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Granskning av grundskolans 
styrdokument
• Läroplan Lgr11 reviderad 2019

• Kommentarmaterial reviderade 2017

• Kursplaner 2021 som börjar gälla 1 juli 2022

• Kommentarmaterial 2021 som börjar gälla 1 juli 
2022

• Granskats med avseende på möjligheten att 
undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens

• Sökorden: 
bakterie, infektion, prevention, hygien, 
antibiotika, resistens, resistent, medicin, 
läkemedel, smittspridning, smitta, sjukdom, hälsa, 
hållbar (utveckling)

• Ämnenas syften, långsiktiga mål och centrala 
innehåll



Resultat 
för grundskolan

Mycket goda möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet biologi

Kunskapsområdet Kropp och hälsa

Åk Centralt innehåll Kommentarmaterial

1-3 hygien hur brist på mediciner kan 
påverka människors hälsa

4-6 några vanliga sjukdomar
och hur dessa kan 
förebyggas och behandlas

bakterieinfektioner, men 
inte virusinfektioner, kan 
behandlas med antibiotika

7-9 virus, bakterier, 
infektioner, smittspridning
och antibiotikaresistens 
hur infektionssjukdomar
kan förebyggas och 
behandlas

även möjligheter att ta 
upp smittspridning ur ett 
etiskt och samhälleligt 
perspektiv
eftersom utbredd 
antibiotikaanvändning
gynnar förekomsten av 
resistenta bakterier får 
innehållet också ett 
evolutionsperspektiv



Resultat 
för grundskolan

Mycket goda möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet biologi

Kunskapsområdet Natur och miljö

Åk Centralt innehåll Kommentarmaterial

4-6 Vad liv är och hur livets 
utveckling kan förklaras 
med evolutionsteorin. 
Biologisk mångfald och 
organismers anpassningar 
till miljön.

genom att undervisningen 
behandlar variation och 
anpassningar kan eleverna 
börja se mönster

7-9 Livets uppkomst, 
utveckling och mångfald 
samt evolutionens 
mekanismer. Arvsmassans 
egenskaper och 
förhållandet mellan arv 
och miljö.

koppla antibiotikaresistens
till evolutionsteorin med 
mekanismerna bakom hur 
genetisk variation 
uppkommer och hur 
selektion sker genom 
naturligt urval
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Resultat 
för grundskolan

Fler goda möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet biologi

Långsiktigt mål – förmåga att använda biologi 
för att granska information, kommunicera och 
ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa

Långsiktigt mål – förmåga att genomföra 
systematiska undersökningar i biologi

Några upptäckter inom biologiområdet och 
deras betydelse för människans 
levnadsvillkor och syn på naturen.



Resultat 
för grundskolan

Möjligheter att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet kemi
på högstadiet

utveckling av nya produkter, till exempel 
läkemedel

vatten som lösningsmedel och transportör av 
ämnen i naturen

separations- och analysmetoder och 
identifikation av ämnen

kemiska processer i naturen, till exempel 
vattenrening och spridning av miljögifter

Centralt innehåll – kunskapsområdet 
Kemin i naturen, i samhället och i 
människokroppen



Granskning av gymnasieskolans 
styrdokument

• Läroplan Gy2011

• De 18 nationella programmens 
examensmål och programstrukturer

• Ämnesplaner och kursplaner för de 
nio gymnasiegemensamma ämnena 

• Kommentarmaterial

• Granskats med avseende på möjligheten att 
undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens

• Sökorden: 
bakterie, infektion, prevention, hygien, 
antibiotika, resistens, resistent, medicin, läkemedel, 
smittspridning, smitta, sjukdom, hälsa, 
hållbar (utveckling)



Resultat för 
gymnasieskolan

Goda möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i kursen Naturkunskap 2

Centralt innehåll

Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, 
funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets 
villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.

Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och 
världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, 
energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida 
perspektiv.

Smittspridning av bakterier och virus sker genom växelverkan 

av smittämnen, kroppens mottaglighet och resistens, samt 

livsstil. Vaccinationer, medicinering och preventiva metoder 

för smittspridning är saker som det går att ta ställning till 

utifrån ett naturvetenskapligt kunnande.



Resultat för 
gymnasieskolan

Alla elever läser inte kursen 
Naturkunskap 2



Resultat för 
gymnasieskolan

Möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet naturkunskap

Kurs Centralt innehåll

1a1 1a2 1b

X X
Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och 
ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster,
resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

X X
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad 
gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet.

X X
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och 
diskussion om normer, rörande människans
sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

X X X

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel 
observationer, klassificering, mätningar, simuleringar 
och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade 
till det naturvetenskapliga utforskandet.

X X X

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer 
frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och 
hur man går till väga för att ställa företeelser i 
omvärlden under prövning.

X X X
Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett 
naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för 
att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.



Resultat för 
gymnasieskolan

Möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet naturkunskap

Kurs Centralt innehåll

1a1 1a2 1b

X X
Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och 
ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster,
resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

X X
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad 
gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet.

X X
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och 
diskussion om normer, rörande människans
sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

kunskaper om naturvetenskap behövs för att 
kunna identifiera sexuellt överförbara sjukdomar, 
förstå hur de sprids, vilka konsekvenser de bär 
med sig och hur man skyddar sig mot dem



Resultat för 
gymnasieskolan

Möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i ämnet naturkunskap

Kurs Centralt innehåll

1a1 1a2 1b

X X

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och 
livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, 
kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur 
naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid 
kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

X X

Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på 
bioteknikens möjligheter och konsekvenser för
mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. 
Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för 
diskussioner om till exempel genteknik och andra 
aktuella forskningsområden.



Resultat för 
gymnasieskolan

Mycket goda möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i kursen Biologi 2

Centralt innehåll

Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras 
uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och 
nervsystemets reglering av organismen.

Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och 
livsprocesser.

Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion 
och reproduktion.

Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. 
Antibiotika och evolutionära processer.

Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i 
medicinska frågor.

Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och 
graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade 
graviditeter kan förebyggas.



Resultat för 
gymnasieskolan

Möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i kursen Biologi 1

Centralt innehåll — Kunskapsområde Genetik

Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.

Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. 
Celldelning, DNA-replikation och mutationer.

Centralt innehåll — Kunskapsområde Evolution

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.

Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell 
selektion samt deras betydelse för artbildning.

Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och 
reproduktiv framgång.



Resultat för 
gymnasieskolan

Goda möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i kursen Kemi 2

Centralt innehåll — Kunskapsområde Organisk kemi

Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och 
reaktivitet.

Reaktionsmekanismer, inkl kvalitativa resonemang om, hur, och varför 
reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska 
reaktioner.

Centralt innehåll — Kunskapsområde Biokemi

Det genetiska informationsflödet, inkl huvuddraget i de biokemiska 
processerna, replikation, transkription och translantation

Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.

Centralt innehåll — Kunskapsområde Kemins karaktär och 
arbetssätt

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, t ex frågor 
om hållbar utveckling.



Resultat för 
gymnasieskolan

Det finns möjligheter
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
i kursen Kemi 1

Centralt innehåll — Kunskapsområde Kemins karaktär och 
arbetssätt

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, t ex frågor 
om hållbar utveckling.



Resultat för 
gymnasieskolan

Begränsade möjligheter 
att undervisa om 
antibiotika och 
antibiotikaresistens 
på Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p

Engelska

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1 100

Matematik

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Religionskunskap

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b 100

Svenska

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100

Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 400 p

Fysik

Fysik 1a 150

Kemi

Kemi 1 100

Teknik

Teknik 1 150

Inriktningar 300 p

Design och produktutveckling 300

Bild

Bild och form 1a1 50

Cad

Cad 1 50

Design

Design 1 100

Konstruktion

Konstruktion 1 100

Informations- och medieteknik 300

Dator- och kommunikationsteknik

Dator- och nätverksteknik 100

Programmering

Programmering 1 100

Webbutveckling

Webbutveckling 1 100

Produktionsteknik 300

Mekatronik

Mekatronik 1 100

Produktionskunskap

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning

Produktionsutrustning 1 100

Samhällsbyggande och miljö 300

Arkitektur

Arkitektur – hus 100

Hållbart samhälle

Hållbart samhällsbyggande 100

Samhällsbyggande

Byggnadsverk 100

Teknikvetenskap 300

Fysik

Fysik 2 100

Matematik

Matematik 4 100

Teknik

Teknik 2 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning 400 p

Animation

Animation 1 100

Arkitektur

Arkitektur – hus 100

Arkitektur – rum 100

Bild

Bild 100

Bild och form 1a1 50

Bild och form 1a2 50

Bild och form 1b 100

Form 100

Biologi

Biologi 1 100

Biologi 2 100

Bioteknik 100

Cad

Cad 1 50

Cad 2 50

Cad 3 50

Dator- och kommunikationsteknik

Dator- och nätverksteknik 100

Datorteknik 1a 100

Digital kommunikationsteknik 100

Datorstyrd produktion

Cad/cam 100

Datorstyrd produktion 1 100

Datorstyrd produktion 2 100

Design

Design 1 100

Design 2 100

Designmodeller 100

Digitalt skapande

Digitalt skapande 1 100

Digitalt skapande 2 100

Driftsäkerhet och underhåll

Underhåll – driftsäkerhet 100

Elektronik

Elektronik och mikrodatorteknik 100

Mikrodatortillämpningar 100

Ellära

Ellära 1 100

Ellära 2 100

Energiteknik

Energiteknik 1 100

Engelska

Engelska 7 100

Entreprenörskap

Entreprenörskap 100

Eventteknik

Eventteknik 100

Ljudproduktionsteknik 100

Ljus- och bildproduktionsteknik 100

Fartygsteknik

Lasthantering och passagerarsäkerhet 100

Film- och tv-produktion

Film- och tv-produktion 1 100

Filosofi

Filosofi 1 50

Filosofi 2 50

Flygyrkesteknik

Aerodynamik 100



Slutsatser av granskningen av grundskolans 
och gymnasieskolans styrdokument

Antibiotikasmart® är ett registrerat varumärke ägt av Strama Stockholm 



Grundskolan

• Biologi enda ämnet som det 
uttryckligen står om antibiotika och 
antibiotikaresistens i det centrala 
innehållet

• Flera goda möjligheter att undervisa 
om det i ämnet biologi

• Möjligheter att undervisa om det i 
kemi, hem- och konsumentkunskap och 
geografi

Gymnasieskolan

• Goda möjligheter att undervisa om 
antibiotika och antibiotikaresistens i 
kurserna Naturkunskap 2 respektive 
Biologi 2

• Få elever läser dessa kurser

• Mer begränsade möjligheter att 
undervisa om antibiotika och resistens i 
kurserna Naturkunskap 1a1 respektive 
Biologi 1

• Ingen av dessa kurser ingår på 
Teknikprogrammet

Viktigt att elever får undervisning om 
antibiotika och antibiotikaresistens i grundskolan


