
Väx er, djur  
och svampar
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För din undervisning behöver du
• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K1–K3

• materiel till undersökning 1

• en krukväxt

• en flora

• svampar, knivar och behållare (glas eller 
skålar).

Undervisningen i biologi ska ge eleverna kunskaper om förklarings
modeller, för att de ska kunna beskriva samband i naturen. Eleverna ska 
också bli bekanta med några vanligt förekommande arter i sin närmiljö.  
I NObokens första kapitel får eleverna inblick i hur växter bildar näring 
med hjälp av fotosyntes och hur näringen går från växt till djur i en närings
kedja. Eleverna får även lära sig hur några växter, djur och svampar ser ut 
och hur de kan sorteras efter olika egenskaper. Ett exempel är att växter 
delas in i frö och sporväxter. Dessutom får eleverna göra undersökningar 
där de övar på att dokumentera sina iakttagelser. 

Kapitlet är i första hand för eleverna i årskurs 2, men delar av arbetet 
med svampar är förlagt till årskurs 1. Eleverna får då lära sig om svampens 
delar samt om ätliga och giftiga svampar.

I det här kapitlet får ni läsa om
• fotosyntesen

• näringskedjor

• egenskaper hos växter, djur och svampar

• hur växter, djur och svampar kan delas in 
i olika grupper

• vanligt förekommande arter.

Syfte i ämnet biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska ge elev-
erna förutsättningar att utveckla:
• kunskaper om biologins begrepp och förkla-

ringsmodeller för att beskriva och förklara 
samband i naturen och människokroppen

• förmåga att genomföra systematiska under-
sökningar i biologi.

Centralt innehåll

Året runt i naturen
• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de 

kan grupperas samt namn på några vanligt 
förkommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband 
mellan organismer i ekosystem.

Systematiska undersökningar
• Enkla fältstudier, observationer och expe-

riment. Utförande och dokumentation av 
undersökningarna med ord, bilder och digi-
tala verktyg.

Lgr22
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In roduk ionsuppslag  s. 6–7

Så här kan du göra

• Inled lektionen med att visa bilden i grundboken 
(finns på lärarwebben). Berätta att det finns väx-
ter, djur och svampar på bilden och skriv dessa 
begrepp på tavlan. Dela in eleverna i par och låt 
dem leta efter arter som de känner igen på bilden. 

• Samtala med eleverna om vilka växter, djur och 
svampar som de har hittat. Skriv upp elevernas 
förslag under rätt rubriker på tavlan.

– Vilka växter känner du igen?

På bilden syns mossa, björk, gran, tall, blåbär och 
ljung.

– Vilka djur känner du igen?

På bilden syns räv, älg, hare, myror, citronfjäril, 
groda, skogsmus, talgoxe, hackspettar, sädesärla 
och ormvråk.

– Det finns också några svampar på bilden. Är 
det någon som kan gissa vilken sort det är?

Det är karljohansvamp.

– Det finns djur och växter som vi inte kan se i 
bilden, men som vi ändå vet finns där. Vilka djur 
och växter kan det vara?

I sjön finns vattenväxter, fisk och smådjur. I mar-
ken finns daggmaskar och andra nedbrytare. Det 

finns också insekter som flyger i luften eller är 
gömda bakom bark, bland växterna eller i marken.

• Läs texten i grundboken gemensamt och upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras. Uppmärksamma frågan som står i rutan:

– Djur äter växter eller andra djur. Vad äter 
djuren på bilden, tror du?

Ge eleverna några minuter att fundera enskilt 
eller samtala med en kamrat, innan ni tar upp 
diskussionen i helklass.

FÖRSLAG PÅ SVAR:

 f Hackspettarna äter insekter, skalbaggar, myror 
och bär. 

 f Älgen äter björklöv. 

 f Räven äter blåbär, skogsmöss och harar. 

 f Citronfjärilen suger nektar från blommorna. 

 f Skogsmusen äter mest frön, till exempel från 
kottar. 

 f Haren äter gräs och kvistar. 

 f Ormvråken äter ormar, möss och grodor.

Allt som lever kan sorteras i stora grupper. 
Tre sådana grupper är växter, djur och svampar. 
Dessa kan sedan delas in i nya mindre grupper, 
till exempel fröväxter och sporväxter, djur som 
lägger ägg och djur som föder levande ungar.
Alla grupper är viktiga för livet på jorden.

Väx er, djur 
och svampar

Fundera över
Djur äter växter eller 
andra djur. Vad äter 
djuren på bilden, 
tror du?

6 7
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Så här kan du göra

• Ta gärna med en krukväxt till klassrummet inför 
den här lektionen. Visa upp den för eleverna.

– Det sägs att man ska prata med sina kruk
växter för att de ska må bra. Men de förstår ju 
inte vad man säger, så kan det finnas någon 
sanning i det påståendet? Vad tror du?

Låt eleverna berätta för varandra vad de tror, men 
avslöja inte svaret ännu. 

• Läs gemensamt texten fram till den första under-
rubriken på sidan 8 i grundboken och uppmärk-
samma de begrepp som kan behöva förklaras. 
Visa sedan bilden på solrosen från grundboken 
(finns på lärarwebben). Gör en gemensam bild-
promenad där ni tittar på blommans delar och 
benämner rötter, blad och kronblad. Läs orden i 
bilden. På sidan XX kan du läsa mer om bildpro-
menader.

• Läs texten ”Vi får syre från växterna” på sidan 8 
i grundboken och uppmärksamma begreppen 
syre och koldioxid. Skriv begreppet fotosyntes på 
tavlan och låt eleverna prova att säga det. Återgå 
sedan till bilden på blomman och repetera hur 
fotosyntesen fungerar. Visa även på  krukväxten. 

Ämnesneutrala begrepp
marken   ingå i   i sin tur

Ämnesrelaterade begrepp
luft – en blandning av gaser: kväve (78 %), syre 
(21 %), ädelgaser (1 %) och koldioxid (0,04 %)

syre – gas i luften som människor och djur 
behöver för att leva 

lunga – organ i kroppen som vi andas med

koldioxid – gas som består av kol och syre

druvsocker – sockerart som finns i växtsafter

fotosyntes – process då växter bildar druvsocker 
och syre av solljus, koldioxid och vatten

näring – ämnen som behövs för att växter och 
djur ska kunna leva, växa och fortplanta sig

näringskedja – kedja av organismer som är 
beroende av varandra

växtätare – djur som äter växter

köttätare/rovdjur – djur som äter andra djur

allätare – djur som äter både växter och andra djur

Människor, djur och väx er samarbe ar  s. 8–9

Näringskedjor
Allt som lever behöver näring för att få 
energi. Växterna får sin energi från solen. 
En näringskedja visar hur det går till när 
energi från växter går vidare till djur. 

Näringskedjan börjar alltid med en växt. 
Alla djur äter sedan växter eller andra djur. 

Djur som får all sin energi genom att bara 
äta växter kallas växtätare. Djur som får 
sin energi genom att äta andra djur kallas 
köttätare eller rovdjur. 

En del djur äter både växter och djur. 
De kallas allätare. Det kan finnas flera djur 
som äter varandra i en näringskedja.

Varje del i näringskedjan är viktig för alla 
som ingår i den. Om till exempel en viss sorts 
växt försvinner från ett område, kan det göra 
att det blir färre rovdjur där. Hur tror du att 
det kommer sig? 

energi 
från solen

vatten

syre

koldioxid

De gröna växterna släpper ut syre 
som vi människor måste ha för att leva.

Vad äter de?
Klöver är mat för harar. Harar kan 
i sin tur vara mat för rävar.

Vad äter de?
Löv är mat för maskar. Maskar är mat 
för koltrastar. När fågeln dör blir den 
jord där träd kan växa och ge nya löv.

klöver

lövdaggmask

koltrast

Människor, djur 
och väx er samarbe ar
Varfö r må ste du alltid andas in luft? Jo, det ä r fö r att 
du behö ver gasen syre fö r att leva. Syret finns i luften.

Du drar in luft med syre genom näsan och munnen. 
Dä rifrå n gå r syret ner i lungorna och sedan ut i hela 
din kropp.

Nä r du har anvä nt syret i kroppen, andas du ut 
en annan gas. Den kallas koldioxid. 

Vi får syre från växterna
Växterna tar upp koldioxid ur luften. 
De tar också upp energi från solen och 
vatten från marken. Av detta bildar 
de druvsocker och syre. Det kallas 
fotosyntes. 

Växterna använder både druv-
sockret och en del av syret för att 
kunna växa och bli större.

Mycket av syret kommer också 
ut i luften, och vi kan andas in det.

Visst ä r det praktiskt? Växterna 
få r koldioxid av oss och vi få r syre 
av dem. 

räv

hare

8 9
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– Växterna får energi från solen. De suger upp 
vatten med sina rötter och bladen tar upp 
koldioxid från luften. I bladen sker det som 
kallas fotosyntes. Då bildar växterna syre och 
druvsocker. Syret släpper växten ut i luften och 
sockret blir näring till växten.

Återgå till frågan om det gör någon nytta att prata 
med sina växter.

– Vad tror du? Vilken nytta kan det finnas med 
att prata med växterna?

Vi andas ut koldioxid när vi pratar och växterna 
behöver koldioxiden till fotosyntesen. Växterna 
avger samtidigt syre som vi kan andas in.

• Läs texten om näringskedjor på sidan 9 i grund-
boken. Uppmärksamma de begrepp som kan 
behöva förklaras, exempelvis växtätare, köttätare 
och allätare, innan ni går vidare till bilderna av 
näringskedjorna. 

– Titta på bilden med en klöverblomma, en hare 
och en räv. Ser du pilarna? Vad betyder de, tror 
du?

Pilarna visar hur energi går mellan växter och djur 
i en näringskedja. 

– Vilket djur är växtätare och vilket är köttätare?

Haren är växtätare och räven är köttätare.

– Hur får klövern sin energi?

Genom fotosyntes.

Låt eleverna parvis diskutera vad näringskedjan 
med löven, daggmasken och kolstrasten visar. 
Följ upp diskussionen i helklass. 

• Låt eleverna arbeta i par med att bilda så många 
näringskedjor som möjligt av växter och djur 
som finns på bildkorten på kopieringsunderlag 
K1 (sidan 28). Här nedan finns förslag på nä-
ringskedjor som kan bildas, men alla kan inte 
bildas samtidigt. Det går säkert att komma på fler 
näringskedjor.

FÖRSLAG PÅ NÄRINGSKEDJOR:

löv – daggmask – koltrast 

klöver – hare – räv

grankotte – skogsmus – snok

gräs – gräshoppa – groda 

grankotte – ekorre – räv

plommon – fluga – spindel

rönnbär – sidensvans – uggla

gräs – rådjur – varg

alger – abborre – gädda

PULS-kollen
Vad är en  

näringskedja?

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidorna 3–4 
i  arbetsboken. Uppgifterna på sidan 3 passar efter 
arbetet med fotosyntesen och uppgifterna på 
sidan 4 passar efter arbetet med näringskedjor.

• Eleven ritar bilder till de tre grupperna djur, 
växter och svampar.

• Eleven skriver in ord om fotosyntesen i en bild.

• Eleven fyller i vad djur som äter både växter 
och andra djur kallas.

• Eleven skapar en näringskedja med text och 
bild.

 Tips! 
• Låt eleverna använda djurkorten från kopierings-

underlag K1 för att träna på att avgöra om djuren 
är köttätare eller växtätare. Dela in eleverna i par 
och gör skyltar med orden Köttätare och Väx-
tätare till varje par. Låt eleverna i paren sortera in 
bildkorten under rätt kategori. 

• Låt eleverna rita en näringskedja med 3–4 led. 
Under bilderna skriver de växternas och djurens 
namn.

• Läs mer om näringskedjor i boken ”Vem äter 
vem?” av Teresa Heapy. Diskutera: 
– Vad händer med näringskedjorna när man hug-
ger ner en skog och planterar enbart granar på 
marken?  
– Varför äter vissa djur upp andra djur?
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Så här kan du göra

• Inled gärna arbetet om växter med att göra fält-
studien ”Växter i närmiljön”, som du hittar här 
intill.

• Visa bilder på en maskros, en rönn och ett äp-
pelträd (finns på lärarwebben) och använd sam-
talsmodellen EPA för att låta eleverna fundera på 
hur växterna sprider sina frön. Eleverna funderar 
först enskilt och samtalar sedan i par, innan ni tar 
diskussionen i helklass. Läs mer om EPA på sidan 
xx.

– Hur sprider maskrosen sina frön?

Maskrosens frön sprids med vinden.

– Hur sprider rönnen sina frön?

Rönnen får hjälp att sprida sina frön genom att 
fåglar äter bären och bajsar ut fröna på en annan 
plats.

– Hur sprider äppelträdet sina frön?

Äpplets kärnor (frön) hamnar i jorden när äpplet 
trillar till marken och frukten förmultnar.

• Läs texten på sidan 10 i grundboken gemensamt 
och uppmärksamma de begrepp som kan behöva 
förklaras. Uppmärksamma frågan i rutan:

Ämnesneutrala begrepp
flera hundra tusen   insekt   faror  

brännas       sprids   gömmor

Ämnesrelaterade begrepp
parasit – organism som lever på en annan 
organism och tar sin näring från den

giftig – innehålla något som är farligt att t.ex. äta 
eller nudda

tagg – smalt, vasst utskott som växer ut från en 
växt eller ett djur

föröka sig – när djur, växter eller svampar blir fler 

frö – fortplantningskropp hos fröväxter, t.ex. vissa 
blomväxter och träd

spor – fortplantningskropp hos bl.a. svampar, 
mossor, alger och ormbunkar 

art – samling individer av djur, växter eller 
svampar som kan föröka sig med varandra 

flora – bok som beskriver växter eller svampar

Väx er  s. 10–11

Väx er
Det finns flera hundra tusen olika slags vä xter i 
världen. En del lever på land och andra i vatten. 

Växter kan inte själva flytta sig för att hitta mat. 
De flesta gör i stället sin egen näring. Då behöver 
de solljus, vatten och koldioxid från luften.

Det finns också växter som tar näring från 
andra växter. De kallas parasiter. Några 
växter fångar in insekter som blir näring. 
Man säger att de växterna är köttätande. 

För att skydda sig mot faror, till exempel 
människor och djur, kan växter vara giftiga, 
brännas eller ha vassa taggar. 

Frön eller sporer
Växter som har blommor förökar sig med frön. 
När en växt har blommat färdigt bildas fröna. 
Sedan sprids de till olika nya växtplatser 
med vinden, vatten eller djur. 

Växter som inte får blommor förökar 
sig med sporer. Sporer liknar små korn. 
Sporerna bildas i ”gömmor” på växten. 

En ek kan bli över tusen år 
gammal om den trivs där 
den växer.

Växter med frön

Vad är en växtart?
Växter som hör till samma art 
kan föröka sig med varandra. 
Växter från olika arter kan oftast 
inte föröka sig med varandra.

I en fl ora kan du hitta fakta 
om olika växter.

FLORA
för grundskolan

FLORA
för grundskolanför grundskolan

FLORA
för grundskolan

ISBN 978-91-27-40179-2

9 7 8 9 1 2 7 4 0 1 7 9 2

FLO
R

A
för grundskolan

FLORA
för grundskolan

Flora för grundskolan innehåller ett 
urval av de vanligaste växterna vi 
möter i naturen. Boken är upplagd 
som en fält� ora och organiserad e� er 
blommornas färg. Varje växt presente-
ras med en lättillgänglig text, tecknad 
bild och en karta som visar utbred-
ning och huvudsakliga växtställen 
i Skandinavien.

Flora_cover.indd   3 2015-04-28   15:36

Vete är en växt som vi odlar 
för att använda till mat.

Växter med sporer

Fröväxter och sporväxter
Här är exempel på växter med frön (fröväxter) 
och växter med sporer (sporväxter).

blåsippa

gran blåbärljung

Här är exempel på växter med frön (fröväxter) 
och växter med sporer (sporväxter).

ormbunke

mossa alg

10 11
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– Vad är en växtart?

En grupp växter. Inom gruppen kan växterna för-
öka sig med varandra.

Ta gärna med en flora till klassrummet och visa 
att det i den finns bilder av växter och fakta som 
beskriver olika växters kännetecken. Berätta 
också om Carl von Linné. 

– Vetenskapsmannen Carl von Linné skapade 
redan på 1700talet ett system för att organisera 
allt i naturen, vilket han beskrev i boken 
”Systema Naturaea”. Linné reste runt för att 
hitta och namnge växter. Han namngav linnean 
(Linnea Borealis) efter sig själv. Linnean är 
numera Sveriges nationalblomma.

På lärarwebben finns en bild på linnean.

• Titta gemensamt på bilderna av frö- och sporväx-
ter på sidan 11 i grundboken. Låt eleverna hitta 
likheter och skillnader mellan växter med frön 
och växter med sporer.

– Kan man se på en växt om den har frön eller 
sporer? Hur då?

Ja, om växten har blommor eller bär så vet man 
att det är en fröväxt. 

• Sammanfatta skillnaderna mellan frön och sporer 
genom att berätta följande för eleverna:

 f Ett frö har ett skyddande skal och egen näring. 
Det har inte sporer. Detta gör att fröväxter 
lättare kan börja växa än sporväxter.

 f Fröer kan bildas i till exempel granens kottar, 
blomman på ljung och blåsippa, vetets ax 
eller som kärnor i blåbären. 

 f Sporer hittar man exempelvis på 
ormbunksbladets undersida, i mossans 
sporkapslar och i alger.

• Låt eleverna göra undersökning 1 för att upp-
täcka att frön kan se ut på många olika sätt. 

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 5  
i arbetsboken.

• Eleven bygger ihop faktameningar om växter.

• Eleven repeterar och befäster sina kunskaper 
om några frö- och sporväxter, genom att rita 
och skriva.

 Tips! 
• Låt eleverna skriva en faktatext om växter. 

 Exempel på ämnesord och uttryck som kan 
användas är: växt, fotosyntes, skydd mot faror, 
frön och sporer.

• Ta reda på mer om växter som ni har i närmiljön, 
exempelvis genom att slå upp dem i en flora eller 
läsa faktatexter. Använd gärna en sexfältare som 
stöd. Läs mer om det på sidan xx.

• Läs böcker om växter, till exempel ”Pojken 
som inte slutade samla” av Karin Bergqvist och 
”Blomsterkungen” av Dag Sebastian Ahlander. 

Undersökning 1  
Jämföra, sortera och undersöka frön   
I den här tvådelade undersökningen får elev-
erna i par först jämföra och sortera olika frön, 
innan de väljer ut två frön att undersöka mer 
ingående.

Materiel: bildkort (K2, sidan 29), elevblad (K3, 
sidan 30), riktiga frön och linjaler.

PULS-kollen
Hur förökar sig växter 

som inte har frön?

Fältstudie 1 
Växter i närmiljön 
Låt eleverna gruppvis samla in och sortera väx-
terna efter kriterier som de själva väljer. Om 
någon grupp har svårt att välja kan du tipsa om 
att sortera utifrån färg, storlek eller antal kron-
blad. Jämför olika sorteringar och låt eleverna 
berätta hur de har tänkt.
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Så här kan du göra

• Inled med att återanvända djurbilderna från ko-
pieringsunderlag K1 (sidan 28) och låt eleverna i 
par sortera dem på olika sätt. Djuren kan exem-
pelvis sorteras så här:

 f stora – små

 f köttätare – växtätare

 f kan flyga – kan inte flyga

 f lever på land – lever i vatten 

 f päls – fjäll – hud – fjädrar (utseende)

Låt eleverna berätta hur de har sorterat och vilka 
kriterier som de har utgått från. 

• Läs gemensamt texten på sidan 12 i grundboken, 
fram till den första underrubriken, och uppmärk-
samma de begrepp som kan behöva förklaras. Låt 
eleverna ge exempel på hur några arter skyddar 
sig mot fara.

EXEMPEL:

 f Kameleonter och vandrande pinnar skyddar 
sig genom kamouflage. 

 f Getingar, stenfiskar och vissa ormar skyddar 
sig med gift.

 f Blomflugan skyddar sig genom att likna 
getingen. Att skydda sig genom att likna ett 
farligt djur kallas mimikry.

Ämnesneutrala begrepp
flera miljoner

Ämnesrelaterade begrepp
däggdjur – djur som föder levande ungar och diar 
dem 

muskel – typ av vävnad i kroppen som kan dra 
ihop sig och som gör att man kan röra sig 

känsel – det sinne som människor och djur 
känner beröring, tryck, temperatur och smärta 
med

kamouflagefärg – färg som smälter in i 
bakgrunden 

miljö – omgivning, det som finns runt omkring 
oss

dia sin mamma – suga i sig mjölk från mammans 
spene

ryggrad – den del av skelettet som löper längs 
ryggen och nacken

Djur  s. 12–13

Djur
Det finns flera miljoner olika slags djur på land 
och i vatten. De allra flesta djuren ä r insekter. 
Andra grupper ä r dä ggdjur, fiskar, få glar, groddjur, 
krä ldjur, spindlar och maskar.

Nä stan alla djur har muskler, så  att de kan rö ra 
sig. Det är vanligt att de också har känsel och kan 
se, höra och känna lukter. Dä rfö r kan de hitta mat 
och upptä cka faror. 

Djur äter växter eller andra djur. De kan skydda 
sig mot faror genom att röra sig snabbt, bitas, 
rivas eller gömma sig. En del djur är kamouflage- 
färgade. Det gör att de liknar miljön som de lever i. 
Då är de svåra att upptäcka. Vissa djur är mycket 
giftiga och därför blir de inte uppätna.

Djur förökar sig på olika sätt
Många djur förökar sig genom att lägga ägg. Det 
gör till exempel fåglar, grodor, fiskar och insekter. 

Däggdjur föder levande ungar, som diar sin 
mamma. Dit hör flera tusen arter, bland annat 
möss, harar, hundar och valar.

Människan hör till däggdjuren.

Höna och groda är exempel på djur som lägger ägg. Skogsmus och gris är exempel på däggdjur.

Med eller utan ryggrad?
Vi kan dela in djuren i en grupp som har ryggrad 
och en annan grupp som inte har ryggrad.

Djur som inte har ryggrad

Vad är en djurart?
Djur som kan få ungar tillsammans 
hör till samma art. En siameskatt 
och en angorakatt hör till samma 
art, men en katt och ett lejon hör 
till olika arter.

Djur som har ryggrad

Däggdjur (häst) Fiskar (lax) Fåglar (domherre)

Groddjur (skogsödla) Kräldjur (huggorm)

Insekter (fl uga)             Spindlar (husspindel)     Maskar (daggmask)

12 13
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• Fortsätt läsningen under rubriken ”Djur förökar 
sig på olika sätt” och läs bildtexterna. Berätta för 
eleverna att djur som lägger ägg gör på olika sätt.
Fåglar, exempelvis, lägger ägg och ruvar sedan 
dessa medan sköldpaddor kan gräva ner sina 
ägg på en sandstrand. Vissa djur, som fiskar och 
grodor, lägger massor av ägg i vattnet.
– Vad kännetecknar ett däggdjur?

Nästan alla däggdjur föder levande ungar, som 
diar sin mamma.

– Vad innebär det att dia?

Att djurungarna suger mjölk från sin mamma.

– Nämn några däggdjur.

Exempel: hund, katt, ko, människa, lejon och 
elefant.

– Nämn några djur som lägger ägg.

Exempel: sköldpadda, fågel, krokodil, näbbdjur 
och struts.

• Visa en bild av ett människoskelett (finns på 
lärarwebben) och peka ut ryggraden. Låt eleverna 
prova om de kan känna kotorna i sin egen rygg-
rad. Läs sedan texten på sidan 13 i grundboken 
gemensamt och granska bilderna. På lärarwebben 
finns också bilder som visar skeletten av rygg-
radsdjuren i boken. Låt eleverna jämföra dem för 
att finna likheter och skillnader mellan skeletten 
från människor, fyrbenta däggdjur, fåglar och 
fiskar.

• Ta fram djurkorten från K1 igen. Låt eleverna 
arbeta i par. De ska turas om att ta ett kort och 
lägga det under rätt rubrik: Djur med ryggrad 
eller Djur utan ryggrad.

PULS-kollen
Vad kallas djur som 

föder levande ungar?

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 6 i 
arbetsboken.

• Eleven svarar på en faktafråga om djur-
grupper.

• Eleven kategoriserar djur utifrån om de är 
däggdjur eller lägger ägg.

• Eleven kategoriserar djur utifrån om de har 
ryggrad eller inte.

 Tips! 
• Skriv den här fråga på tavlan innan lektionen 

 börjar: 

Vilket djur tycker du om? 

När eleverna har kommit in i klassrummet skriver 
de sina svar på lappar som de sedan går fram och 
sätter upp runt frågan. Utgå från lapparna för att 
samtala om vilka djur eleverna tycker om och 
sortera djuren i olika grupper.

• Låt eleverna använd djurbilderna från K1 till fler 
sorteringsövningar. För att utmana kan du låta 
dem sortera djuren i grupperna däggdjur, fiskar, 
fåglar, groddjur, kräldjur, spindlar, insekter och 
maskar.

• Låt eleverna skriva faktatexter om djur, till exem-
pel om de djur som de tidigare under lektionen 
angav att de tycker om. Exempel på fakta som kan 
finnas med i texten är:

 f Om djuret har ryggrad eller inte.

 f Om djuret har något speciellt skydd mot fara.

 f Om djuret lägger ägg eller föder levande 
ungar.

 f En beskrivning av djurets bo.

 f Information om vad djuret äter.

 f Information om djurets ungar.
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Så här kan du göra

• Inled med att gå igenom svampens delar med 
hjälp av bilden på sidan 14 i grundboken (finns 
på lärarwebben). 

– Vad kallas den del av svampen som syns 
ovanför marken? 

Det är svampens fruktkropp. 

– Vad kallas den del av svampen som växer 
under markytan?

Det är mycelet. 

Berätta att man kan göra en liknelse med ett 
äppelträd, där den delen av svampen som syns 
(fruktkroppen) är som äpplet och den delen som 
är under marken (mycelet) är som äppelträdet. 

• Låt eleverna göra en svamptavla. Eleverna ska 
klippa ut svampens delar i färgat papper och 
limma fast dem på en bakgrund (ett papper i 
A5-fomrat är lagom stort). Sedan skriver de 
svampens namn som rubrik och begreppen hatt, 
fot, ring, strumpa och mycel på rätt ställe. 

• Läs texten på sidan 14 i grundboken gemensamt 
och uppmärksamma de begrepp som kan behöva 
förklaras. 

Ämnesneutrala begrepp
mikroskop    gör nytta   

gör skada    fuktig

Ämnesrelaterade begrepp
spor – fortplantningskropp hos bl.a. svampar, 
mossor, alger och ormbunkar 

mycel – den del av svampen som växer under 
marken

bryta ner – dela sönder i mindre bitar

stubbe – den del av trädet som står kvar på 
marken efter att man har fällt ett träd

ätlig – något som går att äta

oätlig – något som inte kan eller bör ätas 

giftig – innehålla något som är farligt att t.ex. äta 
eller nudda

Svampar  s. 14–15

Svampar
Svampar är inte växter och inte djur. 
De är en egen grupp. Det finns 
må nga olika slags svampar. 
Alla förökar sig med sporer. 

En del svampar vä xer på  marken, 
andra vä xer på  trä d. Nå gra gå r att ä ta, 
som kantareller, karljohansvampar 
och champinjoner. Andra ä r mycket 
giftiga, till exempel flugsvampar.

Ätliga svampar

Giftiga svampar

VARNING!
Det fi nns mycket giftiga 
svampar som nästan ser 
ut som ätliga svampar! 

Plocka aldrig en svamp, 
om du inte helt säkert 
vet att den går att äta.

karljohan

spetstoppig spindelskivling röd flugsvamp 

Oätlig svamp

björkticka

vit flugsvamp

kantarell champinjon

hatt

ring

strumpa

fot

mycel

Svampar i skogen
Svampar trivs bä st nä r det har regnat mycket, 
så  att det ä r fuktigt ute. När sommaren och 
hö sten ä r torr, blir det inte så  mycket svamp.

Apelsinen är 
förstörd av 
mögelsvamp.

Träd och svampar växer ofta 
nära varandra. Björksoppen 
lever vid en björk.

Svampar som nästan inte syns
Det finns svampar som är så små att man bara 
kan se dem i mikroskop. En del sådana svampar 
gör nytta i naturen. De bryter ner gamla löv, 
grenar och stubbar till jord. 

Men vissa små svampar gör skada. 
De kan bryta ner levande träd så att de dör, 
eller förstöra mat så att den inte går att äta.

14 15
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• Visa bilderna på svampar som finns på lärarweb-
ben. Berätta att det är på hattens undersida som 
sporerna sitter. När man tittar på undersidorna så 
ser man att de ser olika ut.
– Känner du till några svampgrupper? 

Exempel: skivling, taggsvamp, rörsvamp och 
röksvamp.

• Gör sporbilder med svampar. Antingen gör du 
bara en för att demonstrera eller så låter du elev-
erna göra varsin. Till en bild behövs ett papper, en 
svamp, en kniv och en behållare (glas eller skål). 
Sporer har olika färger, så vissa syns bäst på svart 
papper medan andra syns bäst på vitt papper. Börja 
med att skära av foten från hatten. Lägg hatten på 
papperet med undersidan neråt och sätt behållaren 
över den så att sporerna inte flyttas av luftdrag. 
Efter några timmar kommer ni se ett mönster av 
svampens undersida på papperet. För att ni ska få 
ett bra resultat ska svampen ligga still till dess att 
alla sporer har fallit ner på papperet. Förbered där-
för två bilder, så att ni kan lyfta på den ena svam-
pen och kontrollera om bilden är klar. Fotografera 
resultatet och sätt upp bilderna på väggen. 

• Läs stycket ”Svampar i skogen” på sidan 15 i 
grundboken. 

– Var trivs svampar?

De trivs där det är fuktigt. Det finns svamp i sko-
gen, på ängen och på växter. Vissa arter växer 
på marken och andra på trädstammar. Det finns 
svampar som samarbetar med träden och därför 
växer de nära dem.
Granska bilderna av svampar på den nedre 
halvan av sidan. Uppmärksamma begreppen 
ätlig, oätlig och giftig.

– Vad betyder det att en svamp är giftig?

Den innehåller ämnen som är farliga för djur och 
människor att äta.
Läs varningstexten längst ner på sidan. Upp-
märksamma eleverna på att det finns många fler 
svamparter, både ätliga och giftiga, än de som 
visas i boken.

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 7 i 
arbetsboken.

• Eleven namnger några svampar.

• Eleven repeterar och befäster sina kunskaper 
om svampens olika delar.

 Tips! 
• Skapa kort med olika arter av våra vanligaste 

svampar, både bildkort och namnkort. Eleverna 
kan träna på hur olika arter ser ut genom att spela 
memory eller göra övningen ”Hör vi ihop?” (läs 
mer på sidan XX).

• Låt eleverna skapa svampar i lera och måla dem. 
De kan sedan göra en egen svampskog.

• Låt eleverna rita en svamp med oljepastell och 
måla bakgrunden med vattenfärg.

• Läs sagan ”Tomtebobarnen” av Elsa Beskow.

Arbetsboken, åk 1       
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 12 i 
arbetsboken.

• Eleven repeterar och befäster sina kunskaper 
om svampens olika delar. 

• Eleven anger några svampars artnamn och 
markerar om de är ätliga eller inte.

PULS-kollen
Vilken väderlek 

behövs för att det ska 
bli mycket svamp i 

skogen?

Fältstudie 2 
Svampar i närmiljön 
Låt eleverna undersöka svampar som ni har i 
närmiljön. De kan förslagsvis studera:
• svampens delar

• svampens utseende 

• växtplats 

• hur svampen förvarar sina sporer.

Låt gärna eleverna dokumentera genom att 
rita, skriva och fotografera.
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Bildkor  ill näringskedjor och sor eringsövningar

löv gräs klöver

grankotte plommon rönnbär 

alger fluga spindel

daggmask gräshoppa groda

snok koltrast sidensvans

uggla abborre gädda

skogsmus ekorre hare

räv rådjur varg



K2

Kopieringsunderlag © 2022 Maria Olsson och Natur & Kultur

PULS NO-boken Lärarhandledning ISBN 978-91-27-45926-7 VÄ X T E R ,  D J U R  O C H  S VA M PA R    29

Bildkor   – frön

kastanj ek maskros

äpple plommon tomat

paprika avokado gran

UNDERSÖKNING 1  
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Jämföra, sortera och  
undersöka frön

Frö 1 Frö 2

Vilken form har fröet?

Vilken färg har fröet?

Hur sitter fröna?  
Ringa in.

ensamt 

i par 

många tillsammans

ensamt 

i par 

många tillsammans

Mät tvärs över fröet.  
Hur långt är det?  
Ringa in.

kortare än 1 cm

1–2 cm

längre än 2 cm

kortare än 1 cm 

1–2 cm 

längre än 2 cm

Tejpa fast fröet eller  
rita en bild.

Vilken växt kommer  
fröet ifrån?

UNDERSÖKNING 1  

Välj två frön. Undersök och jämför olika egenskaper hos fröna.
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