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Nyckelord
Demokrati, FN, globalisering, hållbar utveckling, hälsa, intressekon-
flikter, klimat, klimat förändringar, konflikt, kost, levnadsvillkor, mat, 
matsäkerhet, miljö, mänskliga rättigheter, natur, naturresurser, näring, 
recept, resursfördelning, samarbete.

Biologi årskurs 4-6
 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.
 Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 
 beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Biologi årskurs 7-9
 Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och 
samhälls medborgare bidra till en hållbar utveckling.
 Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk 
mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 
beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och 
behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Geografi årskurs 4-6
 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 
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olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 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 natur-
resurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers 
arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Geografi årskurs 7-9
 Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnads-
villkor.
 Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för 
människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 
 människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jord-
bävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan före-
bygga risker.
 Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Hem- och konsumentkunskap årskurs 1-6
 Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bak-
ning och matlagning.
 Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider 
kan fördelas över en dag.
 Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och 
hälsa.

Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9
 Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbets-
processen och resultatet.
 Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och 
resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
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Idrott och hälsa årskurs 7-9
 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan bero-
endeframkallande medel och ohälsa.

Naturorienterande ämnen (ex. Biologi) årskurs 1-3
 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Samhällsorienterande ämnen (ex. Geografi och Samhällskunskap) årskurs 1-3
 Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och 
klimat.
 Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Samhällskunskap årskurs 4-6
 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet 
med barnkonventionen.
 Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och 
 konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Samhällskunskap årskurs 7-9
 De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras 
innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier 
 förändras i en globaliserad värld.
 Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvud-
sakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade 
 konflikter.
 Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Svenska årskurs 1-3
 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll.
 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma 
texter och göra förtydliganden.
 Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stav-
ningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
 Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan 
organiseras.

Svenska årskurs 4-6
 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.
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 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 
verktyg.
 Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar 
emot respons på texter.
 Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 
böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 
 Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, 
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 
drag.
 Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel 
skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Svenska årskurs 7-9
 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters bud-
skap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 
verktyg.
 Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man 
ger och tar emot respons på texter.
 Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språk-
behandling.
 Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 
 Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som 
sagts.
 Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tid-
ningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, 
uppbyggnad och språkliga drag. 
 Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte 
man kommunicerar.


