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1 Liber

Boken om NO 1–3
Elevens första grundbok i NO

PROVLEKTION: Fascinerande växter
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om NO 1–3, elevens första NO-bok. 
Du får också två sidor ur Arbetsboken och utdrag ur Lärarboken.
Lektionen består av:

•	 Boken	om	NO	1–3,	Grundbok,	sidorna	54–55.
•	 Boken	om	NO	1–3,	Arbetsbok	2,	sidan	4–5.
•	 Boken	om	NO	1–3,	Lärarbok,	sidorna	76–77.	

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna ska upptäcka hur växter kan sorteras i 
olika grupper och att man genom noggranna iakttagelser kan urskilja likheter och 
olikheter mellan växterna.

Siktar mot kunskapskrav i av åk 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  
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växter.	Eleven	gör	enkla	observationer	av	årstider,	namnger	några	djur	och	växter,	
sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på  
kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Så här kan du arbeta

1.	 Läs	igenom	Lärarboken	s.	76–77	för	att	få	tips	kring	hur	du	kan	planera	 
undervisningen.

2.	 Kopiera	de	bifogade	sidorna	54–55	från	Grundboken	och	4–5	från	Arbetsbok	2	
till din elevgrupp.

3. Inled gärna med att resonera kring vad eleverna känner till om växter. Vilken 
typ av växter känner de till och vilka arter känner de till? Vad vet de om  
växterna,	kan	man	äta	dem,	luktar	de	gott	osv.?

4.	 Titta	på	uppslaget	från	Grundboken		sidorna	54–55	och	resonera	kring	vad	ni	
ser.	Gör	gärna	som	det	föreslås	i	Lärarboken	när	ni	pratar	om	likheter	och	
skillnader	på	blommorna	på	s.	55.

5.	 Låt	sedan	eleverna	göra	s.	4–5	från	Arbetsbok	2.
6.	 Avsluta	med	att	gå	ut	och	leta	växter	och	diskutera	likheter	och	skillnader	på	

de växter ni hittar.

Tips för fortsatt arbete!

Boken om NO 1-3 Lärarwebb samlar allt  
undervisningsmaterial på ett och samma ställe. 
Läs mer på  www.liber.se/lararwebb

I webbappen till Boken om NO 1-3 finns  
förklarande filmer och här får eleverna också 
repetera begreppen från boken på svenska och 
arabiska. Webbappen är kostnadsfri och  
tillgänglig	från	dator,	surfplatta	och	smartmobil,	
du hittar den på www.liber.se

http://webbapp.liber.se/boken-om-no-1-3/#/
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76

Ord och begrepp
tall, bark, morötter, kokosnötter, giftiga, fröväxter, 
sporväxter, ormbunkar, mossor, alger, lavar, blåstång, 
svampar, sortera, detaljer, förstoringsglas, lupp

Så här kan du arbeta med uppslaget
En suverän introduktion till sortering av växter hittar 
du på s. 128 i Försök med NO 1–3. Det är ett ark 
med bilder på olika växter som eleverna sorterar helt 
och hållet utifrån sin förförståelse. Det blir klokt, 
vackert, intressant och det brukar locka fram de 
dolda talangerna i klassen. Efter att man tagit del 
av allas funderingar känns det angeläget att öppna 
boken för att få reda på hur biologer har bestämt att 
man ska dela in växterna i olika grupper.

Läs texten på s. 54 och be eleverna komma med fler 
förslag på växter de tycker luktar gott eller illa eller 
smakar gott. Både morötter och kokosnötter går ju 
att äta trots att de är så olika. Kanske känner barnen 
till någon växt som är giftig? Det kan vara livsviktigt 
att veta att man inte kan äta alla bär.

S. 54–55

I växternas värld 

Syfte med uppslaget
- Att ge en inblick i hur mångfalden av växter kan 
sorteras i olika grupper
- Att visa hur man genom noggranna iakttagelser kan 
urskilja likheter och olikheter mellan olika växter.

Centralt innehåll för åk 1–3 NO

Året runt i naturen

- Djur och växter i närmiljön och hur de kan 
sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn  
på några vanligt förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga 
undersökningar med text, bild och andra 
uttrycksformer såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav årskurs 3
- Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra 
fältstudier och andra typer av enkla undersökningar 
som handlar om naturen och människan, kraft och 
rörelse samt vatten och luft. 
- Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger 
några djur och växter, sorterar dem efter olika 
egenskaper 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.

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
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77

Gör också en liten exkursion där eleverna väljer  
tre växter var, som de sedan beskriver på det sätt  
som vi ser i förstoringsglaset.
•	 På vilket sätt är växterna lika?
•	 På vilket sätt är växterna olika?
Om ni har tillgång till luppar eller förstoringsglas ger 
det ett extra lyft åt upplevelserna och lärandet.

Digitala mikroskop är också oerhört användbara 
vid arbetet med detta uppslag (kan inhandlas hos 
någon av firmorna på s. 25).

Sortera pasta

Gör i ordning små burkar eller tallrikar med olika 
sorters pasta (okokt). Be eleverna ta med fem bitar 
var av de olika sorters pasta de har hemma för 
tillfället. Detta är ett underbart material att sortera. 
Gör en sådan sortering som du ser längst ned på  
s. 54. För mer info, se filmklipp: www.hanper.se

Lägg också märke till hur maskrosfröna 
hamnat på s. 54. Maskrosorna sprider sig mycket 
effektivt. De växer överallt, eller hur? Fråga vilken 
trädgårdsentusiast som helst.

Arbetsboken
Arbetsbok 2: Sortera växter s. 4–5

Boktips
Bisse-Kallenberg: Barnens flora, Ordfront
Försök med NO 1–3: s. 132 Ett digitalt herbarium, 
s. 164 Hitta bokstäver och siffror i naturen

Länktips
En ovärderlig länk då man vill fördjupa sig i 
växternas värld: http://www.bioresurs.uu.se/

Titta på de olika växtgruppernas namn och bilderna 
längst ned på sidan och fyll på med fler arter.

Man räknar med att det finns en halv miljon olika 
växtarter i hela världen. Ungefär fem tusen av dessa 
finns i Sverige. Räknar man med alla växer som 
importerats för att försköna våra trädgårdar blir det 
några tusen till.

Likheter och skillnader

Gör tillsammans eller låt eleverna arbeta i par eller 
mindre grupper med de tre växterna på s. 55. Skriv 
orden Likheter /Olikheter på tavlan och fyll på 
med allt ni kan komma på. Det brukar vara lätt att 
räkna och se att det är olika antal blad i blomman 
och att det förekommer olika färger. När man ska 
beskriva likheterna och olikheterna behöver man 
också benämna växtens och blommans olika delar, 
som kommer på nästa uppslag (och som även finns 
på pärmens utvik). Gör det hela ännu mer konkret 
genom att lägga fram tre olika växter eller delar 
av växter på ett bord och be eleverna försöka hitta 
likheter och olikheter. Anteckna på tavlan.  
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mossa

gran

maskros

Grundboken s. 54–55

Sortera växter

Sortera växterna och svamparna i fyra 
olika grupper. Skriv i rutorna.

1

höga

låga

luktar gott

luktar illa

giftiga

går att äta

–  Välj bland 
egenskaperna 
här i rutan, 
eller hitta 
på egna!

rönn
hallon

blåbär

ros morot

kantarell

fl ugsvamp

blåsippa

Förklara hur du har sorterat växterna och svamparna.2
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Vilken ska bort, tycker du? 
Stryk över.

Varför ska den bort, tycker du?

3

På vilka sätt är växterna lika? 

Vad är det som är olika på växterna? 

4
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Växter och djur

I växternas värld
Tänk så olika växter kan se ut! Växter kan 
vara höga träd, som tallen med sin hårda 
bark. De kan lukta gott som rosor, men det 
fi nns också växter som luktar mycket illa. 
Många växter går att äta, alltifrån morötter 
till kokosnötter. Men det fi nns också växter 
som är giftiga.

Växternas olika grupper
För att kunna hålla reda på vilken växt 
som är vilken, delar man in växterna i 
olika grupper. Växterna i varje grupp 
liknar varandra.

Alla växter 
med blommor 
är fröväxter. 

Växter i havet 
kallas alger. 
Det här är 
blåstång.

Lavar kan du 
hitta på stenar 
och träd.

Mossor har du 
säkert trampat 
på någon gång i 
skogen. Det känns 
fuktigt och mjukt 
att gå på.

Svamparna är så 
olika växterna att 
de fått bilda ett 
eget rike.

Ormbunkar

VÄXTER SVAMPAR

Fröväxter Sporväxter

–  Oj, vad 
maskrosorna 
sprider sig. 
Nu har de 
hamnat här 
också!
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Växter och djur

Sortera växter
För att kunna skilja en växt från en 
annan, så tittar man på hur växten ser 
ut. Om det är små detaljer så får man 
titta noga. Ibland kan man behöva ett 
förstoringsglas eller en liten lupp.

vitsippa

näckros äppelblom

På vilka sätt är 
växterna lika? 
Vad är det som är 
olika på växterna? 
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