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Projektet är tvärvetenskapligt och kan kopplas till läroplanen och det centrala innehållet i kurs-
planerna inom fler olika skolämnen. Genom sin breda utformning knyter projektet bland annat 
samman samhällskunskap, fysik, kemi, geografi, biologi och teknik men i och med fördjupnings och 
diskussionsuppgifter kan ännu fler ämnen involveras.

Kopplingar till det centrala innehållet i  
grundskolans kursplaner.

Biologi Årskurs 4-6

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 
hållbar utveckling.

• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse 
för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rap-
porter, såväl med som utan digitala verktyg.

Årskurs 7-9

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument 
och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.



• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för sam-
hället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
• Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. 

Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller 

och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rap-

porter, såväl med som utan digitala verktyg.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor 

och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Fysik Årskurs 4-6

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på 
miljön samt energianvändningen i samhället.

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

• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för 
människans levnadsvillkor och syn på världen.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de 

används i undersökningar.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rappor ter såväl med som utan digitala verktyg.
• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i 

tidningar och filmer i digitala medier.



Årskurs 7-9

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. 
Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter 
och begränsningar i framtiden.

• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthus-
effekten och klimatförändringar.

• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och 
format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människ-
ors levnadsvillkor.

• Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid mo-
dellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, 
till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av 
egenskaper hos omgivningen.

• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller 
och teorier.

• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rap-
porter, såväl med som utan digitala verktyg.

• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor 
och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.





Geografi Årskurs 4-6

• 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.

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar 
utveckling.

Årskurs 7-9

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna 
kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exem-

pel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem 
(GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

• Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kemi Årskurs 4-6

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan 
på klimatet.

• Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för 
människans levnadsvillkor och syn på världen.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rap-

porter, såväl med som utan digitala verktyg.



Årskurs 7-9

• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det 
innebär för en hållbar utveckling.

• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världs-
bild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

• Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

• Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller 
och teorier.

• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rap-
porter, såväl med som utan digitala verktyg.

• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor 
och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Samhällskunskap Årskurs 4-6

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, 
med ett källkritiskt förhållningssätt.

• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån so-
ciala, etiska och rättsliga aspekter.

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till 
exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till 
exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.



Årskurs 7-9 

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granska-
re av samhällets maktstrukturer.

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker 
till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och 
grupper.

• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende 
på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk 
bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och 
huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten 
i väpnade konflikter.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt 
hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Teknik Årskurs 4-6

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser : identifiering av behov, undersökning, förslag till 
lösningar, konstruktion och utprövning.

• ur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till 
detta.

• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala 
miljöer.

• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.



Årskurs 7-9

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser : identifiering av behov, undersökning, förslag till 
lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har 
möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska 
innovationer.

• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel 
mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar 
som bidrar till hållbar utveckling.

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, 
till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.



Har du några frågor kring projektet? 
Tveka inte att höra av dig till oss via mejl: 

teknat@uadm.uu.se

mailto:teknat%40uadm.uu.se?subject=Mejladress

