förmåga,
kan använda modern teknik som ett
verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och
lärande.



läsa och analysera skönlitteratur och
andra texter för olika syften (Sv),



undersöka och presentera olika
ämnesområden med bilder (Bl).

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:
Bi: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och
luft. Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Hur djur,
växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. Tolkning och
granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i
digitala medier.
Sv: Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige,
Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter
som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Informationssökning i några
olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer
på internet.
Bl: Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till
text. Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

