Kopplingar till lgr 11
årskurs 4-6

Lärarhandledning

Återvinn mig

kopplingar till lgr 11 åk 4-6
Kopplingar till Lgr 11 och Globala målen för
hållbar utveckling samt hållbara hav
Årskurs 4-6
Följande är ett urval från Läroplanen för grundskolan utifrån arbete som berör Globala målen för hållbar
utveckling och hållbara hav.

Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag
Skolans uppdrag
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att
anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för
samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och
att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för
att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och
nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella
mångfalden inom landet.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla
skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden
och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.
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Kapitel 2.2 Kunskaper
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola (Urval från de 16 övergripande
kunskapsmålen som berör Globala målen för hållbar utveckling och hållbara hav)
•
•

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska
och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

•

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

•

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på
kunskaper och etiska överväganden,

•

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin
egen förmåga,

•

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

•

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället.

Kursplaner
På följande sidor finns kursplaner sorterade i ordning med de ämnen som berör flest moment i
undervisningen kring Hållbara hav, först.
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Biologi
Ur förord i kursplanen för ämnet 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.
Långsiktiga mål kopplat till syftestexten (Urval av punkter som berör Globala målen för hållbar utveckling
och hållbara hav)
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,
•

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i
människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll (Urval av punkter som berör Globala målen
för hållbar utveckling och hållbara hav)

Årskurs 4–6
Natur och samhälle
•

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

•

Djurs, växters och andra organismers liv. 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.

•

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologins metoder och arbetssätt
•

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och
filmer i digitala medier.
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Geografi
Förord i kursplan för ämnet Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att
förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning
har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till
förståelse av människans levnadsvillkor.
Ur syftestexten för Geografi
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och
vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i
riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
Långsiktiga mål kopplat till syftestexten (Urval av punkter som berör Globala målen för hållbar utveckling
och hållbara hav)
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
i olika delar av världen,
•

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

•

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra
geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

•

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar
utveckling.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll (Urval av punkter som berör Globala målen
för hållbar utveckling och hållbara hav)

Årskurs 4–6
Livsmiljöer
•

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden
olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
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Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
•

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för
övriga Norden.

•

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

•

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

•

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
•

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

•

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser
samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att
förbättra människors levnadsvillkor.
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Hem-och konsumentkunskap
Ur förord i kursplan för ämnet Hem-och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens
och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i
hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som
konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Ur syftestexten för hem-och konsumentkunskap
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i
hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Långsiktiga mål kopplat till syftestexten (Urval av punkter som berör Globala målen för hållbar utveckling
och hållbara hav)
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Undervisningen i hem-och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll (Urval av punkter som
berör Globala målen för hållbar utveckling och hållbara hav)
Miljö och livsstil
•

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

•

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
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