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Koppling till centrala innehållet i Lgr11 för åk 4-6 
 

FYSIK 
Fysiken och vardagslivet 

• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i 
vardaglig elektrisk utrusning, till exempel i ficklampor. 

• Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.  
 

Fysikens metoder och arbetssätt 
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rapporter. 
• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel faktatexter 

och tidningsartiklar. 
 
 
KEMI 
Kemin i naturen 

• Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, 
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. 

 
Kemin i vardagen och samhället 

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter … 
 
 

GEOGRAFI 
Livsmiljöer 

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och 
naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion …  
 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt 
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 
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Koppling till centrala innehållet i Lsär11 för åk 7-9 
 

Naturorienterande ämnen 
Naturvetenskap i vardagen 

• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig 
elektrisk utrusning, till exempel i ficklampor. 

• Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.  
• Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk 

och tillverkningsindustri. 
 
Metoder och arbetssätt 

• Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, 
bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 
 

Ämnesspecifika begrepp 
• Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att 

samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser. 
 
 

Samhällsorienterande ämnen 
Att leva i världen 

• Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och 
naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott …  

 


