
 

Arbetsområde i Biologi: Kroppen år 4  från v.4 2017 

   
Kunskaper 

Syfte: 
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer 

om sig själva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa 

frågor om människan utifrån egna upplevelser. Vidare ska 

underviskningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med 

hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.  

 

Övergripande mål för området 

• Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga 

kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv. 

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

• Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. 

 

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, hygien, 

motion och sociala relationer. 

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, 

placering, funktion och samverkan.  

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med 

text, bild och andra uttrycksformer. 

• Tolkning och granskning av information med koppling till 

biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar 

 

Konkretisering av mål som även kommer att bedömas: 
Efter arbetsområde ska eleven: 

• Känna till skelettets och musklernas funktion  

• Känna till hjärtat, lungorna och blodets funktion 

• Känna till hudens funktion 

• Hjärnans funktion 



 

• Kunna förklara matens väg genom kroppen, med lämpliga 

begrepp. 

• Kunna diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa. 

• Kunna tolka och granska information med koppling till biologi tex 

faktatexter 

 

Arbetsformer 
Introduktion: 

 Vad vill vi veta mer?  Gruppen får ge förslag på hur de vill arbeta. 

Genomförande: 

Grupperna får i uppgift att fördjupa sig i ett av ämnena: ”skelett och 

muskler”, ”lungor, hjärta och blod”, ”kroppens inre organ” och 

”huden ( hår och naglar)”  och hjärnan och nervsystemet. 

Vi ser på film  

Lärarledda genomgångar med matsmältningsapparaten, hjärtats 

delar och andningsapparaten. 

 

Utvärdering/avslutning: 

Redovisningen 

Deltagande i diskussioner. 

Lärarobservationer under arbetets gång. 

Efter avslutat arbetsområde gör klassen Tummen upp! NO 

Kartläggning åk 6  KROPPEN  

 

Elevers ansvar och inflytande: 

• Eleverna får ge förslag på hur de vill arbeta med arbetsområdet. 

De vill jobba i grupp. 

• Gruppen väljer form att redovisa på. 

• Eleverna har i grupp skrivit frågor om vad de vill lära sig mer om. 

Omvärldskontakter: 

Skolans profil:  

• Vi ska ge eleverna kunskap om faktorer som kan påverka deras 

hälsa positivt. 


