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Boken om NO 1-3
Elevens första grundbok i biologi, fysik och kemi.

PROVLEKTION:  
Att undersöka utomhus. Studera vad som 
händer i naturen när våren går mot sommar.
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om NO 1–3.

Uppgifterna ger eleverna möjlighet att utveckla alla de tre förmågorna som ingår i 
kursplanen för naturorienterande ämnen; att granska, kommunicera och ta ställ-
ning; att genomföra systematiska undersökningar och att använda begrepp för att 
förklara samband i naturen. Lektionen består av:

•	 Boken om NO 1–3, Lärarbok, s. 38–39 samt s. 48–49

•	 Boken om NO 1–3, Grundbok, s. 16–17 samt 26–27

•	 Boken om NO 1–3, Arbetsbok 1, s. 10 samt 16–17
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Så här arbetar du med provlektionen:

1. Läs igenom lärarsidan och uppgifterna.

2. Kopiera upp sidorna ur Grundboken och Arbetsboken till klassen.

3. Låt eleverna lösa uppgifterna.

4. Gå ut och undersök på riktigt!

Följ upp elevernas kunskaper med Tummen Upp!

Tummen upp! NO kartläggning åk 3

I Tummen upp! NO kartläggning åk 3 finns uppgifter som är direkt kopplade mot 
kunskapskraven för årskurs 3 i NO och som utvecklar elevernas ämnesspecifika 
förmågor. Läs mer på www.liber.se.
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Ord och begrepp
året runt, naturen, sommar, solen värmer, allt växer, 
djur får ungar, kryllar, småkryp

Så här kan du arbeta med alla fyra 

årstidsuppslagen
Uppslagen på s. 16–23 hör ihop. Bläddra därför 
fram och tillbaka så att alla förstått att det är samma 
vy man ser, men vid olika årstider. Namnge de olika 
delarna av bilden: åkern, ängen, torpet, insjön, 
skogen (skogsbrynet). Senare i boken kommer vi att 
introducera begreppet biotop för olika växtmiljöer, 
s 59. Notera att det för varje uppslag finns en 
topplista och att dessa är olika.

• Vad heter årstiderna? Varför blir det årstider? 
Se pärmens utvik och s. 114.

• Vad är lika på uppslagen? (stenen, träden står 
kvar) 

• Hitta så många detaljer som möjligt. Vad är 
olika? Hur ser vi att det blir olika årstider? 
Anteckna på tavlan. 

• Hur känner man bäst igen de olika årstiderna? 
Använd topplistorna.

• Vad heter de olika växterna och djuren på 
bilderna?

S. 16–17

Året runt i naturen

Sommar

Syfte med uppslaget
- Att med hjälp av fyra bilder, som visar samma vy, 
följa årstidsväxlingarna i naturen och lära sig hur 
man känner igen olika årstider.
- Att lära sig namnen på några vanliga växter och djur 
och att få insikt i hur olika djur och växter har anpassat 
sig till årstiderna.
- Att berätta något om djurs och växters livscykler. 

Centralt innehåll för åk 1–3 NO

Året runt i naturen

- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner 
igen årstider. Djurs och växters livscykler och 
anpassningar till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, 
grupperas och artbestämmas samt namn på några 
vanligt förekommande arter.

Berättelser om natur och naturvetenskap

- Skönlitteratur, myter och konst som handlar om 
naturen och människan.

Kunskapskrav årskurs 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 gör enkla observationer av årstider, namnger 
några djur och växter, sorterar dem efter olika egen-
skaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar 
mellan dem i enkla näringskedjor.

Förmågor i fokus
I diskussionerna och samtalen med utgångspunkt 
från bilderna och texten utvecklas:
Förmåga 1) Kommunicera/Argumentera/Granska
Förmåga 3) Begrepp/Förklara/Beskriva
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Samband

Samtidigt som fåglarnas ägg kläcks och djurens 
ungar behöver massor med mat så myllrar det 
av insekter, maskar och det finns mat i massor.

Så här kan du jobba med uppslaget
(Förutom det som är sagt om alla uppslagen.)
• Vad ser man på sommarbilden? Låt så många 

som möjligt komma till tals med sina iakttagelser. 
• Vad är det som är typiskt sommar på bilden? 
• Vad händer med växterna när det är sommar, 

hur ser de ut?
• Vad gör djuren? Vart tar grodan vägen på vin-

tern? Varför ligger ormen i solen?

Gå igenom sommartopplistan:
• Varför är dagarna långa och nätterna korta?
• Kryllar av småkryp? Vad menas med det? 
• Blommorna blommar? Berätta mer om vad 

det innebär.

Att göra

Håller eleverna med om listan? Låt dem göra en 
egen sommarlista. Även du som är lärare. Jämför 
listorna.

Andra typiska tecken på att det är sommar kan 
ju vara: Växternas blad är gröna, bad, blåbär och 
smultron, husvagnar, saft och glass, getingar och 
myggor.

Rita och måla egna sommarbilder.

Övriga tips 
Sjung sånger som handlar om årstiderna.
Titta på hur olika konstnärer skildrat de fyra 
årstiderna, det finns många exempel, allt från 
Vivaldis vackra musik (De fyra årstiderna) till 
Elsa Beskows månadsbilder. 

Arbetsboken
Arbetsbok 1: Sommar s. 10

Boktips
Sesam Årstidsboken

Följ ett djur eller en växt genom året. Det är då 
man kan få underlag för att förstå anpassning 
och livscykler.

Några konkreta exempel på anpassning

• Haren som blir vit och inte syns mot snön.
• Barrträden som är gröna året runt, men 

lövträden som fäller bladen.

Några konkreta exempel på livscykler

• Växt: På fruktträdet vid torpet ser man 
blommor på våren, äppelkart på sommaren, 
mogna frukter på hösten och under vintern 
kala grenar utan löv.
På trädet i förgrunden som är en ek ser man 
ekollon och under eken vissna eklöv.

• Djur: På våren uppvaktar fåglarna varandra 
och parar sig. På sommaren är boet full med 
ungar. Älghanen på hösten och älghonan med 
sin kalv på våren.

Fotografera en vy nära skolan några gånger under 
året och gör ert egna ”Året runt i vår natur”. Följ 
årstidväxlingarna på riktigt.
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Förmågor i fokus
I diskussionerna och samtalen med utgångspunkt 
från bilderna och texten utvecklas:
Förmåga 1) Kommunicera/Argumentera/Granska
Förmåga 2) Experiment/Naturvetenskapligt arbetssätt
Förmåga 3) Begrepp/Förklara/Beskriva

Ord och begrepp
undersöka, upptäcktsresa, fjärilshåv, durkslag, 
burkar med lock, lupp, gräshoppa, vargspindel, 
detaljer, digitalkamera, skräddare, trollsländenymf, 
mygglarver, småkryp

Så här kan du arbeta med uppslaget
Titta på bilderna och läs texten tillsammans. 

(Det är bra om det är hål i locket på burken om 
man ska stoppa ned djur i den. Men inte för stora 
så att djuren kryper ut.) Låt eleverna bekanta sig med 
en lupp. Titta på spindelns ben. Fler frågor att arbeta 
vidare med:
• Hur har de olika djuren på bilderna anpassat sig 

till den miljö där de lever?(Varför får man inga 
gräshoppor i durkslaget när man drar det under 
vattenytan och heller inga ryggsimmare 
i fjärilshåven?)

S. 26–27

Att undersöka utomhus

Syfte med uppslaget
- Att ge konkreta exempel på vilken utrustning man 
använder och hur det går till när man gör fältstudier 
i närmiljön.
- Att visa på några vanliga djurarter man stöter på 
vid fältstudier i olika biotoper.  

Centralt innehåll för åk 1–3 NO

Metoder och arbetssätt

- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga 
undersökningar med text, bild och andra 
uttrycksformer.

Året runt i naturen

- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande 
till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och 
stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 
- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen 
årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar 
till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, 
grupperas och artbestämmas samt namn på några 
vanligt förekommande arter.
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 
organismer i ekosystem.

Kunskapskrav årskurs 3
- Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla 
samband i naturen utifrån upplevelser och 
utforskande av närmiljön.
- Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra 
fältstudier och andra typer av enkla undersökningar 
som handlar om naturen.
- Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger 
några djur och växter, sorterar dem efter olika egen-
skaper, samt
- beskriver och ger exempel på kopplingar mellan 
dem i enkla näringskedjor. 
- 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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Att göra

Gör en undersökning utomhus på riktigt. Skaffa 
den enkla utrustning som föreslås och ge er ut på 
en upptäcksresa runt knuten. Packa med er det ni 
behöver och använd håvar och durkslag för det ni 
samlar in.  

När ni kommer in i klassrummet igen kan ni använda 
lupparna (eller digitalt mikroskop) för att titta riktigt 
noga på djuren och växterna som ni har samlat in.

Låt eleverna rita och måla stort och beskriva i minsta 
detalj. Det brukar bli vackra närbilder och förstoringar. 
Kanske har ni också tagit bilder med mobilen eller 
digitalkameran? Dem kan ni också förstora upp på 
väggen när ni kommer tillbaka till klassrummet.

Övriga tips 
En mycket givande fältstudie är att ta reda på så 
mycket som möjligt om en myrstack.

Arbetsboken
Arbetsbok 1: Att undersöka utomhus s. 16–17

Boktips
Försök med NO 1–3: s. 140–141 Förstora allt 
möjligt, s. 164. Hitta siffror och bokstäver i naturen.
R Lättman, M. Wejdmark: Att lära in ute året runt, 
Outdoor Teaching Förlag
Scharff: Vad jag finner i skogen, Prisma
Scharff: Vad jag finner i sjö och å, Prisma

Länktips
www.hanper.se
http://hanper.se/video/djur/#planktonhav

• Vad äter de olika djuren? Vem äter vem? (Rita 
enkla näringskedjor på tavlan.)

• Vad har djuren de olika kroppsdelarna till? 
Vingarna? Antennerna?

• Varför gör spindeln nät? Varför fastnar den inte 
själv i nätet?

• Varför hoppar gräshoppan? Hur långt/högt kan 
den hoppa? Varför låter gräshoppan? Hur gör den 
ljudet?

• Hur går det till när en trollsändenymf som lever 
under vattnet blir en trollsända som kan flyga? 
(bra exempel inför arbetet med livscykel)

• Varför heter det fjärilshåv? Vilka är de vanliga 
fjärilarna? Se s. 52.

Mer om arterna hittar man i böcker som heter: 
Vad jag finner i sjö och å, Vad jag finner i skogen.
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Året runt i naturen

Solen värmer, allt växer 
och många djur får ungar.

16

Året runt i naturen

Sommar
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Året runt i naturen

SOMMARTOPPEN 

1.  Dagarna är långa.

2.  Nätterna är ljusa och 
korta.

3. Det kryllar av småkryp.

4.  Många blommor 
blommar.

5.  Det fi nns gott om mat 
till alla djur.

17
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Tankar om stjärnor och planeter

Lupp

Fjäril

Att undersöka utomhus
Hej och hå, allihopa. Idag ska vi ut på en 
upptäcktsresa i naturen alldeles runt knuten. 

Först måste vi packa: fjärilshåv, burkar med 
lock, durkslag och lupp.

Vargspindel

Fjärilshåv

26

Gräshoppa

Med en lupp kan man förstora 
och se vackra detaljer. 

Vi ritar det vi ser och 
tar bilder med mobilen 
eller digitalkamera. 

Försiktigt sveper vi med fj ärilshåven på ängen. 
Fram med burken med lock. 
Vad får vi för fynd? 
Jo, titta: en vargspindel.
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Tankar om stjärnor och planeter

Vi går ner till bäcken. Först använder vi durkslaget. 
Vad får vi för fångst? Aha, kolla här: både skräddare 
och trollsländenymf.

Durkslag

Trollsländenymf

–  Vi lägger så klart 
tillbaka våra fynd på 
ängen och i bäcken.
Ha det så bra alla 
småkryp!

27

Ryggsimmare

Massor med mygglarver
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Grundboken s. 16–17

Sommar

Titta på bilden. Skriv 3 djur.

1. 

2. 

3. 

Titta på bilden. Skriv 3 växter.

1. 

2. 

3. 

1

2

Rita en sol.3

Skriv ordet som 
saknas i meningen.

värmer, allt växer och 
många djur får ungar.

4

Ledtråd: 
Titta på sidan 16 
i grundboken!
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Grundboken s. 26–27

1

2

3
4

Vad kan man fånga med en fj ärilshåv, tror du?
Rita. 

2

1. 

2. 

3. 

4. 

burk durkslag lupp fj ärilshåv

Att undersöka utomhus

Vad är det för saker? 
Skriv. Välj bland orden i rutan. 

1
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Dra streck till rätt djur.3

Sortera i rätt ruta. Rita eller skriv.

Det här är en insekt. 
Insekter har sex ben.

En annan grupp av 
djur har åtta ben. Sedan fi nns det djur som 

har fl er än åtta ben.

myra

mångfoting

Vad pratar Lovis om? Skriv. 4

fj äril  spindel  trollsländenymf  abborre

Lever i vatten: Lever på land:

spindel
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