
 

Arbetsområde i NO:   Skogen   F-2    läsåret 2016-17 

Kunskaper 

Syfte: 
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer 

om naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar 

på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer 

av källor. Eleven ska ges möjlighet att använda och utveckla kunskaper 

och redskap för att formulera egna och granska andras argument i olika 

sammanhang. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera 

praktiska och etiska valsituationer som rör naturbruk och ekologisk 

hållbarhet. Eleven ska ges förutsättningar att använda biologins begrepp, 

modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

naturen. 

 

Övergripande mål för området 

Skolans mål är att varje elev  

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden  

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. 

• Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv. 

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. 

Växters livscykler och anpassningar till olika årstider. 

• Växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i 

ekosystem. 

• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och 

människan. 

• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, 

bild och andra uttrycksformer. 

Konkretisering av mål som kommer att bedömas: 
Efter arbetsområdet ska eleven kunna: 

• Observera och beskriva årstidsväxlingar i naturen. 

• Ge exempel på livscykler hos några växter (lövträd, barrträd). 

• Sortera in träd i grupperna barrträd resp. lövträd. 



 

• Namnge några olika träd ( t.ex björk, tall, gran, rönn, lönn). 

• Namnge trädets delar. 

• Känna igen och namnge några mossor och /eller lavar. 

• Tillsammans med gruppen, utföra mycket enkla fältstudier. 

 

 

Arbetsformer 
Introduktion och genomförande: 

Skogsbrynet:  

• Allemansrätten – övergripande genomgång om vad som står 

i allemansrätten och hur man beter sig i naturen. 

• Samla olika sorters löv, jämföra löven, prata om vilka träd 

löven kommer från. 

• Plantera ekollon och kastanjer observera och dokumentera 

planteringen. 

• Spindelövningar där eleverna får öva sig på att känna igen 

olika träd, samt observera naturen på hösten genom att 

använda sina olika sinnen. 

 

Tallskogen: 

• Introduktion där eleverna får berätta vad de vet om tallar 

och tallskogen. Vi arbetar med trädets delar och träds 

livscykler. 

• Samla mossor och lavar och eleverna får ta reda på vad de 

heter. 

• Göra upp en eld. Lek och rörelse i utemiljö. 

• Spindelövningar där eleverna får öva sig på att känna igen 

olika träd, samt observera naturen på hösten/vintern genom 

att använda sina olika sinnen. 

• Myrors liv och livsvillkor.  

 

Granskogen: 

• Jobba med granens delar. 

• Skogsbruk förr och nu. Vad använder vi skogen till? 

• Göra papper 



 

• Spindelövningar där eleverna får öva sig på att känna igen 

olika träd, samt observera naturen på våren genom att 

använda sina olika sinnen. 

 

Utvärdering/avslutning: 

• Dokumentationer i text och bild. 

• Tipspromenad 

 

 

Elevers ansvar och inflytande: 

Skolans mål är att varje elev 

• Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö. 

• Successivt utövar ett allt större inflytande över sin 

utbildning. 

 

Omvärldskontakter: 
Besök av Joakim Karlsson som berättar om skog och skogsbruk. 

 

Skolans profil:  
Vi ska bedriva utomhuspedagogik på ett sätt som: 

• Väcker elevernas nyfikenhet och kreativitet,  

• ger en vana att vara ute i naturen.  

• Skapar en förtrogenhet med naturen. 

  


