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Centralt innehåll LGR11 E C A 

Begreppsförståelse 
Ekosystems energiflöde och 
kretslopp av materia.  

 

 

 

 

 

Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster. 

 

 

 

 

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

 
Kunna beskriva olika typer av 
ekosystem. Känna till begreppen: 
näringskedjor, näringsvävar, 
producent, konsument och 
nedbrytare. Ge exempel på minst en 
icke levande faktor 

 
Enkelt kunna beskriva fotosyntesen 
och de ämnen som är delaktiga. 
 
 
Enkelt beskriva vattnets kretslopp 
 
 
Kunna de tre huvudgrupperna av 
levande organismer och ge exempel. 
Kriterier för liv 

 
Kunna beskriva hur icke levande 
faktorer påverkar ett ekosystem. 
Förstå hur energin går runt i ett 
ekosystem 
 
 
 
Enkelt kunna beskriva cellandningen 
och de ämnen som är delaktiga 
 
 
Kunna förklara vattnets kretslopp 
 
 
Göra jämförelser mellan 
ryggradsdjuren utifrån fortplantning 
och värmehållning.  

 
Kunna beskriva hur ett ekosystem 
som påverkas om olika faktorer, 
levande och icke levande, förändras 
 
 
 
 
Kunna beskriva hur fotosyntes och 
cellandning fungerar som ett 
kretslopp. Kolets kretslopp. 
 
Kunna beskriva vattnets kretslopp 
utifrån vattnets egenskaper 

Resonemang  
Biologisk mångfald och vad som 
gynnar respektive hotar den.  

. 

 
Kunna föra ett enkelt resonemang 
kring ekologiska samband och 
faktorer som påverkar 
 
 

 
Kunna föra ett relativt komplexa 
resonemang resonera kring 
ekologiska samband där du förklarar 
och visar på vissa samband mellan 
kretslopp och energiflöden 

 
Kunna föra komplexa resonemang 
där du förklarar och generaliserar 
samband mellan kretslopp och 
energiflöden. Hur allt hänger ihop 

Laboration  
Kunna genomföra undersökningar 

 
Kunna genomföra undersökningar 

 
Kunna genomföra undersökningar 
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Fältstudier och experiment.  

 

Formulering av enkla 
frågeställningar, planering, utförande 
och utvärdering. 

Dokumentation av undersökningar 
med tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter. 

utifrån en färdig instruktion. 
 
 
Kunna dra enkla slutsatser och ge 
enkla förslag på hur undersökningen 
kan förbättras.  
 
Göra enkel en dokumentation av 
undersökningar. 

utifrån en färdig instruktion och 
formulera egna frågeställningar 
 
Kunna jämföra frågeställningarna 
med resultaten och arbeta 
systematiskt 
 
Göra en mer utvecklad  
dokumentation av undersökningar. 

utifrån en färdig instruktion och 
formulera egna frågeställningar 
 
Kunna jämföra frågeställningarna 
med resultaten och arbeta 
systematiskt. Kunna hitta felkällor 
 
Göra en utvecklad  dokumentation av 
undersökningar. Kunna beskriva hur 
rimliga resultaten är. 

 


