
 

Arbetsområde  Skogsbrynet år 4 v 37- 42 2016 

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 lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

 

 

 

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 fältstudier och observationer i närmiljön. 

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, 

bild och andra uttrycksformer. 

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

• Känner till några svampar 

• Beskriva hur svampar förökar sig 

• Beskriva samarbetet mellan svamp och träd 

• Sortera och gruppera olika svampar (likheter och skillnader) 

• Namnge några mossor och lavar (tex björnmossa, vitmossa, 

renlav) 



 

Arbetsformer 
Introduktion: 

Vi startar upp med ett litet test för att se om eleverna känner igen 

och/eller kan namnen på några olika svampar och mossor. 

 Genomförande: 

Vi läser text om svampar som nedbrytare och samarbetet mellan 

svamp och träd. Vad är en svamp? 

Svampens delar 

Vi sorterar svampar efter hur de ser ut. 

Olika svampsorter: skivling, fingersvamp, buksvamp, rörsvamp och 

taggsvamp. 

Vi ritar av svampar och försöker artbestämma med hjälp av 

svampböcker. 

Läxa svampens delar och olika svamp sorter. 

 

 

 

 

 

Mossor och lavar:  

Vad är mossor? 

Vad är lavar? 

Vi lär oss några mossor och lavar ( tex renlav, björnmossa, vitmossa, 

blåslav, skägglav) 

Vi studerar med lupp och ritar av. 

Läxa ”ta reda på svaret”. 

 

Utvärdering/avslutning: 

Läxförhör svampens delar och svampsorter. 

Spindelövningar vid sista tillfället 

 

Elevers ansvar och inflytande: Eleverna har haft i läxa att 

skriva vad de vill lära sig inom arbetsområdet, ställt frågor som 

de får undersöka och ta reda på i läxa. 

Omvärldskontakter: 

Skolans profil:  Utedagar och utomhuspedagogik 


