
Centralt innehåll åk 7-9 enligt reviderad lgr 11

Årskurs Biologi Fysik Kemi Teknik Gemensamt

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

Väderfenomen och deras orsaker. 
Hur fysikaliska begrepp används 
inom meteorologin och 
kommuniceras i väderprognoser.

Partikelmodell för att beskriva 
och förklara materiens 
uppbyggnad, kretslopp och 
oförstörbarhet. Atomer, 
elektroner och kärnpartiklar.

Tekniska lösningar för hållfasta 
och stabila konstruktioner, till 
exempel armering och 
balkformer.

Aktuella samhällsfrågor som rör 
biologi/fysik/kemi.

7 Ekosystems energiflöde och kretslopp av 
materia. Fotosyntes, förbränning och 
andra ekosystemtjänster.

Fysikaliska modeller för att 
beskriva och förklara jordens 
strålningsbalans.

Partikelmodell för att beskriva 
och förklara fasers 
egenskaper, fasövergångar 
och spridningsprocesser för 
materia i luft, vatten och 
mark.

Betydelsen av egenskaper, till 
exempel drag och 
tryckhållfasthet, hårdhet och 
elasticitet vid val av material i 
tekniska lösningar. Egenskaper 
hos och tillämpningar av ett 
antal nya material.

Historiska och nutida upptäckter 
inom Biologi/fysik/kemi -området och 
deras betydelse får världsbild, teknik, 
miljö, samhälle och människors 
levnadsvillkor.

7 Biologisk mångfald och vad som gynnar 
respektive hotar den. 
Samhällsdiskussioner om biologisk 
mångfald, till exempel i samband med 
skogsbruk och jakt.

Partikelmodell för att beskriva och 
förklara fasers egenskaper och 
fasövergångar, tryck, volym, 
densitet, och temperatur. Hur 
partiklarnas rörelser kan förklara 
materiens spridning i naturen.

Vatten som lösningsmedel 
och transportör av ämnen, till 
exempel i mark, växter och 
människokroppen. Lösningar, 
fällningar, syror och baser  
samt pH-värde.

Ord och begrepp för att 
benämna och samtala om 
tekniska lösningar.

Aktuella forskningsområden inom 
biologi/fysik/kemi.

7 Lokala ekosystem och hur de kan 
undersökas utifrån ekologiska 
frågeställningar. Sambanden mellan 
populationer och tillgängliga resurser i 
ekosystem. De lokala ekosystemen i 
jämförelse med regionala och globala 
ekosystem.

Krafter, rörelser och 
rörelseförändringar i vardagliga 
situationer och hur kunskaper om 
detta kan användas, till exempel i 
frågor om trafiksäkerhet.

Några kemiska processer i 
mark, luft, vatten ur -miljö och 
hälsosynpunkt.

Teknikutvecklingsarbetes olika 
faser, identifiering av behov, 
förslag till lösningar, 
konstruktion och utprovning. 
Hur faserna i arbetsprocessen 
samverkar.

Modellernas och teoriernas 
användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.

7 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.

Processer för att rena 
dricksvatten och 
avloppsvatten lokalt och 
globalt.

Dokumentation i form av 
manuella och digitala skisser 
och ritningar med förklarande 
ord och begrepp, symboler och 
måttangivelser samt 
dokumentation med fysiska och 
digitala modeller. Enkla skriftliga 
rapporter som beskriver och 
sammanfattar konstruktions- 
och teknikutvecklingsarbete.

Systematiska undersökningar och 
hur simulering kan användas som 
stöd vid modellering. Formulering av 
enkla frågeställningar, planering, 
utförande och utvärdering.

7 Vanliga kemikalier i hemmet 
och i samhället, till exempel 
rengöringsprodukter, 
kosmetika, färger och 
bränslen samt hur de 
påverkar hälsan och miljön.

Hur digitala verktyg kan vara 
stöd i teknikutvecklingsarbete 
till exempel för att göra ritningar 
och simuleringar.

Sambandet mellan biologiska/
fysikaliska/kemiska undersökningar 
och utveckling av begrepp, modeller 
och teorier.

7 Hur man hanterar kemikalier 
och brandfarliga ämnen på ett 
säkert sätt.

Tekniska lösningar för styrning 
och reglering av system. Hur 
mekanisk och digital teknik 
samverkar, till exempel i värme- 
och ventilationssystem.

Dokumentation av undersökningar 
med tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter, såväl med som 
utan digitala verktyg.

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

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

8 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.

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

Kolatomens egenskaper och 
funktion som byggsten i alla 
levande organismer. 
Kolatomens kretslopp.

Bearbetning av råvara till färdig 
produkt och hantering av avfall i 
någon industriell process, till 
exempel vid papperstillverkning 
eller livsmedelstillverkning.

Aktuella samhällsfrågor som rör 
biologi/fysik/kemi.

8 Kroppens celler, organ och organsystem 
och deras uppbyggnad, funktion och 
samverkan. Evolutionära jämförelser 
mellan människan och andra organismer.

Elproduktion, eldistribution och 
elanvändning i samhället.

Fotosyntes och förbränning 
samt energiomvandlingarna i 
dessa reaktioner.

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.

Historiska och nutida upptäckter 
inom Biologi/fysik/kemi -området och 
deras betydelse får världsbild, teknik, 
miljö, samhälle och människors 
levnadsvillkor.

8 Människans sexualitet och reproduktion 
samt frågor om jämställdhet, relationer, 
kärlek och ansvar. Metoder för att 
förebygga sexuellt överförbara sjukdomar 
och oönskade graviditeter på individnivå, 
på global nivå och i ett historiskt 
perspektiv.

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

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

Hur komponenter och 
delsystem samverkar i ett större 
system, till exempel vid 
produktion och distribution av 
elektricitet.

Aktuella forskningsområden inom 
biologi/fysik/kemi.

8 Sambandet mellan spänning, 
ström, resistans och effekt i 
elektriska kretsar och hur det kan 
användas i vardagliga 
sammanhang.

Innehållet i mat och drycker 
och dess betydelse för 
hälsan. Kemiska processer i 
människokroppen, till 
exempel matspjälkning.

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

Modellernas och teoriernas 
användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.

8 Sambandet mellan elektricitet och 
magnetism och hur detta kan 
utnyttjas i vardaglig elektrisk 
utrustning.

Kemiska processer vid 
framställning och återvinning 
av metaller, papper och 
plaster. Livscykelanalys av 
några vanliga produkter.

Systematiska undersökningar och 
hur simulering kan användas som 
stöd vid modellering. Formulering av 
enkla frågeställningar, planering, 
utförande och utvärdering.
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8 Sambandet mellan biologiska/
fysikaliska/kemiska undersökningar 
och utveckling av begrepp, modeller 
och teorier.

8 Dokumentation av undersökningar 
med tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter, såväl med som 
utan digitala verktyg.

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

9 Evolutionens mekanismer och uttryck, 
samt ärftlighet och förhållandet mellan arv 
och miljö. Genteknikens möjligheter och 
risker och etiska frågor som tekniken 
väcker.

Fysikaliska modeller för att 
beskriva och förklara uppkomsten 
av partikelstrålning och 
elektromagnetisk strålning samt 
strålningens påverkan på levande 
organismer. Hur olika typer av 
strålning kan användas i modern 
teknik, till exempel inom sjukvård 
och informationsteknik.

Kemiska föreningar och hur 
atomer sätts samman till 
molekyl- och jonföreningar 
genom kemiska reaktioner.

Tekniska lösningar inom 
kommunikations- och 
informationsteknik för utbyte av 
information, till exempel 
datorer, internet och 
mobiltelefoni.

Aktuella samhällsfrågor som rör 
biologi/fysik/kemi.

9 Naturvetenskapliga teorier om livets 
uppkomst. Livets utveckling och mångfald 
utifrån evolutionsteorin.

Ljusets utbredning, reflektion och 
brytning i vardagliga 
sammanhang. Förklaringsmodeller 
för hur ögat uppfattar färg.

Gruppering av atomslag ur ett 
historiskt perspektiv.

Internet och andra globala 
tekniska system. Systemens 
fördelar, risker och 
begränsningar.

Historiska och nutida upptäckter 
inom Biologi/fysik/kemi -området och 
deras betydelse får världsbild, teknik, 
miljö, samhälle och människors 
levnadsvillkor.

9 Hur organismer identifieras, sorteras och 
grupperas utifrån släktskap och 
utveckling.

Naturvetenskapliga teorier om 
universums uppkomst i jämförelse 
med andra beskrivningar.

Olika faktorer som gör att 
material, till exempel järn och 
plast bryts ner och hur 
nedbrytning kan förhindras.

Säkerhet vid teknikanvändning, 
till exempel lagring och skydd 
av data.

Aktuella forskningsområden inom 
biologi/fysik/kemi.

9 Universums uppbyggnad med 
himlakroppar, solsystem och 
galaxer samt rörelser hos och 
avstånd mellan dessa.

Hur kulturella föreställningar om 
teknik påverkar kvinnors och 
mäns yrkesval och 
teknikanvändning.

Modellernas och teoriernas 
användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.

9 Egna konstruktioner där man 
tillämpar styrning och reglering, 
bland annat med hjälp av 
programmering.

Systematiska undersökningar och 
hur simulering kan användas som 
stöd vid modellering. Formulering av 
enkla frågeställningar, planering, 
utförande och utvärdering.

9 Tekniska lösningar som 
utnyttjar elektronik och hur de 
kan programmeras.

Sambandet mellan biologiska/
fysikaliska/kemiska undersökningar 
och utveckling av begrepp, modeller 
och teorier.

9 Dokumentation i form av 
manuella och digitala skisser 
och ritningar med förklarande 
ord och begrepp, symboler och 
måttangivelser samt 
dokumentation med fysiska och 
digitala modeller. Enkla skriftliga 
rapporter som beskriver och 
sammanfattar konstruktions- 
och teknikutvecklingsarbete.

Dokumentation av undersökningar 
med tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter, såväl med som 
utan digitala verktyg.

9 Hur digitala verktyg kan vara 
stöd i teknikutvecklingsarbete 
till exempel för att göra ritningar 
och simuleringar.

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