
STÖRST i världen  
 
“They say it all started out with a Big Bang. But what I wonder is, was it a big bang or did it 
just seem big because there wasn´t anything else drown it out at the time?”  
 
Syfte: Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan 
naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.  
 

Ämne  
v.2-7 

Centralt innehåll Kunskapskrav 

Religion  
 
 
 
 
Samhällskunskap  

Re- systerreligionerna. Ni ska 
lära er om systerreligionernas 
olika grenar, ursprung och 
livsregler.  
 
Sh- Ni ska lära oss om hur 
olika samhällen styrs, religion 
vs lagar och normer. 

 

Fysik Big Bang! Ni ska lära er om 
den största explosionen av 
alla, universum och vår egen 
litenhet.  

 

Bild  Ni ska tillverka religiösa 
symboler i papier maché. 

 

Slöjd   

Matematik Stora tal   

Tyska/Spanska 
Svensk/engelska 

Arbetar vidare i tyska och 
spanska.  
I svensk/engelska fokus på 
skriva texter.  

 

Engelska Ni kommer arbeta med realia 
om de engelsktalande länderna 
i världen.  

Undervisningen ska bidra till att 
ni utvecklar kunskaper i att 
söka, värdera, välja och 
tillägna sig innehållet i talat 
språk och texter från olika 
källor. De ska också ges 
förutsättningar att kunna 
använda olika hjälpmedel för 
lärande, förståelse, skapande 
och kommunikation.” (Lgr11) 
Men även:  
-Öka förståelse för ett 
geografiskt område där språket 
talas 
- Utveckla språkliga strategier 



för att dels förstå och dels 
producera texter på engelska. 

Hem- och 
konsumentkunskap 

Ni ska ta del av religiösa 
festmåltider 

 

Idrott och hälsa Inomhusspel, simning.  Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och 
anpassar sina rörelser till viss 
del/relativt väl/väl till aktiviteten 
och sammanhanget. 
 
Eleven kan simma 150 meter i 
magläge och 150 meter i 
ryggläge.  
 

Svenska Ni ska träna på novellens 
struktur, skrivregler och form. 
Slutresultatet ska ha rubriken 
Ängeln Gabriel och de tre stora 
männen. 

 

 
 
Bedömning:  

● Aktivitet under lektion 
● Idrott - inlämning skriftligt v.6 
● Eng - test varje vecka  
● Religionsprov v 4 
● Svenska novellen ska vara inlämnad v 7 
● Fysikprov v 7 
● Hkk prov v 5  
● Matematikprov v 6 
● Sh prov v 7.  

 
 


