
ÄMNE  åk 4-6 
 
Biologi 
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har 
stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan 
får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men 
också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
 

Syfte 
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med 
hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På 
så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 
tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika 
informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla 
förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av 
naturvetenskapliga arbetsmetoder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras 

argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier 
samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter 
från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala 
om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med 
naturvetenskapligt innehåll. Undervisningen ska skapa förutsättningar 
för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt 
att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna 
få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som 
grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell 
påverkan den har haft.  
 
Genom undervisningen i ämnet biologi 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, 
– genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 
– använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 
samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centralt innehåll  Kommunens paraply 
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Natur och samhälle  Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och 
vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.  

 

  Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och 
vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för 
jordbruk och fiske. 

 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer 
och namn på vanligt förekommande arter. Samband 
mellan organismer och den icke levande miljön.  

 Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering 
och rening av vatten och luft. 

Kropp och hälsa  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.  

 Människans organsystem. Organens namn, utseende, 
placering, funktion och samverkan.  

 Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt 
frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 
ansvar.  

Biologin och 
världsbilden 

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

 Livets utveckling och organismers anpassningar till olika 
livsmiljöer. 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen 
i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders 
naturvetenskap.  

 

 

Biologins metoder 
och arbetssätt 

 Tolkning och granskning av information med koppling till 
biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. 

 Tolkning och granskning av information med koppling till 
biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. 

 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande 
och utvärdering.  

 Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, 
sorteras och grupperas.  

 Tolkning och granskning av information med koppling till 
biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. 

 

    

   


