
Omgivningslära 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i omgivningslära i årskurs 3–6  

Vid bedömningen av kunnandet i omgivningslära är bedömningen av undersökningsfärdigheterna och arbetet centralt vid sidan om bedömningen av den teoretiska kun-
skapen inom de olika kunskapsområden som ingår i omgivningsläran. De olika kunskapsområdena förenas till en helhet och de har sina egna mål och bedömningsgrunder. 
Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att visa sitt kunnande. Elevernas värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala färdigheter, temperament eller övriga personliga 
egenskaper utgör inte föremål för bedömningen. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i omgivningslära genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats 
årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i omgivningslära. Eleven har uppnått målen i omgiv-
ningslära för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedöm-
ningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för omgivningslära och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om 
eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i 
läsårsbedömningen i omgivningslära och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för 
de lägre vitsorden. 
 
Eleverna instrueras att identifiera sina egna förhandsuppfattningar, styrkor och utvecklingsbehov samt uppmuntras att sporra varandra i lärandet. Lärandet styrs genom 
frågor, uppbyggande respons och konkreta utvecklingsförslag. Positiv respons och uppmuntran stöder i synnerhet utvecklingen av arbetsfärdigheterna och motivationen. 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Betydelse, värderingar, attityder 

M1 väcka och upp-
rätthålla elevens 
intresse för omgiv-
ningen och under-
visningen i omgiv-
ningslära samt 
hjälpa eleven att 
inse att samtliga 

I1-I6 Eleven upprätthål-
ler sitt intresse för 
omgivningen och 
för studierna i om-
givningslära samt 
inser att samtliga 
ämnesområden i 
omgivningsläran 

Förmåga att upp-
fatta omgivnings-
lärans betydelse 

Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 
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målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

ämnesområden i 
omgivningsläran 
är viktiga för hen   

är viktiga för hen 
själv.  

M2 handleda och 
sporra eleven att 
ställa upp mål för 
sina studier och 
att arbeta långsik-
tigt för att uppnå 
dem samt att ana-
lysera sina kun-
skaper i omgiv-
ningslära 

I1-I6 Eleven ställer upp 
egna mål för sina 
studier och arbe-
tar långsiktigt för 
att uppnå dem 
samt identifierar 
sina kunskaper i 
omgivningslära.  

Förmåga att ar-
beta målinriktat 
och att lära sig lära 

Eleven ställer upp 
ett enskilt mål un-
der handledning 
och deltar i det ge-
mensamma arbe-
tet.  

Eleven ställer upp 
egna mål för 
mindre helheter 
under handledning 
och arbetar under 
handledning för 
att uppnå gemen-
samma mål.  

Eleven ställer upp 
egna mål för 
mindre helheter 
och arbetar för att 
uppnå gemen-
samma mål. 

Eleven ställer upp 
egna mål för 
mindre helheter 
och utvärderar hur 
hen uppnått må-
len och arbetar på 
eget initiativ för 
att uppnå gemen-
samma mål. 

M3 stödja eleven 
att utveckla miljö-
medvetenhet samt 
att agera och på-
verka i sin närmiljö 
och i olika sam-
manhang för att 
främja hållbar ut-
veckling och att 
uppskatta betydel-
sen av en hållbar 
utveckling för sig 
själv och världen 

I1-I6 Eleven utvecklar 
sin miljömedve-
tenhet, agerar och 
påverkar i sin miljö 
och i olika sam-
manhang för att 
främja hållbar ut-
veckling.  
 
Eleven förstår be-
tydelsen av hållbar 
utveckling för sig 
själv och för värl-
den. 

Kunskaper och fär-
digheter i hållbar 
utveckling 

Eleven ger ett ex-
empel på en för-
ändring i miljön 
som orsakats av 
människan. 
 
Eleven nämner po-
sitiva handlingar 
som hen kan göra 
för miljöns och ge-
menskapens 
bästa. 

Eleven beskriver 
miljöns tillstånd 
med hjälp av ex-
empel och nämner 
några faktorer 
som hotar en håll-
bar framtid. 
 
Eleven beskriver 
metoder för hur 
man värnar om 
och utvecklar mil-
jön och gemen-
skapen samt del-
tar under handled-
ning i gemensamt 
påverkansarbete.  

Eleven beskriver 
stödjande och ho-
tande element i 
byggandet av en 
hållbar framtid 
med hjälp av ex-
empel.  
 
Eleven beskriver 
och identifierar 
olika metoder för 
hur man värnar 
om och utvecklar 
miljön och gemen-
skaper samt deltar 
i gemensamt på-
verkansarbete. 

Eleven ger motive-
rade exempel på 
faktorer som ut-
vecklar och hotar 
en hållbar framtid.  
 
Eleven beskriver 
på ett motiverat 
sätt olika metoder 
för hur man värnar 
om och utvecklar 
miljön och gemen-
skaper samt deltar 
aktivt i gemen-
samt påverkansar-
bete. 
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Undersöknings- och arbetsfärdigheter 

M4 uppmuntra 
eleven att formu-
lera frågor om 
olika ämnesområ-
den samt att an-
vända dem som 
utgångspunkt för 
undersökningar 
och andra aktivite-
ter 

I1-I6  Eleven formulerar 
frågor om olika 
ämnesområden 
och använder dem 
som utgångspunkt 
för undersök-
ningar och andra 
aktiviteter.  

Förmåga att for-
mulera frågor 

Eleven deltar till-
sammans med 
andra i att formu-
lera frågor som 
anknyter till äm-
net eller identifie-
rar teman kring 
vilka man kan ut-
veckla frågor. 

Eleven formulerar 
under handledning 
frågor som man 
tillsammans kan 
utveckla till ut-
gångspunkter för 
undersökningar 
och andra aktivite-
ter. 
 

Eleven formulerar 
frågor som man 
tillsammans kan 
utveckla till ut-
gångspunkter för 
undersökningar 
och andra aktivite-
ter. 

Eleven formulerar 
motiverade frågor 
och utvecklar dem 
som utgångspunkt 
för undersök-
ningar och andra 
aktiviteter.  

M5 hjälpa eleven 
att planera och ge-
nomföra små 
undersökningar, 
göra observat-
ioner och mät-
ningar i 
mångsidiga lärmil-
jöer med hjälp av 
olika sinnen samt 
undersöknings- 
och mätredskap 

I1-I6 Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar, 
gör observationer 
och mätningar i 
mångsidiga lärmil-
jöer med hjälp av 
olika sinnen samt 
undersöknings- 
och mätredskap 

Undersökningsfär-
digheter: förmåga 
att planera, obser-
vera och mäta 

Eleven deltar i att 
observera, mäta 
och dokumentera 
resultat och berät-
tar om dessa un-
der handledning. 
  
 

Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar 
under handled-
ning. 
 
Eleven gör under 
handledning ob-
servationer och 
mätningar samt 
dokumenterar re-
sultat under hand-
ledning. 
 

Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar 
självständigt eller 
tillsammans med 
andra. 
 
Eleven gör obser-
vationer och mät-
ningar samt doku-
menterar resultat 
enligt anvisningar. 
 

Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar 
självständigt samt 
stöder de övriga 
medlemmarna i 
gruppen vid be-
hov. 
 
Eleven gör obser-
vationer och mät-
ningar samt doku-
menterar resultat 
genom att an-
vända olika red-
skap för undersök-
ning och mätning i 
olika lärmiljöer.  
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M6 hjälpa eleven 
att se samband 
mellan orsak och 
verkan, dra slut-
satser utgående 
från resultaten 
och presentera 
sina resultat och 
undersökningar på 
olika sätt  

I1-I6 Eleven identifierar 
orsakssamband, 
drar slutsatser ut-
gående från sina 
resultat och pre-
senterar sina re-
sultat och under-
sökningar på olika 
sätt.  

Undersökningsfär-
digheter: förmåga 
att dra slutsatser 
och presentera re-
sultat  

Eleven beskriver 
under handledning 
den utförda 
undersökningen 
och dess resultat 
genom att an-
vända insamlad in-
formation eller ob-
servationer som 
gjorts. 
 
 

Eleven drar enkla 
slutsatser under 
handledning. 

Eleven presenterar 
sina resultat enligt 
anvisningar. 

Eleven identifierar 
orsakssamband 
och drar enkla 
slutsatser utgå-
ende från resulta-
ten. 
 
Eleven presenterar 
sina resultat på ett 
tydligt sätt. 

Eleven beskriver 
orsakssamband 
och presenterar 
slutsatser utgå-
ende från resulta-
ten. 
 
Eleven presenterar 
sina resultat och 
undersökningar på 
olika sätt. 

M7 handleda ele-
ven att förstå be-
tydelsen av var-
dagliga tekniska 
tillämpningar, hur 
de fungerar och 
används samt in-
spirera eleven att 
pröva, upptäcka 
och skapa nytt till-
sammans med 
andra 

I2-I6 Eleven förstår an-
vändningen och 
betydelsen av var-
dagliga tekniska 
tillämpningar, hur 
de fungerar och 
används samt prö-
var, upptäcker och 
skapar nytt till-
sammans med 
andra.   

Tekniska kun-
skaper och för-
måga att samar-
beta vid teknisk 
problemlösning  

Eleven beskriver 
användningsområ-
det för en teknisk 
tillämpning. 
 
Eleven deltar un-
der handledning i 
att experimentera 
och skapa nytt i 
grupp.  

Eleven ger några 
exempel på an-
vändningsområ-
den för vardagliga 
tekniska tillämp-
ningar och hur de 
fungerar.  
 
Eleven arbetar un-
der handledning 
med att experi-
mentera och 
skapa nytt tillsam-
mans med de 
andra. 
 

Eleven beskriver 
hur vissa vardag-
liga tekniska till-
lämpningar funge-
rar och kan ge ex-
empel på deras 
betydelse. 
 
Eleven samarbetar 
med de andra 
kring experiment 
och nyskapande. 

Eleven beskriver 
och förklarar hur 
flera tekniska till-
lämpningar funge-
rar och kan ge ex-
empel på deras 
användningsområ-
den. 
 
Eleven är initiativ-
rik i samband med 
experiment och 
nyskapande. 
Eleven hjälper vid 
behov de andra i 
samband med ex-
periment och ny-
skapande. 
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M8 uppmuntra 
eleven att främja 
välbefinnande och 
säkerhet i sina ak-
tiviteter och i sin 
närmiljö och väg-
leda eleven att 
handla på ett sä-
kert, ändamålsen-
ligt och ansvars-
fullt sätt som även 
skyddar hen själv. 

I1-I6 Eleven främjar väl-
befinnande och 
säkerhet i sina ak-
tiviteter och i sin 
miljö. Eleven 
handlar på ett sä-
kert, ändamålsen-
ligt och ansvars-
fullt sätt som även 
skyddar hen själv. 

Förmåga att 
främja säkerheten 
och säkerhetskun-
skap  

Eleven nämner nå-
gon faktor som 
anknyter till välbe-
finnande och sä-
kerhet. 
 
Eleven nämner nå-
got tillvägagångs-
sätt som främjar 
säkerhet och som 
anknyter till säker-
hetsfärdigheter. 

Eleven nämner 
flera faktorer som 
anknyter till välbe-
finnande och sä-
kerhet. 
 
Eleven nämner till-
vägagångssätt som 
främjar säkerhet 
och som anknyter 
till säkerhetsfär-
digheter, samt be-
aktar under hand-
ledning dessa i lär-
situationer. 

Eleven beskriver 
med hjälp av ex-
empel centrala 
faktorer som ank-
nyter till välbefin-
nande och säker-
het. 
 
Eleven beskriver 
tillvägagångssätt 
som främjar säker-
het och som ank-
nyter till säker-
hetsfärdigheter, 
samt kan huvud-
sakligen använda 
dem på ett ända-
målsenligt sätt i 
lärsituationer. 

Eleven motiverar 
hur centrala fak-
torer inverkar på 
välbefinnandet 
och säkerheten. 
 
Eleven beskriver 
och motiverar till-
vägagångssätt 
som främjar säker-
het och som ank-
nyter till säker-
hetsfärdigheter, 
samt använder 
dessa på ett ända-
målsenligt sätt i 
lärsituationer. 

M9 handleda ele-
ven att undersöka, 
agera, röra sig och 
göra utflykter i na-
turen och den 
byggda miljön 

I2-I6 Eleven undersö-
ker, agerar, rör sig 
och gör utflykter i 
naturen och den 
byggda miljön.  
  

Förmåga att un-
dersöka omgiv-
ningen 

Eleven deltar i ut-
omhusundervis-
ningen i naturen 
och i den byggda 
miljön. 
  

Eleven rör sig, gör 
utflykter och ob-
servationer under 
handledning i na-
turen och i den 
byggda miljön. 
Eleven gör under 
handledning 
undersökningar 
antingen självstän-
digt eller i grupp. 
  

Eleven rör sig, gör 
utflykter och ob-
servationer i natu-
ren och den 
byggda miljön.  
Eleven gör under-
sökningar i omgiv-
ningen antingen 
självständigt eller i 
grupp. 

Eleven rör sig, gör 
utflykter och gör 
på eget initiativ 
observationer i na-
turen och den 
byggda miljön. 
 
Eleven gör under-
sökningar i omgiv-
ningen antingen 
självständigt eller i 
grupp och hjälper 
de övriga 
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gruppmedlem-
marna vid behov. 

M10 erbjuda ele-
ven möjligheter 
att öva sig att ar-
beta i grupp ge-
nom att agera i 
olika roller och 
kommunikations-
situationer, inspi-
rera eleven att ut-
trycka sig och 
lyssna på andra 
samt stödja ele-
vens förmåga att 
identifiera, ut-
trycka och reglera 
sina känslor 

I1-I6 Eleven agerar i 
olika roller och 
kommunikations-
situationer i grup-
pen. Eleven ut-
trycker sig själv 
och lyssnar på 
andra. Eleven 
identifierar, ut-
trycker och regle-
rar sina känslor. 

Förmåga att ut-
veckla kommuni-
kativa färdigheter, 
identifiera och re-
glera känslor 

Eleven arbetar un-
der handledning i 
olika grupper. 
 
Eleven nämner un-
der handledning 
sätt att uttrycka 
och reglera käns-
lor. 

Eleven arbetar en-
ligt den uppgift 
som gruppen gett 
och ger på uppma-
ning respons på 
aktiviteten. 
 
Eleven nämner 
sätt att uttrycka 
och reglera käns-
lor.  

Eleven arbetar för 
att uppnå gemen-
samt uppställda 
mål genom att ge 
och ta emot re-
spons. 
 
Eleven beskriver 
metoder för hur 
man uttrycker och 
reglerar känslor. 

Eleven arbetar på 
ett ansvarsfullt 
och initiativta-
gande sätt i olika 
roller genom att 
ge, ta emot och 
använda respons.  
 
Eleven beskriver 
på ett motiverat 
sätt metoder för 
hur man uttrycker 
och reglerar käns-
lor och tillämpar 
dem i olika situat-
ioner och roller.  

M11 handleda ele-
ven att använda 
informations- och 
kommunikations-
teknik för att söka, 
bearbeta och pre-
sentera informat-
ion och för att 
kommunicera på 
ett ansvarsfullt, 
tryggt och ergono-
miskt sätt 

I1-I6 Eleven använder 
digitala verktyg för 
att söka, bearbeta 
och presentera in-
formation och för 
att kommunicera 
på ett ansvarsfullt, 
tryggt och ergono-
miskt sätt. 

Förmåga att an-
vända informat-
ions- och kommu-
nikationsteknik 

Eleven använder 
under handledning 
digitala verktyg i 
informationssök-
ning. 
 
Eleven deltar i att 
producera och 
presentera en digi-
tal produkt. 
 
Eleven nämner un-
der handledning 

Eleven använder 
självständigt digi-
tala verktyg i in-
formationssök-
ning. 
 
Eleven agerar ak-
tivt i att producera 
och presentera en 
digital produkt. 
 
Eleven nämner 
faktorer som 

Eleven använder 
digitala verktyg i 
olika lärsituationer 
och som verktyg 
för kommunika–
tion.  
 
Eleven beskriver 
hur digitala verk-
tyg används på ett 
ansvarsfullt, säkert 

Eleven väljer på 
ett motiverat sätt 
digitala verktyg 
och använder dem 
i olika lärsitua–
tioner och som 
verktyg för kom-
munikation samt 
stöder de andra 
eleverna i grup-
pen.  
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en faktor som ank-
nyter till hur man 
använder digitala 
verktyg på ett an-
svarsfullt, tryggt 
och ergonomiskt 
sätt. 

anknyter till hur 
man använder di-
gitala verktyg på 
ett ansvarsfullt, 
tryggt och ergono-
miskt sätt.  

och ergonomiskt 
sätt. 
 

Eleven beskriver 
på ett motiverat 
sätt hur man an-
vänder digitala 
verktyg på ett an-
svarsfullt, säkert 
och ergonomiskt 
sätt. 

Kunskap och förståelse 

M12 handleda ele-
ven att observera 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem med hjälp av 
begrepp inom om-
givningsläran samt 
att utveckla sina 
begreppskon-
struktioner från 
att bestå av olika 
förhandsuppfatt-
ningar så att de 
bättre motsvarar 
den exakta an-
vändningen av be-
greppen 

I1-I6 Eleven observerar 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem med hjälp av 
begrepp inom om-
givningsläran. 
 
Eleven utvecklar 
sina begreppskon-
struktioner från 
att bestå av olika 
förhandsuppfatt-
ningar så att de 
bättre motsvarar 
den exakta an-
vändningen av be-
greppen. 

Förmåga att an-
vända begrepp 

Eleven känner igen 
några begrepp 
inom omgivnings-
lärans olika äm-
nesområden och 
kan koppla ihop 
begreppen med 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem. 
 
 

Eleven beskriver 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem med några 
centrala begrepp 
inom omgivnings-
lärans olika äm-
nesområden. 
 
Eleven kan koppla 
ihop begrepp som 
anknyter till 
varandra. 

Eleven beskriver 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen 
som anknyter till 
dem med centrala 
begrepp inom om-
givningslärans 
olika ämnesområ-
den. 
 
Eleven kopplar 
ihop begrepp på 
ett logiskt sätt. 

Eleven förklarar 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen 
som anknyter till 
dem med centrala 
begrepp inom om-
givningslärans 
olika ämnesområ-
den.  
 
Eleven använder 
och kopplar ihop 
begrepp så att de 
bildar logiska hel-
heter. 

M13 handleda ele-
ven att förstå, 

I1-I6 Eleven förstår, an-
vänder och skapar 

Förmåga att an-
vända modeller 

Eleven känner till 
att en modell är 

Eleven använder 
och skapar under 

Eleven använder 
och skapar 

Eleven använder 
och skapar 
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använda och 
skapa olika mo-
deller med hjälp 
av vilka man kan 
tolka och förklara 
människan, omgiv-
ningen och ankny-
tande fenomen 

olika modeller, 
med vilka man kan 
tolka och förklara 
människan, omgiv-
ningen och ankny-
tande fenomen.   
  

en förenkling av 
verkligheten.  
 
Eleven räknar un-
der handledning 
upp de centrala 
delarna i en given 
modell. 

handledning mo-
deller för att för-
klara människan, 
omgivningen och 
anknytande feno-
men.  
 
 

modeller som för-
klarar människan, 
omgivningen och 
anknytande feno-
men. 

ändamålsenliga 
modeller och för-
klarar på ett moti-
verat sätt männi-
skan, omgivningen 
och anknytande 
fenomen med 
hjälp av dessa. 

M14 handleda ele-
ven att söka tillför-
litlig information, 
uttrycka olika syn-
punkter och moti-
vera dem samt 
tolka och kritiskt 
bedöma informat-
ionskällor och syn-
vinklar. 

I1-I6 Eleven hämtar till-
förlitlig informat-
ion, uttrycker på 
ett motiverat sätt 
olika synpunkter 
samt tolkar och 
kritiskt bedömer 
informationskällor 
och synvinklar. 
  

Förmåga att ut-
trycka åsikter och 
läsa kritiskt 

Eleven söker un-
der handledning 
information ur 
givna informa–
tionskällor. 
 
Eleven nämner en 
faktor i anknytning 
till någon infor–
mationskällas till-
förlitlighet. 

Eleven söker un-
der handledning 
information ur 
olika informations-
källor.  
 
Eleven bedömer 
under handledning 
faktorer i anknyt-
ning till en infor–
mationskällas till-
förlitlighet. Eleven 
motiverar under 
handledning olika 
synpunkter och 
nämner skillnader 
mellan synvink-
larna. 

Eleven söker efter 
information ur 
olika informations-
källor. 
 
Eleven bedömer 
faktorer i anknyt-
ning till en infor–
mationskällas till-
förlitlighet. Eleven 
motiverar olika 
synpunkter och 
nämner skillnader 
mellan synvink-
larna.  

Eleven söker på 
ett mångsidigt sätt 
efter information 
ur olika informa–
tionskällor. 
 
Eleven bedömer 
på ett mångsidigt 
sätt faktorer i an-
knytning till en in-
formationskällas 
tillförlitlighet. Ele-
ven motiverar 
olika synpunkter 
och jämför olika 
synvinklar. 

M15 vägleda ele-
ven att undersöka 
naturen, identifi-
era organismer 
och livsmiljöer, 

I1, I3-I6 Eleven undersöker 
naturen, identifie-
rar organismer 
och livsmiljöer 
samt kan tänka 

Kunskaper i bio-
logi: Förmåga att 
undersöka natu-
ren, identifiera 
organismer och 

Eleven identifierar 
under handledning 
några organismer, 
livsmiljöer och fak-
torer i den icke-

Eleven identifierar 
några organismer 
och livsmiljöer. 
Eleven nämner 
faktorer i den icke-

Eleven nämner 
organismer och 
livsmiljöer som är 
kännetecknande 
för dem. Eleven 

Eleven nämner 
organismer och 
livsmiljöer på ett 
mångsidigt sätt. 
Eleven beskriver 
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tänka ekologiskt 
samt hjälpa eleven 
att förstå männi-
skans uppbygg-
nad, livsfunktioner 
och utveckling 

ekologiskt. Eleven 
förstår männi-
skans uppbygg-
nad, livsfunktioner 
och utveckling.   

livsmiljöer samt 
förstå människans 
uppbyggnad, livs-
funktioner och ut-
veckling 

levande naturen. 
 
Eleven känner igen 
några av männi-
skans kroppsdelar, 
livsfunktioner 
samt skeden i 
människans ut-
veckling. 

levande och den 
levande naturen 
som organismerna 
behöver av sin 
miljö. 
 
Eleven nämner 
några av männi-
skans kroppsdelar 
och ger exempel 
på människans 
livsfunktioner 
samt skeden i 
människans ut-
veckling. 

ger exempel på in-
teraktionen mel-
lan den icke-le-
vande och den le-
vande naturen. 
 
Eleven nämner 
människans 
kroppsdelar och 
beskriver männi-
skans livsfunkt-
ioner och utveckl-
ing. 

interaktionsförhål-
landen mellan org-
anismer och den 
icke-levande natu-
ren. 
 
Eleven nämner 
människans 
kroppsdelar på ett 
mångsidigt sätt 
och beskriver sam-
band mellan män-
niskans livsfunk–
tioner samt män-
niskans utveckling. 

M16 handleda ele-
ven i geografiskt 
tänkande och att 
iaktta sin omgiv-
ning och hela värl-
den samt att lära 
sig använda kartor 
och andra geome-
dier 

I3-I6 Eleven observerar 
sin egen närmiljö 
och hela världen 
med hjälp av geo-
grafiska begrepp 
och ortsnamn. Ele-
ven kan använda 
karta och andra 
geomedier. 

Kunskaper i geo-
grafi: Förmåga att 
gestalta jordklotet, 
använda kartor 
och andra geome-
dier 

Eleven nämner 
några världsdelar, 
länder, städer och 
naturgeografiska 
objekt. 
Eleven använder 
några geografiska 
begrepp och räk-
nar upp huvudvä-
derstrecken.  
 
Eleven använder 
kartor under 
handledning. 

Eleven nämner 
världsdelar, län-
der, städer och na-
turgeografiska ob-
jekt och ger exem-
pel på dem på en 
karta.  
 
Eleven ger exem-
pel på särdrag hos 
områden genom 
att använda geo-
grafiska begrepp 
och kan namnge 
väderstrecken. 
 

Eleven nämner 
världsdelarna, län-
der, städer och na-
turgeografiska ob-
jekt och ger exem-
pel på dem på en 
karta.   
 
Eleven beskriver 
områden och de-
ras läge och visar 
prov på kännedom 
om geografiska 
begrepp och sär-
drag hos områden. 
 

Eleven nämner 
världsdelarna 
samt länder, stä-
der och naturgeo-
grafiska objekt 
mångsidigt och ger 
exempel på dem 
på en karta.   
 
Eleven jämför sär-
drag hos läget för 
områden genom 
att använda geo-
grafiska begrepp. 
 
Eleven tolkar de 
kartor som hen 
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Eleven använder 
kartor eller andra 
geomedier under 
handledning.  

Eleven använder 
kartor och andra 
geomedier.  

använder och öv-
riga geomedier 
och bedömer dem 
kritiskt. 

M17 handleda ele-
ven att undersöka, 
beskriva och för-
klara fysikaliska fe-
nomen i vardagen, 
naturen och tekni-
ken samt lägga 
grund för förståel-
sen av principen 
om energins beva-
rande 

I2, I4-I6 Eleven undersö-
ker, beskriver och 
förklarar fysika-
liska fenomen i 
vardagen, naturen 
och tekniken samt 
förstår principen 
om energins beva-
rande. 

Kunskaper i fysik: 
Förmåga att un-
dersöka, beskriva 
och förklara fysika-
liska fenomen 

Eleven gör obser-
vationer om något 
fysikaliskt feno-
men och beskriver 
detta genom un-
der handledning 
att använda fysi-
kens begrepp. 
 
Eleven nämner 
några energikällor 
och energiformer i 
bekanta situat-
ioner. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
beskriver enkla fy-
sikaliska fenomen 
samt förklarar 
några enkla feno-
men under hand-
ledning genom att 
använda fysikens 
begrepp. 
 
Eleven använder 
energi-, kraft- och 
rörelsebegrepp i 
bekanta situa–
tioner.  
 
Eleven nämner 
olika energikällor 
och energiformer 
samt kan ge en-
skilda exempel på 
omvandling av 
energi till olika for-
mer. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
beskriver enkla fy-
sikaliska fenomen 
samt förklarar 
några av dessa fe-
nomen genom att 
använda fysikens 
begrepp. 
 
Eleven använder 
energi-, kraft- och 
rörelsebegrepp i 
vardagliga situat-
ioner och ger ex-
empel på princi-
pen om energins 
bevarande. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
förklarar fysika-
liska fenomen ge-
nom att använda 
fysikens begrepp.  
 
Eleven använder 
energi-, kraft- och 
rörelsebegrepp i 
olika situationer.  
 
Eleven förklarar 
hur principen om 
energins beva-
rande framkom-
mer i olika givna 
situationer.  

M18 handleda ele-
ven att undersöka, 

I2, I4-I6 Eleven undersö-
ker, beskriver och 

Kunskaper i kemi: Eleven nämner de 
tre 

Eleven observerar 
och undersöker 

Eleven observerar, 
undersöker och 

Eleven observerar, 
undersöker och 
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beskriva och för-
klara kemiska fe-
nomen, ämnens 
egenskaper och 
omvandlingar 
samt lägga grund 
för förståelsen av 
principen om ma-
teriens bevarande 

förklarar kemiska 
fenomen, ämnens 
egenskaper och 
omvandlingar 
samt förstår prin-
cipen om materi-
ens bevarande. 

Förmåga att un-
dersöka, beskriva 
och förklara ke-
miska fenomen 

aggregationstill-
stånden för ett 
ämne och identifi-
erar till exempel 
vattnets aggregat-
ionstillstånd i olika 
situationer. Eleven 
klassificerar eller 
beskriver ämnen 
utgående från nå-
gon egenskap.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på hur äm-
nen återvinns. 

aggregationstill-
stånd och några 
bekanta ämnens 
egenskaper under 
handledning.  
 
Eleven beskriver 
till exempel vatt-
nets kretslopp el-
ler idén bakom 
återvinning. 

beskriver aggre-
gationstillstånd 
och bekanta äm-
nens egenskaper 
genom att an-
vända kemins be-
grepp. 
 
Eleven berättar 
om vad som hän-
der i en kemisk re-
aktion.  
 
Eleven förklarar till 
exempel föränd-
ringar i vattnets 
aggregationstill-
stånd i vattnets 
kretslopp och 
återvinning. 

beskriver aggre-
gationstillstånd 
och ämnens egen-
skaper genom att 
använda kemins 
begrepp på ett ex-
akt sätt.  
 
Eleven berättar 
om vad som hän-
der i en kemisk re-
aktion. 
 
Eleven förklarar till 
exempel vattnets 
kretslopp och 
återvinning av äm-
nen med hjälp av 
principen om ma-
teriens bevarande. 

M19 vägleda ele-
ven att förstå del-
områdena inom 
hälsa, betydelsen 
av sunda vanor 
och livets gång, 
den individuella 
tillväxten och ut-
vecklingen i barn-
domen och ungdo-
men samt upp-
muntra eleven att 

I1-I3, I6 Eleven förstår del-
områdena inom 
hälsa, betydelsen 
av sunda vanor 
och livets gång, 
den individuella 
tillväxten och ut-
vecklingen i barn-
domen och ungdo-
men. Eleven får 
färdigheter i att 
tillämpa sina 

Kunskaper i hälso-
kunskap: Känne-
dom om delområ-
dena inom hälsa 
och sunda vanor, 
förmåga att reflek-
tera över deras 
betydelse samt att 
identifiera och be-
skriva tillväxten 
och utvecklingen 
vid en viss ålder  

Eleven nämner nå-
got delområde 
inom hälsa och en 
livsstil som främjar 
hälsa. 
 
Eleven nämner nå-
got kännetecken i 
anknytning till till-
växt och utveckl-
ing i barndomen 
och ungdomen. 

Eleven nämner 
delområden inom 
hälsa och beskri-
ver någon enskild 
livsstil som främjar 
hälsan. 
 
Eleven kan nämna 
kännetecken i an-
knytning till tillväxt 
och utveckling i 

Eleven beskriver 
delområden inom 
hälsa och centrala 
livsstilar som 
främjar hälsan. 
 
Eleven beskriver 
centrala känne-
tecken i anknyt-
ning till tillväxt och 
utveckling i barn-
domen och 

Eleven beskriver 
delområdena 
inom hälsa och ger 
exempel på sam-
band mellan dem.  
 
Eleven förklarar 
med hjälp av ex-
empel hur livssti-
len inverkar på 
hälsan.  
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öva och tillämpa 
sina kunskaper om 
hälsa i vardagen 

kunskaper om 
hälsa i olika situat-
ioner. 

barndomen och 
ungdomen. 

ungdomen och 
hur de varierar in-
dividuellt. 

Eleven förklarar på 
ett motiverat sätt 
centrala känne-
tecken i anknyt-
ning till tillväxt och 
utveckling i barn-
domen och ungdo-
men och hur de 
varierar individu-
ellt. 

 
 


