Utdrag ur Lgr11
Lgr11

Koll på orden Åk 4-6

Övergripande kunskapsmål
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,
kan använda såväl digitala som andra
verktyg och medier för
kunskapssökande,
informationsbearbetning,
problemlösning, skapande,
kommunikation och lärande,

Betygsgrundande förmågor
Övningen kan bidra till att utveckla förmågan att:

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:




Sv: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika
medier samt för att urskilja texters budskap, både de
uttalade och sådant som står mellan raderna. Olika sätt
att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll
och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Beskrivande, förklarande, instruerande och
argumenterande texter, till exempel faktatexter.
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man
skriver till och med vilket syfte.












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.

Centralt innehåll

formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Sv),
anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang (Sv),
söka information från olika källor och värdera dessa
(Sv),
använda kunskaper i biologi/fysik/kemi för att granska
information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör ekologisk hållbarhet/
energi/teknik/miljö/samhälle (Bi, Fy, Ke),
värdera lösningar på olika miljö- och
utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och
hållbar utveckling (Ge),
söka information om samhället från medier, internet
och andra källor och värdera deras relevans och
trovärdighet (Sh),
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
(Tk).

Fy/Ke/Bi: Tolkning och granskning av information med
koppling till fysik/kemi, till exempel artiklar i tidningar och
filmer i digitala medier.
Ge: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna
läsa, skriva och samtala om geografi.
Sh: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte,
såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt
förhållningssätt
Tk: Ord och begrepp för att benämna och samtala om
tekniska lösningar.

