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Fysik
•  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.
•  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för 

att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen 
och samhället.

Centralt innehåll:
•  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de 

upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
•  Enkla systematiska undersökningar. Planering,  

utförande och utvärdering.

Svenska och svenska som andraspråk
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll:
•  Muntliga presentationer och muntligt berättande för 

olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag 
och skola. Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig 
presentation.

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till delar av dem.

Teknik
•  Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 

ändamålsenlighet och funktion.
•  Identifiera problem och behov som kan lösas med 

teknik och utarbeta förslag till lösningar.
•  Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
•  Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 

samhälle och miljö.
•  Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats över tid.
Centralt innehåll:
•  Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och 

deras egenskaper samt användning i hållfasta och 
stabila konstruktioner.

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

•  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av 
behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion 
och utprövning.

•  Egna konstruktioner med tillämpningar av principer 
för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och 
elektriska kopplingar.

•  Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nack-
delar med olika tekniska lösningar.

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)
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REFLEX
Alla vet att man ska ha reflex på sig i mörkret men ändå är det många som går 
ut utan. Hur bra är reflexerna egentligen? Spelar det någon roll vilken reflex jag 
väljer? För att öka elevernas förståelse för reflexens betydelse för hur väl de syns 
i mörker kan ni genomföra den här övningen. Tanken är att eleverna förutom att 
förstå hur viktigt det är med reflexer också ska förstå att reflexens placering,  
ålder och utformning har betydelse.

Be eleverna ta med sig reflexer hemifrån. Det är bra om ni får variation mellan fast-
sydda reflexer, hängande reflexer, gamla reflexer och nya reflexer. Ju större variation 
desto bättre.

Börja i klassrummet med att diskutera följande:

• Hur tror ni att man bäst ska göra för att synas i mörker om man är ute och går?
• Tror ni att det är skillnad på olika reflexer?
• Vilka olika typer av reflexer finns det? (Jämför material, hur de sätts fast mm)
• Vad tror ni gäller för att en reflex ska synas bra?

Titta i det ljusa klassrummet på de reflexer som barnen har haft med sig och försök 
diskutera vilka de tror är bra och vilka de tror är mindre bra - samt varför. Försök 
gärna rangordna reflexerna efter hur väl eleverna tror att de syns. 

Låt sedan eleverna ta på sig reflexerna. Se till att någon elev inte har reflex, någon 
många reflexer, någon hängande, någon fastsydd, någon gammal, någon ny osv.

NI BEHÖVER
•  Reflexer, be eleverna ta med 

hemifrån men ska�a också 
några i reserv

•  Ficklampor med olika  
ljusstyrkor

•  Mörkt rum (minst 4  
meter långt)


