Bygg din drömstad

– koppling till kursplanen för årskurs 5
I detta utdrag från Lgr11 kan du se hur materialet knyter an
till kursplanen i olika ämnen. Det kan också tjäna som inspiration
till hur du kan fördjupa arbetet med materialet i klassrummet.

Samhällsorienterande ämnen:

Idrott och hälsa:

• Reflektera över hur individer och samhällen
formas, förändras och samverkar.

• Genomföra och anpassa utevistelser och
friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

• Analysera och kritiskt granska lokala,
nationella och globala samhällsfrågor ur
olika perspektiv.

• Kulturella och geografiska förhållanden i
närmiljön som påverkar och möjliggör valet
av fysiska aktiviteter.

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

• Att orientera i den närliggande natur- och
utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som
utan digitala verktyg.

• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och
vad kommuner, landsting och stat använder
skattepengarna till.
• Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor
ur något perspektiv och beskriver då samband
med underbyggda resonemang.

• Förstå kartors uppbyggnad och symboler.
• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande
natur- och utemiljöer under olika årstider.

• Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter
i elevnära samhällsfrågor med resonemang och
underbyggda argument.

• Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur
och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera
sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matematik:

Teknik/Naturvetenskapliga ämnen:

• Välja och använda lämpliga matematiska
metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

• Identifiera och analysera tekniska lösningar
utifrån nytta och funktion.

• Använda matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
• Konstruktion av geometriska objekt, såväl med
som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas
och uppskattas.
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd,
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga
måttenheter.
• Strategier för matematisk problemlösning
i vardagliga situationer.

• 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.
• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner
är uppbyggda, till exempel hus och broar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser:
identifiering av behov, undersökning, förslag till
lösningar, konstruktion och utprövning.

• Matematisk formulering av frågeställningar
utifrån vardagliga situationer.
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forts Teknik/Naturvetenskapliga ämnen:
• Egna konstruktioner med tillämpningar av
hållfasta och stabila strukturer, mekanismer
och elektriska kopplingar, i form av fysiska
och digitala modeller.
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Vanliga tekniska system i hemmet och samhället,
till exempel nätverk för datakommunikation,
vatten- och avloppssystem samt system för
återvinning. Några delar i systemen och hur
de samverkar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället
förändrats över tid och några orsaker till detta.
• Eleven kan beskriva och ge exempel på tekniska
lösningar i vardagen och ingående delar som
samverkar för att uppnå nytta och funktion.
Dessutom kan eleven beskriva och ge exempel
på hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material
som används.
• Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga
idéer till lösningar samt utforma fysiska eller
digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar
eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller
eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.
• Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
• Använda fysikens begrepp, modeller och teorier
för att beskriva och förklara fysikaliska samband
i naturen och samhället.
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer
av energikällor och deras påverkan på miljön
samt energianvändningen i samhället.

• Eleven kan samtala om och diskutera enkla
frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och
bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen
och diskussionerna framåt.
• Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss
koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
• Eleven kan berätta om naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
• 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.
• 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.
• 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.
• Eleven kan samtala om och diskutera 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 också beskriva och ge exempel på
människors beroende av och påverkan på naturen
och gör då kopplingar till organismers liv och
ekologiska samband.
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