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BASMATERIAL BIOLOGI ÅK 4-6  (antal baseras på klass med 20 elever) 

Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

NATUR OCH SAMHÄLLE 
        För läromedel, verktyg, material, 

 
  Basläromedel i biologi anpassat efter 

Lgr 11, t ex 
Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

sopsortering 

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. 

Concept cartoons Förslag på material;   

DINO röd lövmask/kompostmask Upptäck Sverige Biologi, M och Å 
Ottosson, Liber 

Utrymme där allt material är samlat. 
Packa i i t ex transparenta plastlådor 
(ev efter tema). 

Miljöbussen; Vatten- & sopresan sand   

Jägarförbundet jord Upptäck Europa Biologi, M och Å 
Ottosson, Liber 

  

Vallen löv   Varje låda bör märkas med innehålls- 

 
sågspån 

Upptäck Människan Kropp & Hälsa, K 
Naenfeldt, I Hansen Puke, Liber 

Förslag på övrig litteratur: förteckning. 

  Förslag på konkret material;   Att lära in ute året runt, M Wejdmar   

  kompost, maskarium   Att utveckla undervisningen i 
naturvetenskap, Björn Andersson: 
Studentlitteraur. 

  

  Se även annat centralt innehåll i    PULS Biologi 4-6 Människan, K 
Wallander m fl, Natur och Kultur. 

Viktigt att materialet finns i ett 
allmänt utrymme och inte i klassrum. 
Om elever har tillgång till utrymmet 
där materialet förvaras är det viktigt 
att skåpen är låsbara. 

  kemi och biologi.   

Djurs växters och andra organismers 
liv. Fotosyntes, förbränning och 
ekologiska samband och vilken 
betydelse kunskaper om detta har, t 
ex för jordbruk och fiske. 

 
preppglas PULS Biologi 4-6 Naturen, A 

Mårtensson m fl, Natur och Kultur. 
Barn och naturvetenskap, Elfström mfl 

slutet rum täckglas Vägar till naturvetenskapens värld, A 
Vikström, I Karlefors, G Helldén, G 
Jonsson; Liber 

usb-mikroskop, 1 st utbytesblad skalpell Koll på NO, A Hjernquist, K Rudstedt, 
Sanoma utbildning mikroskop/stereolupp     

skalpell, 10 st indikatorpapper   Att se helheter i undervisningen - 
Naturvetenskapligt perspektiv: 
Skolverket 

  

burkar m snäpplock, 50ml, 50st frön   Funktionell sopsortering för 
kompost, papper, kartong, plast, 
metall, batterier etc inomhus. 
Sopboda i anslutning till skolan. 

  burkar m snäpplock, 250ml, 50st odlingsjord   

  kikare, 20 st briketter Faktaböcker, t ex   

  lupp, 20 st odlingskrukor (alt återvunnet matr) Fälthandböcker; flora, fauna, fåglar, Bi-lagan 

  håv, vatten, 5 st   insekter, spindlar, fjärilar, grod- och  Fågelsång, J Pedersen, L Svensson   

  håv, fjärils, 5 st   kräldjur, däggdjur, träd… Försök med biologi, H Persson   

Ekosystem i närmiljön, samband 
mellan olika organismer och namn på 
vanligt förekommande arter. 
Samband mellan organismerna och 
den icke levande miljön.  

vattenkikare, 1 st   Natur och miljöpärmen Lek med Teknik, Teknikens Hus Skyddsklädsel för elever. 

bestämningsnyckel svamp, 1 st   Luleå kommuns sopsorteringsguide Natur och miljöpärmen, lärarhandledning   
bestämningsnyckel vattendjur, 1 
st     Nyfiken på naturvetenskap, H Persson Skydd befintliga bord. 

bestämningsnyckel smådjur, 1 st     Spårboken, Norstedts   

pincetter för insekter, 20 st     Tom Tits testar människokroppen   

  akvarie, plast, 5 st     Tom Tits biologiexperiment   

  balja, 5 st   Internet och film, t ex  Xperimentlust /Mera Xperimentlust; 
Karin lindvall 

Eluttag, även i tak 

  hinkar, 5 st   www.svenskadjur.se Grenuttag 

  vattensåll/sil, 5 st   www.världensdjur.se     

  
 

  www.ur.se Internet och film, t ex    

  
 

    www.skogeniskolan.se   

      Om Allemansrätten, t ex; www.naturskyddsforeningen.se   

Naturen som resurs för rekreation 
och upplevelser och vilket ansvar vi 
har när vi nyttjar den. 

Miljöskolan; Allemansrätten   http://www.friluftsframjandet.se/gues
t/ssir/tips 

www.skolburken.se   

    www.teknikochnatur.se   

    

 
http://www.bioresurs.uu.se/   

        
www.ur.se 

  

  

http://www.svenskadjur.se/
http://www.världensdjur.se/
http://www.ur.se/
http://www.skogeniskolan.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.friluftsframjandet.se/guest/ssir/tips
http://www.friluftsframjandet.se/guest/ssir/tips
http://www.skolburken.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.ur.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

KROPP OCH HÄLSA 
          

    Basläromedel i biologi anpassat 
efter Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

Hur den psykiska och fysiska hälsan 
påverkas av sömn, kost, motion, 
sociala relationer och 
beroendeframkallande medel. Några 
vanlig sjukdomar och hur de kan 
förebyggas och behandlas. 

Samarbete med t ex skolhälsovård,   Se sid 1 (4) 

hem- och konsumentkunskap,   
 

  

idrott och hälsa   Se sid 1 (4)     

    
 

    

 
  

 
    

    Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

      Ett urval av böcker om kroppen Se sid 1 (4)   

            

            

            

            

            

Människans organsystem. Organens 
namn, utseende, placering, funktion 
och samverkan.  

torso, 1 st   
 

    

modell av öga, 1 st   
 

    

modell av öra, 1 st   
 

    

  hjärta, 1 st   
 

    

  tand, 1 st   
 

    

  hjärna, 1 st         

  skelett, 1 st         

      
 

    

  stetoskop, 10 st   
 

    

            

      
   

  

      
 

  

      
 

    

      Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

Människans pubertet, sexualitet och 
reproduktion samt frågor om 
identitet, jämställdhet, relationer, 
kärlek och ansvar. 

samarbete med t ex skolhälsovård, kondomer www.ur.se www.teknikochnatur.se   

ungdomsmottagning bindor UR: Du mår som du äter. 6 program http://www.bioresurs.uu.se/   

  tamponger UR: Topp till tå www.rfsu.se   

    SLI: Evas sommarplåster www.skolburken.se   

      SLI: Evas vinterplåster www.skolappar.nu   

      SLI: Kroppen på G. Flera program.     

      SLI: Man tar en tant     

      

      
 

    

      
 

 

  

          

 

http://www.ur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.skolburken.se/
http://www.skolappar.nu/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

BIOLOGIN OCH VÄRLDSBILDEN 
          

    Basläromedel i biologi anpassat 
efter Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

Några historiska och nutida 
upptäckter inom biologiområdet och 
deras betydelse för människans 
levnadsvillkor. 

   Se sid 1 (4) 

   
 

  

   Se sid 1 (4)     

   
 

    

      
 

    

      

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

        Se sid 1 (4)   

       Litteratur om t ex röntgen, jordbruk, Litteratur om t ex röntgen, jordbruk,   

       penicillin, boskapsskötsel, olika penicillin, boskapsskötsel, olika   

       skapelseberättelser etc. skapelseberättelser etc.   

            

        Nyfiken på naturvetenskap, Hans   

        Persson   

            

Olika kulturers beskrivningar och 
förklaringar av naturen i 
skönlitteratur, myter och konst och 
äldre tiders naturvetenskap. 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

    
 

    

      
 

    

            

            

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
   

  

      
 

  

      
 

    

      Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

Livets utveckling och organismers 
anpassningar till olika livsmiljöer. 

I samband med annat centralt    www.ur.se www.teknikochnatur.se   

innehåll t ex i samband med     http://www.bioresurs.uu.se/   

  ekosystem.   
  

  

        
 

  

            

            

      
 

    

      
 

  

  

          

 

http://www.ur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.bioresurs.uu.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

BIOLOGINS METODER OCH 
ARBETSSÄTT 

          

    Basläromedel i biologi anpassat 
efter Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

      Se sid 1 (4) 

Enkla fältstudier och experiment. 
Planering, utförande och 
utvärdering. 

Se respektive centrala innehåll   
 

  

    Se sid 1 (4)     

    
 

    

      

      

      
 

    

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

            

            

            

            

Hur djur, växter och andra 
organismer kan identifieras, sorteras 
och grupperas. 

Se respektive centrala innehåll         

          

          

      
 

    

      
 

    

      
 

    

            

      
 

    

Dokumentation av enkla 
undersökningar med tabeller, bilder 
och enkla skriftliga rapporter. 

digitalkamera, min 1 st/klassrum   
 

    

Internetanslutning           

läsplattor min 5 st, appar         

4-5 dator per klassrum   
 

    

      
 

    

  dokumentkamera (t ex Ladibug),       
1 st, för att visa praktiska moment 

  
   

  

    
 

  

      
 

    

  Önskvärt med ActiveBoard/ 
projektor/Mimio teach eller liknande 
i samtliga klassrum. 

  Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

    
  

  

      
 

  

      
  

  

        
 

  

Tolkning och granskning av 
information med koppling till biologi, 
t ex i faktatexter och tidningsartiklar. 

Önskvärt med prenumeration på en         

vetenskaplig tidskrift t ex          

Illustrerad Vetenskap.         

    
 

    

      
 

    

        
 

  

 


