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Hös en

Lgr22

För din undervisning behöver du
• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K4–K12

• materiel till undersökning 2–3

• olika sorters löv och barr

• kottar och barr

• äpplen

• eventuellt en avokado, ett päron, en 
persika/nektarin, en vindruva och en 
citron.

I det här kapitlet får ni läsa om
• vad som händer i naturen under hösten

• lövträd och barrträd

• ekorren

• frukt och kärnor (frön)

• kompost och maskar.

Hösten är den första av årstiderna som eleverna möter i NO-boken. I kapitlet 
får de lära sig vad som händer i naturen under hösten, varför löven ändrar 
färg och hur ekorren förbereder sig inför vintern. De får också läsa om våra 
vanligaste träd, höstens skörd, äpplets livscykel och hur en kompost fungerar. 
Uppmärksamma gärna de fyra årstidernas namn och ordning innan ni påbörjar 
arbetet med kapitlet. 

Arbetet med hösten inleds i årskurs 1 med att eleverna får arbeta med bild-
samtal och göra praktiska aktiviteter och övningar som handlar om, hösttecken, 
höstens färger, träd och svampar. I årskurs 2 fördjupar eleverna sina kunskaper 
om träd, äpplets livscykel, frukter och frön.

Tänk igenom om det finns några moment som du vill ska löpa genom arbe-
tet med alla årstiderna, exempelvis att besöka ett träd, undersöka vädret eller 
arbeta i skolträdgården. På sidorna 44–45 finns förslag på sådana aktiviteter. 

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
• Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och 

växters livscykler och anpassningar till olika 
livsmiljöer och årstider.

• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de 
kan grupperas samt namn på några vanligt 
förekommande arter.

Systematiska undersökningar
• Enkla fältstudier, observationer och expe-

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



HÖSTEN    33

Hös en
På hösten går solen upp senare och senare, 
och den går ner tidigare och tidigare. 

Nä r dagarna blir allt kortare få r 
vä xterna mindre ljus och vä rme. Då  kan 
de inte fortsä tta att vä xa. I stä llet vissnar 
blommorna, och nä stan alla trä d och 
buskar tappar sina lö v. 

Hela naturen fö rbereder sig på  att det 
ska bli vinter och kallt. Må nga få glar flyttar 
till varmare lä nder. Flera av de djur som 
stannar i Sverige ser till att de har mat i 
sina fö rrå d. 

Vi mä nniskor kan också  samla mat, 
fö r det ä r fullt av frukt, grö nsaker, svampar 
och bä r i trä dgå rdarna och i skogen. 

Fundera över
Vilka vä xter och djur 
ser du på  bilden?

16 17
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• Gå gärna ut i närmiljön och leta efter hösttecken 
med hjälp av K4 (sidan 46). Låt eleverna kryssa 
för vilka tecken de hittar och skriva vilka djur, 
växter och svampar som de ser. På sidan xx finns 
fler förslag på hur ni kan dokumentera vilka teck-
en ni hittar under varje årstid. 

Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden från grundboken (finns 
på lärarwebben). Använd samtalsmodellen EPA.

– Vad är det för årstid? Hur ser vi på bilden att 
det är den årstiden?

Det är höst. Vi ser flyttfåglar, det finns svamp, igel-
kotten har lagt sig i en lövhög, barnen leker i en 
lövhög, det finns rönnbär, blåbär och nypon, ekor-
ren samlar nötter, björkens löv är gula och många 
löv har fallit till marken.

• Läs texten i grundboken gemensamt och upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras.

– Vilka växter finns på bilden?

På bilden syns tall, rönn, björk, gran, ek, en, 
ljung, prästkrage, blåklocka, rödklöver, blåbär 
och nyponros.

– Vilka djur kan du se?

På bilden syns ekorre, mus, igelkott, daggmask, 
myra, skogsödla, kanadagås, gråsiska, skata och 
sidensvans.

– Vilka sorters svampar finns det?

Svamparterna på bilden är karljohansvamp, kan-
tarell, röd flugsvamp och bläcksvamp.

In roduk ionsuppslag s. 16–17

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 8 i 
arbetsboken. 

• Eleven avgör vad som stämmer om hösten.

• Eleven letar efter hösttecken.

Arbetsboken, åk 1       
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 8 i 
arbetsboken.

• Eleven ringar in och skriver om hösttecken.

• Eleven avgör vad som stämmer om hösten.
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Så här kan du göra

• Förbered lektionen genom att samla in några 
olika sorters löv och barr. Låt eleverna börja med 
att gruppvis sortera löven och barren på det sätt 
som de tycker passar. Eleverna får sedan redovisa 
sina sorteringar, innan du leder samtalet mot de 
två trädgrupperna.

– Det finns två grupper av träd. Vad kallas de?

Barrträd och lövträd. 

– Hur ser bladen ut på barrträd? 

Barrträden har smala vassa blad. 

– Hur ser bladen ut på lövträd?

Lövträden har tunna och bredare blad.

• Läs texten under rubriken ”Lövträd” på sidan 18 
i grundboken gemensamt och uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras. Spara 
informationen om de olika träden till senare. 
Diskutera texten utifrån denna fråga:

– Hur är träden till nytta för djur och människor?

De ger mat, skydd och virke. Genom fotosyntesen 
avger de syre.

Löv räd  s. 18–19

Ämnesneutrala begrepp
småfåglar   rovfåglar   fjällen

norrut    klibbig    flyter

stå tätt    ihålig     tryne

böka upp    utmed    flock     

darra     hydda

Ämnesrelaterade begrepp
virke – trä som är avsett att bygga med

ollon – nötfrukten hos ek och bok

bark – det yttersta skyddande lagret på trädets 
stam och grenar

småkryp – samlingsnamn för insekter, spindlar, 
maskar och andra små djur

näver – björkens bark

hage – inhägnad mark för djur att beta på

stam – del av träd där grenarna och roten sitter 
fast, leder vatten och näring

Löv räd
Träd är mycket viktiga för både djur och människor. 
De ger mat, skydd och virke. I träden finns bär, 
kottar och ollon som olika djur äter. 

Under trädens bark lever många småkryp.  
De blir god mat för småfåglar, som gömmer sig 
mellan grenarna och söker skydd mot rovfåglar. 

Vi människor använder också träden.  
De ger oss ved att elda med, trä att göra  
papper av och virke till hus och möbler. 

Träd som har löv kallas lövträd.  
Här ska du få läsa om några lövträd  
som är vanliga i Sverige.

Under trädens bark  
lever många småkryp. 
Här syns en tusenfoting, 
en gråsugga och en 
spindel.

Al 
Alar växer vid vatten. 

Du känner lätt igen en al på de klibbiga bladen 
och de små, svarta kottarna. 

När kottarna är mogna, faller de ner i vattnet 
och flyter i väg. Då lossnar kottarnas frön, så att 
de kan gro och växa till nya alar utmed vattnet. 

Björk
Björkar växer i nästan hela 
Sverige. De har vit och svart 
bark, som kallas näver. 

I fjällen, långt norrut i 
Sverige, blir björkarna inte 
större än buskar. Den arten 
heter dvärgbjörk. Asp 

Aspar växer i hagar och på platser där man har 
huggit ner skog. 

Aspen blir hög och rak. Träet är mjukt, och 
hackspettar gör gärna hål i stammen. Där inne 
finns nämligen små goda insektslarver.

Aspens blad darrar och prasslar när det 
blåser. Det beror på att bladen har så långa och 
platta skaft att vinden lätt får dem att skaka. 

Bävrar kan fälla kraftiga aspar, både för att  
äta kvistarna och barken, och för att bygga 
hyddor av i vattnet.

Ek 
Ekar trivs i hagar och skogar, där träden inte står 
så tätt.

Ekar är stora och höga träd. De kan bli mycket 
gamla, mer än 500 år. Ibland är de ihåliga. 

Många djur, till exempel insekter och ugglor, 
bor gärna i ekar. 

Ekens frukter kallas ekollon. De är vintermat 
för ekorrar och nötskrikor. Vildsvin tycker också 
mycket om ekollon. Med sina trynen bökar de 
upp jorden under ekarna, för att hitta ekollonen.

Rönn 
Rönnar växer i hagar och utmed vägar. 

På hösten och vintern är rönnen full av röda 
bär. Ibland kan du se hela flockar av fåglar, som 
sitter och äter i rönnbärsträden. 

De frön som finns inuti bären, bajsar fåglarna 
ut någon annanstans. Sedan kan det växa upp 
nya rönnar där. 

18 19
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 Tips! 
• Låt eleverna skapa bilder av löv med frottage- 

teknik. De lägger då lövet med undersidan uppåt 
och ett papper ovanpå. Sedan gnuggar de med 
en krita så att lövets form och nerver framträder. 
Därefter klipper de ut lövet. Låt eleverna göra 
en utställning med sina löv. Då sorterar de först 
löven, så att de som är från samma träd kan sättas 
upp tillsammans. Avsluta med att se om eleverna 
känner igen vilket träd de olika löven kommer 
ifrån.

• Ta in rönnbär och låt dem torka. Rönnbär är 
vackra och behåller sin färg bra även när de har 
torkat. När de har torkat kan eleverna undersöka 
hur de torkade bären känns jämfört med de 
färska. Om de vill kan de sedan göra halsband 
eller dekorationer av bären. För att kunna trä 
bären på ett snöre till ett halsband behöver de 
använda en nål. För att göra rönnbärsdekoratio-
ner trär eleverna bären på en tunn ståltråd, som 
sedan formas till en cirkel, ett hjärta eller något 
annat som de tycker är vackert. Om de knyter fast 
ett band kan dekorationen hängas upp. 

• Använd bilderna från K5 till att låta eleverna öva 
på trädens namn och hur de ser ut . Det kan de 
göra genom att para ihop träden med deras löv.

• Läs berättelsen ”Surt, sa räven om rönnbären”. 
Den finns i en mängd olika versioner.

PULS-kollen
Vilka två grupper delas 

träd in i?

• Dela ut bilder av träd och löv (K5, sidan 47) och 
låt eleverna parvis fundera på vilka ord man kan 
använda för att beskriva likheter och skillnader 
mellan träden och löven. 

EXEMPEL PÅ BESKRIVANDE OCH  
JÄMFÖRANDE ORD:

 f Stammen är smal/tjock, slät/skrovlig,  
vit/ljusbrun/mörkbrun, lång/kort.

 f Kronan är stor/liten, bred/smal,  
mörkgrön/ljusgrön.

 f Lövet har jämna/taggiga kanter och är  
flikigt/parbladigt/hjärtformat/runt.

När ni har pratat om vilka ord som är bra att 
använda kan eleverna parvis öva på att beskriva 
träden och löven i en gissningslek. De börjar med 
att lägga upp alla korten framför sig. Den ena 
eleven beskriver bilden på ett av korten och den 
andra får gissa vilken bild det är. Eleverna turas 
om att beskriva och gissa. Uppmuntra dem att 
svara med trädets/lövets namn, exempelvis björk 
eller björklöv. 

• Dela in eleverna i fem grupper, en grupp för varje 
lövträd som presenteras i grundboken. Grup-
perna lär sig om varsitt träd genom att arbeta 
med texten i grundboken. Låt därefter grupperna 
redovisa för resten av klassen. 

Ett förslag på en redovisningsaktivitet är att låta 
grupperna byta information med varandra. Varje 
grupp ska då få varsin plats som räknas som 
deras ”bo” och två bilder på sitt träd. Använd 
förslagsvis bilderna från K5. Inom gruppen bildar 
eleverna två mindre grupper och varje liten 
grupp tar varsin bild på trädet. Den ena delen av 
gruppen kommer att stanna kvar i boet för att ta 
emot besökare och den andra kommer att besöka 
de andra gruppernas bon. När det kommer besö-
kare till ett bo får både de som tillhör boet och 
besökarna visa bilder och berätta för varandra 
om sina träd. Det är bra om grupperna har förbe-
rett en fråga som de kan ställa till åhörarna efter 
att de har redovisat. Låt aktiviteten fortsätta till 
dess att alla elever har fått lära sig om alla träd.

• Läs eventuellt om träden i grundboken gemen-
samt eller i par, om du tycker att det behövs.

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 9 i 
arbetsboken.

• Eleven svarar på frågor om användnings-
områden för träd.

• Eleven repeterar och fördjupar sina kunskaper 
om några lövträd och deras löv.
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Så här kan du göra

• Plocka några löv i olika färger och ta med in 
till den här lektionen. Visa också bilderna från 
lärarwebben som illustrerar hur löven ändrar 
färg – från vårens skira ljusgröna och sommarens 
djupt gröna till höstens alla färger. Samtala med 
eleverna om trädens löv.

– Hur ser löven ut på våren?

Ur trädens knoppar kommer små nya löv fram, 
som ofta är ljusgröna i färgen.

– Hur ser löven ut på sommaren?

De har vuxit till sig och hos många arter har den 
gröna färgen blivit en aning mörkare.

– Hur ser löven ut på hösten? Vad händer med 
löven då?

De ändrar färg till gul, orange, röd och brun. De 
lossnar från träden och faller till marken.

Varför blir löven röda och gula?  s. 20

Ämnesrelaterade begrepp
löv – blad hos lövträd

klorofyll – ämne som ger växterna deras gröna 
färg

näring – föda, energi som levande organismer 
behöver 

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

vissna – torka och dö

brytas ner – omvandlas till jord

Lönnens löv 
har olika färg 
under året.

Varför blir löven röda och gula?
På våren och sommaren ser det ut som om alla löv 
bara har grön färg. Men så är det inte. Bladen har flera 
olika färger, men det är den gröna som syns bäst.

Lövens gröna färg 
Lövens gröna färg kommer från ett ämne som heter 
klorofyll. Det hjälper träden att göra sin egen näring 
genom fotosyntesen. Klorofyll fångar nämligen energi 
från solen.

På våren är det gott om klorofyll i bladen och då 
ser de helt gröna ut. 

På hösten blir det mörkt och kallt och träden vilar.  
Då behöver de inte ha klorofyll i sina blad, så   
klorofyllet med den gröna färgen försvinner in  
i träden. Där sparas den till våren.

När den gröna färgen är borta, ser du att det  
finns både gult och rött kvar i löven. 

Vart tar löven vägen? 
De röda och gula löven är torra, så de sitter inte så 
hårt fast på grenarna. Snart lossnar de och faller 
ner till marken. Där nere finns det maskar, spindlar, 
gråsuggor och sniglar som äter vissna löv. 

De gamla höstlöven bryts ner till jord, som  
blandas med småkrypens bajs. 

Den nya jorden blir bra näring för träden och  
alla blommor, som ska växa när det blir vår.

Gran 
Granar växer i nästan hela 
Sverige. De har korta rötter 
och därför trivs de bäst i 
fuktig mark, där det är lätt  
att suga upp vatten. 

Barren är korta. De sitter 
fast ett och ett på granens 
smala grenar.

Kottarna är långa och 
smala.

Tall 
Tallar finns i hela Sverige, utom på de höga fjällen. 

Tallarna har långa rötter. Med rötterna kan de 
suga upp vatten djupt ner i jorden. De långa rötterna 
gör att tallen klarar att växa även om det är ganska 
torrt på marken. 

Tallbarren är långa och sitter ihop två och två. 
Kottarna är nästan runda.

Barr räd 
I Sverige finns det träd som  
inte tappar sina blad på hösten. 
Två av dem är granen och tallen. 
Deras blad kallar vi barr. 

I barren finns ett medel, som 
gör att vattnet i dem inte fryser 
till is när det blir kallt. Därför 
kan de gröna barren sitta kvar 
på träden året runt.

Både granen och tallen har 
kottar. I kottarna finns det frön 
som kan bli nya träd. 

Träd som har barr kallas 
barrträd.

20 21
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Ämnesneutrala begrepp
gott om   vila   lossna   falla
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 Tips! 
• Låt eleverna göra höstlöv i lera. Till detta behövs 

lera och några löv. Lönnens löv passar bra att 
återskapa eftersom de är stora och har tydliga 
bladnerver, men det går bra med andra löv också. 
Låt eleverna kavla leran så att den blir knappt en 
halv centimeter tjock. Sedan lägger de på lövet 
och kavlar försiktigt så att det fastnar i leran. Där-
efter skär de runt lövets kanter och tar bort lövet 
från leran. När leran har torkat kan de måla löven 
i höstfärger.

• Gör gärna aktiviteter som återkommer under alla 
årstider. Fältstudien i det här avsnittet kan till 
exempel återupprepas under vintern, våren och 
sommaren. Ni kan även titta på trädets stam och 
grenar samt vad som finns runt omkring trädet. 
Jämför träden under de olika årstiderna. På sid-
orna 44–45 finns fler förslag på återkommande 
aktiviteter.

PULS-kollen
Vad heter ämnet som 
ger löven grön färg?

• Läs texten i grundboken och uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras. Klorofyll 
är ett svårt begrepp. Skriv det på tavlan och läs 
det tillsammans med eleverna. Säkerställ att alla 
förstår vad det betyder.

– Klorofyll finns i trädens löv och är det ämne 
som fångar upp solens energi. Under sommaren 
när träden behöver mycket näring finns det gott 
om klorofyll i löven. Vilken färg har löven då?

De är gröna.

– När hösten kommer förbereder sig träden för 
vinterns vila. De har inte längre ett lika stort 
behov av näring och mängden klorofyll minskar 
i löven. Då försvinner den gröna färgen. Vilka 
färger har löven då?

De är gula, orange, röda och bruna.

– Så småningom faller löven från träden. Vad 
händer med torra löv som fallit till marken?

Löven förmultnar när de ligger på marken. Djur 
som maskar, spindlar, gråsuggor och sniglar äter 
dem. De kallas för nedbrytare för att de hjälper 
till att bryta ner exempelvis gamla löv. Deras 
bajs blandar sig med jorden som på så sätt får ny 
näring.

Löv och nedbrytare finns även med i näringsked-
jan längst ner på sidan 9 i grundboken.

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 10 i 
arbetsboken. 

• Eleven bygger ihop faktameningar om  
klorofyll.

• Eleven identifierar vilka djur som är  
nedbrytare.

• Eleven besvarar en faktafråga om höstlöv.

Fältstudie 3 
Studera och dokumentera höstträd
Gå ut och titta på de höstträd som finns i er 
närmiljö. Låt eleverna upptäcka vilka färger 
olika träd har. De kan dokumentera genom att 
fotografera löven. Skriv ut bilderna och gör en 
fotoutställning.

Arbetsboken, åk 1       
Låt eleverna göra uppgiften på sidan 9 i arbets-
boken. 

• Eleven färglägger bilder av höstlöv.
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Så här kan du göra

• Ta in kottar och barr från tall och gran i klass-
rummet eller titta på bilderna av dessa i grund-
boken (finns även på lärarwebben). Låt eleverna 
fundera på denna fråga i par och sedan redovisa 
hur de har tänkt:

– Kottarna och barren kommer från två olika 
träd. Vilka barr och kottar är det som hör ihop? 
Vilket träd kommer de ifrån?

• Fyll gemensamt i ett venn-diagram där ni jämför 
granar och tallar. Ett tomt venn-diagram finns 
på K6 (sidan 48). I de yttre ytorna skriver ni 
skillnaderna mellan träden och i mitten skriver 
ni de likheter som finns. Om du inte är bekant 
med venn-diagram sedan tidigare hittar du mer 
information om dem på sidan xx i handledning-
en. Efter att ni har fyllt i så mycket som ni kan i 
diagrammet utifrån elevernas förkunskaper läser 
ni texten i grundboken gemensamt. Uppmärk-
samma de begrepp som kan behöva förklaras. 

– Man säger att barrträden är vintergröna.  
Vad betyder det?

Att barren sitter kvar och därför är träden gröna 
hela vintern.

Barr räd  s. 21

Ämnesneutrala begrepp
medel   frysa till is   året runt

fuktig   ett och ett   två och två

Ämnesrelaterade begrepp
barr – smala, hårda och vassa blad som sitter på 
barrträd

kotte – fröställning hos t.ex. gran och tall

rot – del av en växt som håller växten på plats i 
marken och förser den med vätska och näring

Lönnens löv 
har olika färg 
under året.

Varför blir löven röda och gula?
På våren och sommaren ser det ut som om alla löv 
bara har grön färg. Men så är det inte. Bladen har flera 
olika färger, men det är den gröna som syns bäst.

Lövens gröna färg 
Lövens gröna färg kommer från ett ämne som heter 
klorofyll. Det hjälper träden att göra sin egen näring 
genom fotosyntesen. Klorofyll fångar nämligen energi 
från solen.

På våren är det gott om klorofyll i bladen och då 
ser de helt gröna ut. 

På hösten blir det mörkt och kallt och träden vilar.  
Då behöver de inte ha klorofyll i sina blad, så   
klorofyllet med den gröna färgen försvinner in  
i träden. Där sparas den till våren.

När den gröna färgen är borta, ser du att det  
finns både gult och rött kvar i löven. 

Vart tar löven vägen? 
De röda och gula löven är torra, så de sitter inte så 
hårt fast på grenarna. Snart lossnar de och faller 
ner till marken. Där nere finns det maskar, spindlar, 
gråsuggor och sniglar som äter vissna löv. 

De gamla höstlöven bryts ner till jord, som  
blandas med småkrypens bajs. 

Den nya jorden blir bra näring för träden och  
alla blommor, som ska växa när det blir vår.

Gran 
Granar växer i nästan hela 
Sverige. De har korta rötter 
och därför trivs de bäst i 
fuktig mark, där det är lätt  
att suga upp vatten. 

Barren är korta. De sitter 
fast ett och ett på granens 
smala grenar.

Kottarna är långa och 
smala.

Tall 
Tallar finns i hela Sverige, utom på de höga fjällen. 

Tallarna har långa rötter. Med rötterna kan de 
suga upp vatten djupt ner i jorden. De långa rötterna 
gör att tallen klarar att växa även om det är ganska 
torrt på marken. 

Tallbarren är långa och sitter ihop två och två. 
Kottarna är nästan runda.

Barr räd 
I Sverige finns det träd som  
inte tappar sina blad på hösten. 
Två av dem är granen och tallen. 
Deras blad kallar vi barr. 

I barren finns ett medel, som 
gör att vattnet i dem inte fryser 
till is när det blir kallt. Därför 
kan de gröna barren sitta kvar 
på träden året runt.

Både granen och tallen har 
kottar. I kottarna finns det frön 
som kan bli nya träd. 

Träd som har barr kallas 
barrträd.

20 21
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 Tips! 
• Om det finns barrträd i närmiljön kan ni börja 

lektionen utomhus och undersöka hur tallar och 
granar ser ut. Titta på växtsätt, barr och kottar. 

PULS-kollen
Vilket träd har korta barr 

och långa kottar?

– På hösten anpassar sig träden för att klara 
vintern. När det gäller lövträd töms deras löv 
på näringsämnen och det slutar att bildas 
klorofyll. Då har löven ingen uppgift och faller 
av. Eftersom det är brist på vatten på vintern, 
och en hel del vatten avdunstar via löven, är 
lövfällning också ett sätt för träden att spara på 
vatten. Barrträden har i stället ett skyddande 
vaxlager runt barren, som gör att barren inte 
torkar ut. Barren innehåller dessutom ett medel 
som gör att de inte fryser till is, vilket också 
bidrar till att de kan sitta kvar på trädet under 
vintern. 

• Återgå till venn-diagrammet för att se om ni kan 
fylla på med fler likheter och skillnader. 
 
 
 
 
 
 
 

långa barr som 
sitter parvis

runda kottar

långa rötter

Tall Gran

vintergrön

barrträd

korta barr som 
sitter enskilt

avlånga kottar

korta rötter

• Visa kottarna och barren igen, för att repetera 
vilket träd de hör ihop med.

– Vilken kotte kommer från tallen och vilken 
kommer från granen?

Den runda kotten kommer från tallen och den 
långa från granen. 

– Hur kan vi se skillnad på tallens och granens 
barr?

Tallens barr är långa och sitter i par. Granens är 
korta och sitter enskilt.

Arbetsboken, åk 2    
Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 11 i 
arbetsboken. 

• Eleven repeterar och befäster sina kunskaper 
om gran och tall.

• Eleven skriver ord i en lucktext om gran och 
tall.

• Eleven kryssar i vad som stämmer om kottar 
och barr.

Arbetsboken, åk 1       
Låt eleverna göra uppgifterna på sidorna 10–11 
i arbetsboken. 

• Eleven löser en ordfläta om lövträd och barr-
träd.

• Eleven ringar in de föremål som är tillverkade 
av träd.

• Eleven ritar kottar på trädgrenar.

• Eleven repeterar vilka arter som är lövträd 
respektive barrträd.

Fältstudie 4 
Undersöka träd
Ta med eleverna ut i närmiljön för att studera 
hur träd ser ut. Samla dem runt ett träd och 
visa trädets delar: stam, grenar, kvistar och löv/
barr. Berätta att trädet har rötter under marken 
som suger upp vatten och näring ur marken, 
att den skrovliga ytan på stammen kallas bark 
och att den yvigare delen kallas trädkrona. 

Låt eleverna undersöka ett valfritt träd med 
hjälp av K7 (sidan 49).
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Så här kan du göra

• Låt eleverna granska bilderna i grundboken 
(finns på lärarwebben) och samtala om vad de 
ser utifrån frågorna nedan. Använd gärna EPA 
som samtalsmodell. Försök få eleverna att lägga 
märke till detaljer genom att ställa följdfrågor och 
be eleverna utveckla sina svar om de svarar kort-
fattat. Den som till exempel svarar att ekorren har 
päls kan utveckla sitt svar med huruvida pälsen 
är lång eller kort, vilken färg den har och om den 
är slät eller lurvig.

– Titta på bilden av ekorren. Beskriv hur den ser 
ut. Leta efter detaljer.

Ekorrens päls är brun och vit, slät och kort. Den 
har stor, yvig svans. Öronen är spetsiga och står 
upp. Den har fyra tassar med klor. Den har svarta 
ögon som sitter på sidorna av huvudet.

– Beskriv boet och ungarna. 

Boet är gjort av kvistar och vissna blad. Ungarna 
är rosa och har ingen päls. Ungarnas ögon är 
stängda. Öronen är mycket små.

Ekorrar  s. 22–23

Ämnesneutrala begrepp
matförråd   leta reda på   skala

nedför    grepp     ris

övergivet

Ämnesrelaterade begrepp
hamstra – samla i ett förråd, lägga på lager

kottefjäll – flikar på kotten som skyddar fröna 

klor – spetsiga hornbildningar längst ut på vissa 
djurs tår

Ekorrar
På hösten gömmer många djur mat, för att ha något att äta 
på vintern. Ekorren är ett av dem. Den samlar in mängder 
av ekollon, nötter, bär och svamp. Det kallas att hamstra. 

Ekorren har sina matförråd både i träden och på marken. 
På vintern letar den reda på maten och äter av den. 

Ekorren skalar kottar
Ekorren tycker om att äta frön från grankottar och 
tallkottar. Då sitter den i ett träd eller på en stubbe  
och skalar sina kottar. Den snurrar kotten mellan 
framtassarna och biter loss fröna. Det går fort och 
kottefjällen flyger omkring.

Hungriga ungar 
Kottens frön är allra godast på våren. Då finns det gott om 
näring i dem. Det passar bra, för i mars eller april föder 
ekorren sina ungar. Ungarna är hungriga och behöver 
mycket mat från sin mamma.

Boet
Ekorrar bygger bon av ris och mossa. Ibland flyttar de in i 
ett gammalt övergivet fågelbo, ibland bygger de ett nytt bo  
i ett träd. 

Ofta har boet både en ingång och en utgång. Utgången 
använder ekorren om den blir hotad och måste fly. När den 
är hemma, stänger den till ingången med sin tjocka svans.

Bra klättrare
Ekorrar är mycket bra 
på att klättra i träd. De 
håller sig fast i barken 
med sina vassa klor. 

De kan också vända 
sina baktassar bakåt. 
Då blir greppet så 
bra att de kan klättra 
nedför stammarna med 
huvudet först. 

En del ekorrar har riktigt 
mörk färg. Det gör att 
de inte syns så bra, när 
de rör sig i barrträden.

22 23
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• Läs texten i grundboken gemensamt och upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras. 

– Varför är klorna viktiga för ekorren?

Ekorren behöver kunna klättra i träd eftersom den 
har sitt bo där. Där finns också maten som den 
äter.

– Hur gör ekorren när den äter? Vilken mat 
föredrar den?

Den håller maten mellan framtassarna när den 
äter. De gillar att äta frön från grankottar och tall-
kottar.

– Varför är det bra för ekorren att föda sina 
ungar på våren?

Då finns det gott om näring i kottarnas frön, vilket 
ger mamman och ungarna mer energi.
Om ni inte har undersökt grankottar tidigare kan 
det vara spännande att göra det nu. Samla några 
kottar och låt eleverna titta på deras utseende och 
form samt leta efter frön mellan kottarnas fjäll.

• Låt eleverna bearbeta texten om ekorren med 
hjälp av sexfältaren som finns på K8 (sidan 50). 
I den samlar de stödord under olika rubriker. 
Läs rubrikerna tillsammans så att eleverna vet 
vad de ska skriva i de olika rutorna. När eleverna 
arbetar med sexfältaren så stannar de upp efter 
varje stycke och funderar på vad det handlar om. 
Sedan skriver de fakta i lämplig ruta i sexfältaren. 

Om eleverna har arbetat med sexfältare tidigare 
kan de arbeta enskilt eller i par. Om de har liten 
eller ingen erfarenhet av arbetssättet kan det vara 
lämpligt att göra en sexfältare gemensamt. Du 
kan läsa mer om sexfältare på sidan xx. 

För att avsluta arbetet med sexfältaren kan du låta 
eleverna återberätta sina fakta muntligt och/eller 
skriva en egen faktatext.

Återberätta muntligt: Låt eleverna öva på att 
återberätta de fakta som de har samlat i sexfältaren 
och därefter berätta för en kamrat. Det är viktigt att de 
inte enbart läser upp sina stödord utan har övat på att 
presentera sina fakta genom muntligt berättande.

Skriva en egen faktatext: Låt eleverna skriva en egen 
faktatext med rubriken Ekorren. Varje ruta i sexfältaren 
bildar ett stycke i faktatexten. Förtydliga för eleverna 
att orden i sexfältaren bara är ett stöd för minnet 
och att de ska använda fullständiga meningar i sina 
faktatexter.

PULS-kollen
Nämn tre fakta om 

ekorren.
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Så här kan du göra
I texten på sidan 24 i grundboken nämns begreppen 
frukt och rotfrukt. Det kan vara bra att förtydliga 
för eleverna att det inte är samma sak. Frukter, som 
äpplen och plommon, kan växa på träd. Frukten 
innehåller växtens frön. Rotfrukter, som morötter och 
potatis, finns under marken. Rotfrukten är växtens 
rot.

• Läs texten på sidan 24 i grundboken gemensamt 
och uppmärksamma de begrepp som kan behöva 
förklaras. Rita äpplets livscykel på tavlan eller 
använd bilderna som finns på lärarwebben. 

– Den här bilden visar äpplets livscykel. Vad är 
en livscykel? 

En växts utveckling från frö till planta eller ett 
djurs utveckling från födelse till död. 

– När äpplena är mogna kan de ätas av djur och 
människor. Om äpplena inte plockas kommer 
de till slut att falla ner från trädet. Vad händer 
med äpplen som har fallit ner på marken? 

Efter ett tag ruttnar äpplena. Då hamnar kär-
norna, som är äpplets frön, i jorden. Så små-
ningom gror fröna och blir små trädplantor. 
Plantorna växer upp till nya träd.

Dags a  skörda  s. 24–25

Ämnesneutrala begrepp
åkrar     finurlig     ömtålig  

äppelskrutt  gro     fallfrukt

lager av    gångar

Ämnesrelaterade begrepp
skörda – plocka eller samla in, t.ex. mogen frukt, 
säd eller potatis

mogen – färdig att äta, om t.ex. frukt

rotfrukt – växt med en större frukt under marken, 
t.ex. potatis och morot

kärna – frö i frukt, bär eller nöt

kärnhus – utrymmet i mitten av en frukt, där 
kärnorna sitter

fruktkött – den del av frukten som vi äter 

plantera – stoppa frön i jorden för att de ska gro 
och växa

ruttna, förmultna – process där organiskt 
material bryts ner och blir till jord

Daggmask

Dags a  skörda
När hösten kommer är det dags att skörda 
i trädgårdarna och på åkrarna. Frukterna 
är mogna på träden. Potatis och andra 
rotfrukter är också färdiga att tas upp.

Frukter är finurliga skydd
Inuti alla frukter finns det ömtåliga 
kärnor, som behöver ett bra skydd för 
att inte bli skadade. Skyddet är det goda 
fruktköttet, som vi brukar äta. 

Egentligen är kärnorna frön. Om en 
kärna hamnar på marken eller planteras  
i jord, kan det växa upp ett nytt fruktträd. 
Så här kan det gå till:

Du äter ett äpple och kastar äppel-
skruttet i gräset. Efter en liten stund 
kommer en fågel och äter upp det som  
är kvar av äpplet. 

Sedan flyger fågeln iväg och bajsar ut 
kärnorna en bit bort. De kan då hamna 
på ett ställe där de gror och växer till nya 
äppelträd.

Fundera över 
Hur gör andra träd och 
blommor för att sprida 
sina frön? 

I ett äpple eller päron finns många 
små kärnor i ett kärnhus. 

Plommon och körsbär  
har en enda stor kärna. 

Kompost
Du kan själv hjälpa naturen att göra ny, 
fin jord. Då samlar du gamla växter på 
ett särskilt ställe i trädgården. Det kallas 
för kompost. 

I komposten kan du lägga löv, 
fallfrukt, skal från grönsaker och annat 
som har vuxit i trädgården. Det som är  
i komposten ruttnar, förmultnar och  
blir till ny jord. Det går fort, eftersom  
det finns många maskar och småkryp  
som hjälper till. 

Jorden som du får i din kompost,  
kan du använda i trädgården. 

På bilden ser du olika lager av växter  
i en kompost. En del har redan blivit 
jord.

I komposten finns småkryp som hjälper  
till att göra löv och andra växter till jord.

Daggmaskar är nyttiga djur. De lever i gångar 
i jorden. Gångarna har masken gjort genom 
att gräva sig fram. Maskarna äter gamla 
löv och andra växtdelar som de drar ner i 
gångarna. Under sitt liv kan en daggmask  
äta 1 000 löv. På så sätt städar maskarna  
i naturen. Deras bajs blir näringsrik jord. 

Gångarna som masken gräver gör jorden lös. 
Därför kan vatten och syre lättare komma 
ner till rötterna på träd och växter. 

24 25
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 Tips! 
• Låt eleverna göra en bok om äpplen. Den kan till 

exempel innehålla fakta om äpplet, äpplets livs-
cykel, en målad bild som visar hur äpplet ser ut 
och en kort berättelse som handlar om ett äpple.

• Undersök en daggmask tillsammans med elev-
erna. Utgå från dessa frågor:

 f Hur ser masken ut?

 f Hur lång är masken?

 f Hur känns masken?

 f Hur gör masken när den rör sig?

• På lärarwebben finns en film som visar aktiviteten i 
en kompost.

PULS-kollen
Nämn något som  

du kan lägga i 
komposten.

• Låt eleverna arbeta med äpplets livscykel på K9 
(sidan 51). På arbetsbladet finns bilder av de olika 
stadierna i äpplets livscykel. Eleverna ska lägga 
de olika bilderna i rätt ordning och skriva rätt 
begrepp under varje bild.

• Titta på bilderna på sidan 24 i grundboken. 

– Vad kan man göra av äpplen och plommon? 

Det går att äta frukterna som de är, koka mos eller 
sylt av dem eller baka kakor med dem. 

– På bilderna ser vi frukternas kärnor. 
Fruktkärnor kan se olika ut. Vilka likheter och 
skillnader ser du mellan kärnorna?

Visa gärna fler kärnor, utöver de från äpple och 
plommon, och låt eleverna jämföra dem parvis. 
Försök att få en variation på kärnornas utseende 
och antal, förslagsvis avokado, päron, persika/
nektarin, vindruvor och citron. Dela gärna ett 
äpple så att eleverna ser kärnhusets stjärnform. 
Samla klassen efter en stund och låt eleverna 
berätta vilka likheter och skillnader de har hittat. 
Låt dem sedan göra undersökning 2.

• Läs texten på sidan 25 i grundboken gemensamt 
och uppmärksamma de begrepp som kan behöva 
förklaras. Granska tillsammans bilden av kom-
posten. 

– Vad kan vi lägga i komposten?

Gräs, jord, trädgårdsavfall och rester av råa grön-
saker och rotfrukter. 

– Vad bildas av innehållet i komposten?  
Hur går det till?

Det blir jord. Innehållet i komposten förmultnar. 
Småkryp och maskar som finns i komposten hjäl-
per till.

• Gör undersökning 3 gemensamt. Tänk på att 
jorden måste hållas fuktig för att maskarna ska 
må bra. Beroende på vad för typ av kärl ni an-
vänder tar det tar olika lång tid att se resultatet av 
maskarnas arbete. Gör uppföljningen när du ser 
att jordlagren har blandats och en del av ”maten” 
har försvunnit. Arbetsboken, åk 2    

Låt eleverna göra uppgifterna på sidorna 12–13 
i arbetsboken.

• Eleven löser en ordfläta om frukt, frön och 
kärnor.

• Eleven ritar kärnor i två frukter.

• Eleven svarar på faktafrågor om äpplets livs- 
cykel och kompostering.

Undersökning 2  
Undersöka äpplen 
Låt eleverna undersöka och jämföra två olika 
sorters äpplen i små grupper. Det är bra om 
de två sorterna har tydliga skillnader. Det kan 
exempelvis vara ett litet rött äpple och ett stort 
grönt äpple. 

Materiel: elevblad (K10, s. 52), äpplen, vågar, 
måttband, knivar och färgpennor. 

Undersökning 3  
Maskarnas arbete
Gör tillsammans ett kärl för maskarna genom att 
följa instruktionerna på elevbladet. Låt eleverna 
dokumentera enskilt på varsitt elevblad. 

Materiel: elevblad (K11, s. 53), genomskinligt 
kärl, sand, jord, löv och annat som maskar kan 
äta, exempelvis växter, äppelbitar, potatisbitar 
och rivna morötter.
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Leta årstidstecken
Låt eleverna gå ut i närmiljön och leta efter årstids-
tecken det vill säga kännetecken för just den års-
tiden. Eleverna kan dokumentera genom att 

 f göra en målning

 f ta med en kamera och fotografera

 f skriva en text om sina fynd

 f göra ett collage om årstiden.

På K4 (sidan 46) finns bilder med hösttecken och 
skrivrader för att anteckna djur, växter och svampar. 
Motsvarande kopieringsunderlag för våren finns på 
KXX (sidan xx). Låt eleverna kryssa för vilka årstids-
tecken som de ser och skriva vilka djur, växter och 
svampar som de hittar i närområdet. 

Undersök vädret
Dokumentera vädret under en period av 2–4 veckor 
under varje årstid, så får ni en uppfattning om hur 
vädret växlar inom årstiden. Ni kan också jämföra 
vädret mellan olika årstider. 

För att undersöka vädret behövs K12 för doku-
mentation (sidan 54), en termometer och något som 
visar hur mycket det blåser. Låt eleverna turas om att 
ha ansvar för att dokumentera, så får alla träna på att 
avläsa termometern och granska vädret för dagen.

Om ni inte har tillgång till en vindmätare som 
visar vindstyrka kan ni kontrollera vinden genom att 
titta på en flagga eller hänga upp en tygremsa utom-
hus. Bestäm tillsammans vad som räknas som svag, 
måttlig och stark vind. Förslagsvis kan det räknas 
som svag vind om flaggan hänger lodrätt och vajar 
mycket lite, måttlig vind om flaggan vajar mer och 
stark vind om flaggan är vågrät i vinden.

Besök ett träd
Välj ut ett träd som ni besöker minst en gång varje 
årstid. Undersök hur trädet ser ut med avseende 
på stammen, grenarna, lövens färg med mera. 
Titta också runt omkring trädet. Hur ser det ut på 
marken? Vilka växter finns? Finns det spår av djur? 
Fotografera trädet så att ni kommer ihåg hur det såg 
ut och kan jämföra när ni kommer tillbaka till trädet 
vid nästa årstid.

Träd under fyra årstider
Låt eleverna rita hur ett träd ser ut under olika 
årstider. De kan skilja vår och sommar åt genom 
att måla vårträdets löv små och ljusgröna, medan 
sommarträdets löv görs större med mörkare grön 
färg. Påminn eleverna om att även bakgrunden är 
en del av teckningen. Under hösten ligger vissna löv 
på marken och det regnar ofta. Vintern kan gärna 
illustreras med snö. På våren och sommaren kan det 
finnas passande blommor på marken. 

I arbetet med årstiderna passar det bra att ta låta eleverna gå ut och undersöka 
hur det ser ut i naturen under de olika årstiderna. Låt dem undersöka färger i 
naturen, vilka växter som finns och de djur eller spår av djur som de kan hitta. 
På så sätt får eleverna uppleva årstidernas växlingar i naturen. Här finns några 
förslag på aktiviteter som kan återkomma vid varje årstid. Det är både inomhus- 
och utomhusaktiviteter.

Arbe e med års iderna
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Skolträdgården
Om ni har tillgång till en skolträdgård kan ni ta reda 
på vad som händer i den under olika årstider. 

På hösten
Efter att ha skördat grödorna under sensommaren 
och hösten är det dags att avsluta för säsongen och 
förbereda skolträdgården för vintervilan. Gör fint, 
rensa och klipp ner det som inte ska stå kvar över 
vintern.

På vintern
Skolträdgården vilar. Om ni har odlat exempelvis 
solrosor och låter dem stå kvar över vintern får ni 
besök av fåglar som äter deras frön.

På våren och sommaren
Nu är det dags att göra i ordning skolträdgården för 
vårens och sommarens odling. Ta bort gamla rester 
som eventuellt finns kvar. Luckra upp jorden och fyll 
vid behov på med lite ny näringsrik jord från träd-
gårdskomposten. Tidigt på våren kan ni förså grödor 
inomhus, för att plantera ut senare under våren när 
det har blivit lite varmare. När jorden är tillräckligt 
varm kan ni också börja så direkt på marken. Det 
brukar stå på fröpåsarna när det är dags att så. 

Under våren och sommaren behöver växterna i 
skolträdgården vattnas och gallras. 

Under sommaren mognar vissa frukter, bär och 
grönsaker och kan skördas.

Klassrumsträdet
Skapa ett stort träd på väggen, tredimensionellt om 
det går. I och runt trädet sätter ni upp de alster som 
eleverna gör vid olika årstider. På så sätt blir det en 
installation som förändras under läsåret. Arbetet 
med trädet kan gärna vara ämnesövergripande. Här 
är några förslag på vad trädet kan innehålla under de 
olika årstiderna:

Höst

• flyttfåglar i bakgrunden
• löv i gröna och bruna nyanser
• äpplen
• fakta om fladdermöss 

Vinter

• nyårsraketer i bakgrunden
• kala grenar
• snöflingor utklippta i vitt papper
• fågelbord med stannfåglar

Vår

• körsbärsblommor eller äppelblommor
• knoppar i trädet
• vårblommor på ”marken” (golvlisten)
• en myrstack
• en fågelholk

Sommar

• stora gröna löv (som innehåller till exempel fjäri-
lens livscykel eller boktips)

• fjärilar som flyger runt trädet
• maskrosor
• bin
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1. Gå ut och leta hösttecken. Sätt kryss vid de du hittar.

K4Le a hös ecken

2. Vilka växter, djur och svampar kan du se?

Växter:   

 

Djur:   

 

Svampar:   
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K5Löv räd och löv
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K6Venn-diagram
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Plats    

Ringa in. Finns det flest  barrträd lövträd

Vilka träd kan du se?    

Välj ett träd att ta reda på mer om.

Är det ett   barrträd lövträd

Är det ett  stort träd litet träd

Hur ser trädet ser ut? Beskriv.

Stammen:  

Kronan:    

Löven/barren:  

Rita av löven/barren.   

Undersöka räd

Har trädet någon frukt?  

Vad heter trädet?      

K7
FÄLTSTUDIE 4
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Skriv stödord i rutorna.

K8Sexfäl are – djur
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1.  Klipp ut bilderna och lägg dem i rätt ordning.

2. Limma fast bilderna.

3.  Skriv orden i rutan på rätt plats.

K9Äpple s livscykel

äppelskrutt grodd kärna äpple  träd
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K10

Äpple 1 Äpple 2

Färg på skalet

Storlek
      gram 

      cm i omkrets

      gram 

      cm i omkrets

Smak

Hur är fruktköttet? 

Ringa in.

hårt   mjukt

vitt     gult

hårt   mjukt

vitt     gult

Hur många kärnor 

har äpplet?

Vilka likheter finns mellan äppelsorterna?

 

 

Vilka skillnader finns mellan äppelsorterna?

 

 

Undersöka äpplen UNDERSÖKNING 2  
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K11

1. Lägg jord och sand i tydliga lager i ett genomskinligt kärl. 

2. Lägg i löv och annat som maskar kan äta.

3. Rita hur det ser ut i kärlet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lägg ner några maskar i kärlet.

 Vad tror du kommer att hända?  

  

  

5. Kontroll efter        dagar. Vad har hänt?

  

  

   

6. Beskriv vad som har hänt i kärlet.

 Jorden och sanden:  

 Maskmaten:  

  

Maskarnas arbete UNDERSÖKNING 3  
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K12Undersöka vädret
Årstid:          

Vecka: 
 
 

     

Väderlek 
Rita sol, moln, regn 

och/eller snö. 

Vind 
Ringa in. 

 

Temperatur 
Skriv dagens 
temperatur. 

Måndag 
Datum:

   /    

svag vind

måttlig vind

stark vind

Tisdag 
Datum:

   /    

svag vind

måttlig vind

stark vind

Onsdag 
Datum:

   /    

svag vind

måttlig vind

stark vind

Torsdag 
Datum:

   /    

svag vind

måttlig vind

stark vind

Fredag 
Datum:

   /    

svag vind

måttlig vind

stark vind
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