
1

Nya kursplaner årskurs 1-6
29 januari 2011 

Nya reformer

• Den nya skollagen

• En förändrad läroplan för förskolan

• Nya läroplaner för den obligatoriska skolan

• En ny gymnasieskola

• En ny betygsskala



2

Förskola Naturvetenskap

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra, 

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 
samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 
fenomen, 

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap,

Förtydligande av kunskapsuppdraget

• Samlad läroplan för varje skolform

• Ny mål- och kursplanestruktur

• Tidig avstämning i fler ämnen

• Tydligt språk
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Läroplan för 
grundskolan, 
specialskolan 
och sameskolan

350 lärare, didaktiker och 
experter i referens- och 

arbetsgrupper

Allmänheten
170 organisationer och 

myndigheter

4 mötesskolor

Lärare från 
1000 

referensskolor

Kursplan

Kunskapskrav Bedömning

Läroplan
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Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden

Elevernas ansvar och inflytande
Skola och hem
Övergång och samverkan
Skolan och omvärlden
Bedömning och betyg

Den nya samlade läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag

Kunskaper Kursplaner

Kursplaner

Syfte

Centralt innehåll
1-3
4-6
7-9

Kunskapskrav
3
6
9

Entreprenöriellt lärande

Att utveckla och 
stimulera 

kompetenser som att 
ta initiativ, ansvar och 
att omsätta idéer till 

handling…

Utveckla nyfikenhet, 
självtillit, kreativitet, 

och samarbetsförmåga

Samarbete med 
omvärlden, 

verklighetsanknutet, 
samverkan med 

arbetslivet
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Kursplan

Kunskapskrav Bedömning

Läroplan

Kursplanens uppbyggnad

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Motiv för ämnet i skolan
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Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och 
behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i 
fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen
inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk 
behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia 
får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Kursplanens uppbyggnad

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Anger vad undervisningen
ska syfta till

Motiv för ämnet i skolan

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att undersöka omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om 
fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och 
aktuella händelser.

Kursplanens uppbyggnad
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Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Motiv för ämnet i skolan

Anger vad undervisningen
ska syfta till

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- använda kunskaper i fysik för att granska information,

kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi,
teknik, miljö och samhälle,

- genomföra systematiska undersökningar i fysik samt
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att

beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och
samhället.

Kursplanens uppbyggnad

Undervisningen i ämnet kemi 
ska syfta till att eleverna

• utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang
• utvecklar nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
• ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens 

egenskaper 
• ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både 

systematiska undersökningar och olika typer av källor. 
• utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras 

argument och olika informationskällor. 
• utvecklar förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp 

av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
• ges möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att 

formulera egna och granska andras argument i sammanhang där 
kunskaper i kemi har betydelse. 
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Undervisningen i ämnet kemi 
ska syfta till att eleverna

• ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

• utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt 
förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från 
undersökningar av omvärlden. 

• utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika 
estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

• ges förutsättningar att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra 
sätt att skildra omvärlden. 

• ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av 
naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur 
naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat 
varandra.

Kursplanens uppbyggnad

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Motiv för ämnet i skolan

Anger vad undervisningen
ska syfta till

Anger vad undervisningen
ska behandla
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Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Motiv för ämnet i skolan

Anger vad undervisningen
ska syfta till

Anger vilka kunskaper som
krävs för resp. betyg

Anger vad som ska 
behandlas i undervisningen

Berättelser om natur 
och naturvetenskap

Kraft och rörelse

Året runt i naturen Kropp och hälsa

Material och ämnen 
i vår omgivning

Metoder och arbetssätt

Centralt innehåll NO 1-3

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Motiv för ämnet i skolan

Anger vad undervisningen
ska syfta till

Anger vilka kunskaper som
krävs för resp. betyg

Anger vad som ska 
behandlas i undervisningen

Fysikens metoder 
och arbetssätt

Fysiken och 
världsbilden

Fysiken i naturen 
och samhället

Fysiken och 
vardagslivet

Centralt innehåll Fysik 4-6, 7-9
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Centralt innehåll 1-3

• Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek 
och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan 
dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel 
genom avdunstning och filtrering.

• Materials egenskaper och hur material och föremål 
kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, 
ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i 
vatten.

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Centralt innehåll 4-6

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till 
produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan 
återgår till naturen.

• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de 
upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, 
måttband och vågar och hur de används i undersökningar. 

• 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.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande 
och utvärdering.
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Centralt innehåll 7-9

• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla 
frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

• De fysikaliska modellernas och teoriernas 
användbarhet, begränsningar, giltighet och 
föränderlighet.

• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
• Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel 

materialutveckling och nanoteknik.

Kursplan

Kunskapskrav Bedömning

Läroplan
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Ny betygsskala

A
B
C

E
D

F

-

Betyget D innebär att kunskapskraven för E 
och till övervägande del för C är uppfyllda
Betyget E innebär att kunskapskravet för E är 
uppfyllt i sin helhet

20

17,5

15

12,5

10

Betyg

Ht 2011 och Vt 2012
Åk 9 Nuvarande betygskala
Åk 8 Ny betygsskala

Ht 2012
Åk 6-9 Ny betygsskala
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Kursplanens uppbyggnad

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Motiv för ämnet i skolan

Anger vad undervisningen
ska syfta till

Anger vad undervisningen
ska behandla

Anger vilka kunskaper 
som krävs för godtagbara 
kunskaper och betygssteg

Kunskapskravens uppbyggnad

• Utgår från ämnets långsiktiga mål 
och det centrala innehållet

• Anger vad eleven visar eller gör

• I löpande text och i tabellform
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Kunskapskravens uppbyggnad 

E C A

Analys Analys Analys

Förståelse Förståelse Förståelse

Fakta Fakta FaktaFakta

Förståelse

Analys

Konsekvent begreppsanvändning

E C A

Grundläggande Goda Mycket goda

Beskriver och kan 
exemplifiera

Förklarar och visar 
på samband

Förklarar, visar på
samband och 
generaliserar

Enkla resonemang Utvecklade 
resonemang

Välutvecklade 
resonemang
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Exempel på begreppsanvändning –
biologi årskurs 6

Eleven har mycket goda
kunskaper om biologiska 
sammanhang och visar det 
genom att förklara och 
visa på enkla samband
inom dessa och något 
gemensamt drag med god 
användning av biologins 
begrepp. I välutvecklade 
och väl underbyggda
resonemang om hälsa, 
sjukdom och pubertet kan 
eleven relatera till några 
samband i 
människokroppen.

Eleven har goda
kunskaper om biologiska 
sammanhang och visar 
det genom att förklara
och visa på enkla 
samband inom dessa
med relativt god 
användning av biologins 
begrepp. I utvecklade 
och underbyggda
resonemang om hälsa, 
sjukdom och pubertet kan 
eleven relatera till några 
samband i 
människokroppen.

Eleven har 
grundläggande kunskaper 
om biologiska 
sammanhang och visar det 
genom att ge exempel på
och beskriva dessa med 
viss användning av 
biologins begrepp. I enkla 
och till viss del 
underbyggda resonemang 
om hälsa, sjukdom och 
pubertet kan eleven 
relatera till några samband 
i människokroppen.

ACE

Kunskapskrav i 
- NO årskurs 3, Kemi 6E och 9E

Dessutom gör eleven enkla
dokumentationer av 
undersökningarna med 
tabeller, diagram, bilder 
och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven 
enkla dokumentationer 
av sina undersökningar i 
text och bild.

Eleven dokumenterar 
dessutom sina 
undersökningar med hjälp 
av olika uttrycksformer 
och kan använda sig av sin 
dokumentation i 
diskussioner och samtal.

9E6E3
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Kunskapskrav för godtagbara 
kunskaper - NO åk 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen 
utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om 
årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger 
exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar 
också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och 
diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven 
kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek 
och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är 
tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan 
berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten 
och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven 
samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om 
naturen och människan.

Kunskapskrav för godtagbara 
kunskaper - NO åk 3

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och 
andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och 
människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör 
enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, 
sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger 
exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven 
kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i 
förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån 
olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med 
enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon 
jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar 
dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer 
och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och 
samtal.
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Kursplan

Kunskapskrav Bedömning

Läroplan

Bedömning
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

ACE

Bedömning och betygssättning

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

ACE

Bedömning och betygssättning
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua

ACE

Bedömning och betygssättning

Kunskapskrav Biologi i slutet av 
årskurs 6 E

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett 
sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka 
naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang 
om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i 
diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning
till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar 
som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett 
säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat 
och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt 
bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven 
enkla dokumentationer av sina undersökningar i text, bild och andra uttrycksformer. 
Eleven har grundläggande kunskaper om några biologiska sammanhang och visar 
det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av 
biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, 
sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. 
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och 
påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska 
samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på
organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
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Kunskapskrav Biologi i slutet av 
årskurs 6 C

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett 
sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka 
naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade 
resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda 
informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med 
relativt god anpassning till sammanhanget. 
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter 
någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven 
utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras 
resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan 
bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra 
undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina 
undersökningar i text, bild och andra uttrycksformer.
Eleven har goda kunskaper om några biologiska sammanhang och visar det genom 
att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning
av biologins begrepp. I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, 
sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. 
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av 
och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska 
samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband 
kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Kunskapskrav Biologi i slutet av 
årskurs 6 A

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett 
sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar 
dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och 
för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. 
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra 
framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går 
att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och 
för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven 
välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text, bild och andra 
uttrycksformer.
Eleven har mycket goda kunskaper om några biologiska sammanhang och visar det 
genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt 
drag med god användning av biologins begrepp. I välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till 
några samband i människokroppen. Eleven kan också förklara och visa på mönster
hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till 
organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets 
utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
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Vilket stöd erbjuder Skolverket?

Allmänt råd

• Föräldrastöd

Nya
läroplaner

Konferenser för
• Huvudmän
• Rektorer
• Nyckelpersoner

Filmer

• Film om de samlade
läroplanerna

• Ämnesfilmer

Stödmaterial
• Värdegrund

• Entreprenörskap

• Kommentarmaterial

• Diskussionsunderlag

• Bedömningsstöd
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Kursplan

Kunskapskrav Bedömning

Läroplan
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www.skolverket.se/nyalaroplaner


