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Boken om Biologi
En riktig biologibok för mellanstadiet.

PROVLEKTION:  
Hur sorterar man växter? Vilka mytiska 
egenskaper kan växter ha?
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Biologi.
Uppgifterna ger eleverna möjlighet att utveckla alla de tre förmågorna som ingår 
i kursplanen för biologi; att granska, kommunicera och ta ställning; att genomföra 
systematiska undersökningar och att använda begrepp för att förklara samband i 
naturen. Lektionen består av:

•	 Boken om Biologi Lärarbok, s. 50–51 samt s. 54–55

•	 Boken om Biologi Grundbok, s. 30–31 samt s. 34–35

•	 Boken om Biologi Arbetsbok , s. 16–17 
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Så här arbetar du med provlektionen:

1. Läs igenom sidorna från Lärarboken och elevuppgifterna.
2. Kopiera 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! Kartläggning biologi, fysik och kemi åk 6

I Tummen upp! NO kartläggning åk 6 finns uppgifter som är direkt kopplade mot 
kunskapskraven för årskurs 6 i biologi, fysik och kemi. Tummen upp! kan med 
fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper och 
användas som underlag vid t.ex. utvecklingssamtal eller bedömning. Läs mer på 
www.liber.se.
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50

s. 30–31

hur man sorterar växter

syfte med uppslaget
– Att lära sig något om hur man med ord beskriver 
utseendet hos olika växtdelar.
– Att få pröva på hur man med hjälp av kunskaper 
om växternas delar kan sortera växter.

lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla alla tre för-
mågorna. De kunskapskrav som du kan bedöma elever-
nas kunskaper mot är När eleven genomför fältstudier eller 
andra systematiska undersökningar arbetar eleven huvudsak-
ligen utifrån givna frågeställningar och planeringar. Eleven 
tolkar och utvärderar sina resultat och kan utifrån det dra 
slutsatser. I elevens dokumentation framgår resultaten med 
viss tydlighet. Eleven beskriver … biologiska sammanhang 
med hjälp av exempel och grundläggande begrepp.

Centralt innehåll:

– Djurs, växters och andra organismers liv.

– enkla fältstudier och experiment. Planering, utföran-
de och utvärdering.

– Hur djur, växter och andra organismer kan identifie-
ras, sorteras och grupperas.

– Dokumentation av enkla undersökningar med tabel-
ler, bilder och enkla skriftliga rapporter.

ord och begrepp

arter, flora, växtriket, blomställningar, (och alla orden 
som beskriver delarna förstås)

så här kan du arbeta med uppslaget

en ände att börja i
en bra introduktion till hur man använder orden 
som beskriver hur en växt ser ut kan vara att be 
eleverna beskriva likheter och skillnader på två 
blommor. duka fram två tämligen olika växter, 
samlas kring dessa och låt eleverna komma med 
förslag, både med egna ord och med hjälp av de ord 
som förekommer på uppslaget. Betona att poängen 
med detta ligger i Lovis kommentar. Har man 
bestämda namn på delarna är det lättare att sortera.

en annan suverän inledande övning hittar 
du på s. 34–35 i Försök med biologi. där finns 
kopieringunderlag på klippkort som eleverna kan 
använda för sortering. dessa klippkort har fungerat 
fantastiskt bra i många klassrum.

Växter

Hur man sorterar växter
Det fi nns 300 000 arter av växter på jorden. Alla arter har 
fått olika namn och i en fl ora (en bok om växter) är de 
sorterade efter vilken familj i växtriket de tillhör.

Där fi nns både text och bilder som beskriver varje art 
för sig. För att beskriva hur en växt ser ut använder fl oran 
speciella ord för växtens olika delar.

Här är en liten sorteringsövning där du får pröva på att 
beskriva delarna hos några av våra vanligaste blommor. 

– Det är bättre 
att ha namn på 
delarna så man 
vet exakt. 

Blommans form

Vilken form har dessa blommor?

stjärna klocka rören ring 
fl era ringar

tunga tratt

Olika blomställningar

Vilken blomställning har de här blommorna?

– Sitter 
blomman 
ensam eller är 
det fl era till-
sammans?

      ensam klase          kvast   ax       korg 

30

 

Fakta
Rötter. Här är några bilder på rötter som visar hur 
olika de kan vara. Mycket lätta att rita av.
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51

Använd floran. Med en klassuppsättning floror 
kan man naturligtvis fördjupa innehållet från detta 
uppslaget rejält.

Knyt ihop innan ni går vidare
Här är en övning som ger dig möjlighet att bedöma 
elevens förmåga att använda begreppen.
Ställ fram t.ex. fem olika blommor. Be eleverna 
tänka på en av blommorna. en elev i taget får 
beskriva sin blomma så noggrant som möjligt. kan 
klasskamraterna gissa vilken blomma de tänker på?

arbetsboken
Hur man sorterar växter, s. 16.

boKTips

Falk, b & Kallenberg, L: Barnens f lora. Ordfront.
Persson, H: Försök med biologi, Vad heter växterna? s. 
40–41 Liber. 

länKTips

På länken nedan finns en vacker sortering med kopp-
ling till Linné:
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_
Sep.pdf
Fler sorteringsövningar finns på min hemsida: 
http://hanper.se/video/kemi/sorteringar/

Växter

                  Bladens form                   Bladens kant

Vilken form har bladen? Vilken kant har bladen?

helbräddad sågad   tandad    naggad  hela f ingrade parbladiga

Ibland måste man titta på stjälken. 
Så här kan det se ut
Ibland måste man titta på stjälken. 
Så här kan det se ut

Stjälken

rund kantig hårig taggig

Ibland måste man titta på stjälken. 
Så här kan det se ut:

– Ibland måste man till och 
med ner bland rötterna och 
rota för att få reda på exakt 
vilken växt det är!

31

Facit till frågorna på uppslaget:

Att göra
Gör på riktigt. Låt eleverna plocka växter och se 
vilka av växtens delar de kan beskriva med hjälp av 
de ord som förekommer på uppslaget. Bra träning!
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54

s. 34–35

myter och sagor om växter

syfte med uppslaget
– Att med hjälp av myter och sagor få en inblick i 
hur människor tänkte om växter förr i tiden.
– Att visa på växternas betydelse för oss människor.

lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan 
att använda kunskaper i biologi för att granska informa-
tion, kommunicera och ta ställning … samt att använda 
biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara biologiska samband … De kunskapskrav 
som du kan bedöma elevernas kunskaper mot är När 
eleven söker naturvetenskaplig information deltar eleven i 
diskussioner om informationens trovärdighet. Informatio-
nen beskriver eleven sedan för andra med viss anpassning 
efter sammanhanget. Eleven beskriver livets utveckling och 
andra biologiska sammanhang med hjälp av exempel och 
grundläggande begrepp.

Centralt innehåll:

– Djurs, växters och andra organismers liv.
–  Olika sätt att beskriva och förklara naturen med hjälp 

av naturvetenskap och olika estetiska uttrycksformer, 
till exempel skönlitteratur, myter och konst.

–  Tolkning och granskning av information med koppling 
till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

ord och begrepp

myt, mystisk, övernaturlig, förtrollning, häxa, alkemist
kärleksört, alruna, mandrogon, daggkåpa, johannesört
bedövningsmedel, hallucination, förlossning, bättre sex, 
djävulen, latinska, smörbytta, förstoppning, motsols

34

Alrunans egenskaper:
• Kan användas som bedövning
• Underlättar vid förlossning
• Botar sömnlöshet
• Ger bättre sex
•  Bringar lycka (men bara om man 

lyckas sälja växten dyrare än vad 
man köpt den för)

34

Myter och sagor om växter
Det fi nns gott om myter och sagor från förr som handlar om
växter. De kan till exempel handla om hur man ska hitta 
någon att älska eller hur man kan bota olika sjukdomar. 

Kärleksört
Om du vill ta reda på om den du gillar också är kär i dig, 
så kan kärleksörten hjälpa dig. Plocka två blommor av 
kärleksörten och häng dem ovanför sängen. Om blommorna 
pekar mot varandra när du vaknar, kan du vara helt säker på 
att din kärlek är besvarad. Enkelt, eller hur ... Men tror du 
det funkar?

Alruna
En av de växter som det fi nns fl est 
spännande myter och sagor om är utan 
tvekan alrunan. Växten har länge använts 
som medicin. Men växtens magiska 
egenskaper och mystiska krafter är också 
spännande. Du som är bekant med Harry 
Potter känner nog igen växten under 
namnet Mandrogon.

Det fi nns fl era anledningar till att man 
trott att alrunan har övernaturliga krafter. 
Man kan till exempel göra bedövningsmedel 
av växten som framkallar hallucinationer. 
Så kallas de drömmar eller upplevelser 
som personen får vid bedövningen. Många 
människor trodde säkert förr i tiden att 
hallucinationen var någon typ av förtroll-
ning. 

Men det fi nns fl er fantasier om växten. 
Tittar man noga på roten kan man kanske 
få den att se ut som en liten naken männi-
ska. Ser du det också? De som har ännu 
mer fantasi säger att den lilla nakna männi-
skan skriker till när växten dras upp ur 
marken. AIIII!

Har alrunan övernaturliga krafter?

Kärlek i luften?

Växter

så här kan du arbeta med uppslaget

Diskutera
Mer myter om växter från elevernas värld. Be 
eleverna berätta om fler mytiska växter från böcker 
och filmer. vad finns det mer för exempel på växter; i 
Harry Potter, i dataspel? Låt eleverna berätta.

Frågor i fokus:
•	 vad är det vi människor önskar oss?
•	  vad är det för egenskaper vi vill att växterna ska 

ha?
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Fakta
Skillnad mellan verksam medicin och mytiska 
egenskaper. det finns naturligtvis mängder av 
växter som har använts som fungerande läkemedel 
av människor i alla tider. Men det finns också 
oerhört många spännande och suggestiva berättelser 
från förr (och nu) där vi tillskrivit olika växter 
egenskaper som mer lutar åt det magiska och 
mytiska. detta uppslag ger exempel på både och. 
Alrunan har egenskaper som gör att den kan 
användas inom medicin. Men betona att man, 
kanske tack vare detta och dess märkliga utseende, 
också menat att den har de egenskaper som finns 
uppräknade i rutan till vänster. Även rödklöver har 
både egenskaper som funkar och sånt som är rena 
påhittet.

35

Fler tips från förr!
Vill du möta den du kommer att gifta dig med i en dröm? 
Då ska du helt ensam och under tystnad plocka sju olika 
sorters blommor och lägga dem under din kudde på 
midsommaraftonsnatten.

35

Johannesört
Om du tittar noga på johannesörtens blad ser du 
en massa små hål. Det sägs att det var djävulen 
själv som bet de här hålen. Han var så arg för att 
människorna kunde använda johannesörten till 
så många bra saker – så han ville förstöra den.

Om du inte tror på det här kan du ju leta rätt 
på ett blad, för där syns än idag märken efter 
djävulens tänder.

Daggkåpa
Den lilla daggdroppen som ligger i bladet på 
daggkåpan sägs vara viktig för att tillverka guld. 
I alla fall enligt gamla tiders alkemister. 
Så kallades de som trodde att man kunde 
tillverka guld och andra metaller. Därför fi ck 
växten det latinska namnet Alchemilla vulgaris 
(vulgaris betyder vanlig).

Rödklöver
Med rödklöver var det enkelt att avslöja häxor. 
Det var bara att plocka några blommor, ta 
med sig dem till kyrkan och lägga blommorna 
i psalmboken. Då såg man tydligt att häxorna 
fi ck smörbyttor på huvudet. 

Vad som däremot inte är en saga utan allde-
les sant är att man kan göra te av rödklöverns 
blommor. Det är både gott och lugnar nerverna. 
Teet fungerar även mot förstoppning!

smörbytta = behållare 
som smöret förvaras i

Är det spår av 
djävulens tän-
der man ser på 
bladet?

Ser du daggdroppen?

Dags för rödklöver-te!

Växter om någon undrar över vad som menas med att 
den kan ge bättre sex så handlar detta både om att 
få lust att ha sex samt att garantera att mannen får 
erektion (stånd).

Ännu fler tips från förr
ytterligare ett tips som handlar om hur man ska 
hitta den man ska gifta sig med:
När du har plockat de sju olika blommorna ska du 
dansa naken runt blommorna innan du lägger dem 
under kudden. det funkar jättebra. Jag har provat.

arbetsboken
Myter och sagor om växter, s. 17.

boKTips

i böckerna om Harry Potter av J K rowling förekommer 
mängder av exempel på arter av växter med magiska 
och mytiska egenskaper. Någon av eleverna kanske vet 
mer än du om detta och kan fungera som guide in i 
denna elevnära värld.
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Växter

Hur man sorterar växter
Det fi nns 300 000 arter av växter på jorden. Alla arter har 
fått olika namn och i en fl ora (en bok om växter) är de 
sorterade efter vilken familj i växtriket de tillhör.

Där fi nns både text och bilder som beskriver varje art 
för sig. För att beskriva hur en växt ser ut använder fl oran 
speciella ord för växtens olika delar.

Här är en liten sorteringsövning där du får pröva på att 
beskriva delarna hos några av våra vanligaste blommor. 

– Det är bättre 
att ha namn på 
delarna så man 
vet exakt. 

Blommans form

Vilken form har dessa blommor?

stjärna klocka rören ring 
fl era ringar

tunga tratt

Olika blomställningar

Vilken blomställning har de här blommorna?

– Sitter 
blomman 
ensam eller är 
det fl era till-
sammans?

      ensam klase          kvast   ax       korg 

30
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Växter

                  Bladens form                   Bladens kant

Vilken form har bladen? Vilken kant har bladen?

helbräddad sågad   tandad    naggad  hela f ingrade parbladiga

Ibland måste man titta på stjälken. 
Så här kan det se ut
Ibland måste man titta på stjälken. 
Så här kan det se ut

Stjälken

rund kantig hårig taggig

Ibland måste man titta på stjälken. 
Så här kan det se ut:

– Ibland måste man till och 
med ner bland rötterna och 
rota för att få reda på exakt 
vilken växt det är!

31
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Alrunans egenskaper:
• Kan användas som bedövning
• Underlättar vid förlossning
• Botar sömnlöshet
• Ger bättre sex
•  Bringar lycka (men bara om man 

lyckas sälja växten dyrare än vad 
man köpt den för)

34

Myter och sagor om växter
Det fi nns gott om myter och sagor från förr som handlar om
växter. De kan till exempel handla om hur man ska hitta 
någon att älska eller hur man kan bota olika sjukdomar. 

Kärleksört
Om du vill ta reda på om den du gillar också är kär i dig, 
så kan kärleksörten hjälpa dig. Plocka två blommor av 
kärleksörten och häng dem ovanför sängen. Om blommorna 
pekar mot varandra när du vaknar, kan du vara helt säker på 
att din kärlek är besvarad. Enkelt, eller hur ... Men tror du 
det funkar?

Alruna
En av de växter som det fi nns fl est 
spännande myter och sagor om är utan 
tvekan alrunan. Växten har länge använts 
som medicin. Men växtens magiska 
egenskaper och mystiska krafter är också 
spännande. Du som är bekant med Harry 
Potter känner nog igen växten under 
namnet Mandrogon.

Det fi nns fl era anledningar till att man 
trott att alrunan har övernaturliga krafter. 
Man kan till exempel göra bedövningsmedel 
av växten som framkallar hallucinationer. 
Så kallas de drömmar eller upplevelser 
som personen får vid bedövningen. Många 
människor trodde säkert förr i tiden att 
hallucinationen var någon typ av förtroll-
ning. 

Men det fi nns fl er fantasier om växten. 
Tittar man noga på roten kan man kanske 
få den att se ut som en liten naken männi-
ska. Ser du det också? De som har ännu 
mer fantasi säger att den lilla nakna männi-
skan skriker till när växten dras upp ur 
marken. AIIII!

Har alrunan övernaturliga krafter?

Kärlek i luften?

Växter
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35

Fler tips från förr!
Vill du möta den du kommer att gifta dig med i en dröm? 
Då ska du helt ensam och under tystnad plocka sju olika 
sorters blommor och lägga dem under din kudde på 
midsommaraftonsnatten.

35

Johannesört
Om du tittar noga på johannesörtens blad ser du 
en massa små hål. Det sägs att det var djävulen 
själv som bet de här hålen. Han var så arg för att 
människorna kunde använda johannesörten till 
så många bra saker – så han ville förstöra den.

Om du inte tror på det här kan du ju leta rätt 
på ett blad, för där syns än idag märken efter 
djävulens tänder.

Daggkåpa
Den lilla daggdroppen som ligger i bladet på 
daggkåpan sägs vara viktig för att tillverka guld. 
I alla fall enligt gamla tiders alkemister. 
Så kallades de som trodde att man kunde 
tillverka guld och andra metaller. Därför fi ck 
växten det latinska namnet Alchemilla vulgaris 
(vulgaris betyder vanlig).

Rödklöver
Med rödklöver var det enkelt att avslöja häxor. 
Det var bara att plocka några blommor, ta 
med sig dem till kyrkan och lägga blommorna 
i psalmboken. Då såg man tydligt att häxorna 
fi ck smörbyttor på huvudet. 

Vad som däremot inte är en saga utan allde-
les sant är att man kan göra te av rödklöverns 
blommor. Det är både gott och lugnar nerverna. 
Teet fungerar även mot förstoppning!

smörbytta = behållare 
som smöret förvaras i

Är det spår av 
djävulens tän-
der man ser på 
bladet?

Ser du daggdroppen?

Dags för rödklöver-te!

Växter
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16

Växter

Hur man sorterar växter
1.  Använd biologiord för att beskriva växten på bilden. 

Titta extra noga på:

blommans form

olika blomställningar

bladens form 

2.  Jämför din och Lovis beskrivning. Varför kan det vara bättre 
att göra på det sätt som du har gjort?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Jag tycker blomman ser ut som en gul tallrik. 
Och bladen är ju gröna och fi na.

GRUNDBOKEN S. 30–33
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Växter

Jämför två olika växter
1.  Hitta två olika arter av levande växter.
  Titta riktigt noga på hur de olika delarna på växten ser ut. 

Rita sedan av växterna här:

2. Nu ska du jämföra dina växter. Leta efter likheter och skillnader mellan dem.

LIKHETER SKILLNADER

Myter och sagor om växter

3.   Ge något exempel från sidorna 34–35 som inte bara var saga och myt.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.  Ge några exempel på magiska egenskaper som man trodde att växter hade. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

GRUNDBOKEN S. 34–35
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