
 

Skolprogram – Från sten till lastbil   

Årskurs 4-6 
Aktivitetens koppling till Lgr11 

   
 
Syfte: 
Vi studerar vad som är metall och inte metall. Varför 
bryter vi malm? Vad använder vi metaller till? Varför 
finns det gruvor i Kiruna och Malmberget? Hur blir 
malm metall? Hur gör man hållbara konstruktioner av 
stål för att bygga lastbilar? 
 
 
 
Biologi, fysik och kemi (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnena biologi, fysik, kemi 
ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att  
 använda kunskaper i biologi för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,  

 använda kunskaper i fysik för att granska 
information, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 använda kunskaper i kemi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

 genomföra systematiska undersökningar i biologi, 
fysik, kemi och  

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

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att 
beskriva och förklara kemiska samband i samhället, 
naturen och inuti människan.  

 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 
Centralt innehåll årskurs 4-6  
Biologin och världsbilden 
 Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse 

för människans levnadsvillkor och syn på naturen. 
Biologins metoder och arbetssätt 
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. 
 Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i 

faktatexter och tidningsartiklar. 
 
Fysiken i naturen och samhället 
 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan 

på miljön samt energianvändningen i samhället. 
Fysiken och vardagslivet 
 Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. 
Fysikens metoder och arbetssätt 
 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
 Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i 

faktatexter och tidningsartiklar. 



 

   
Kemin i vardagen och samhället 
 Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som 

hanteras och sedan återgår till naturen. 
Kemins metoder och arbetssätt 
 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
 Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i 

faktatexter och tidningsartiklar. 
 
 
Ggeografi (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
 analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 

förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
 utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar 

av världen, 
 göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 

och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och 
 värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 

etik och hållbar utveckling. 
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Livsmiljöer 
 Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans 

markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och 
erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. 

 Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. 
Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess 
fördelning och kretslopp. 
 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
 Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar 

utveckling. 
 Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, 

hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda 
människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 
 


