Lokal Pedagogisk planering
Europas grönaste stad

Biologi
Årskurs 1-3
Tävelsås skola 2012

Inledning
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och
människan utifrån egna upplevelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar
att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att:
• Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
•

Använda och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål
Följande innehåll från kursplanen i biologi kommer att behandlas:
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
• Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och 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.

Undervisningen
Under läsåret kommer vi att studera årstidsväxlingarna i vår närmiljö. Vi kommer att vara ute
regelbundet och göra observationer i skog, sjö och mark då vi tittar närmare på hur djur och
växter lever och hur de anpassar sig till de olika årstiderna. Eleverna kommer att arbeta
parvis och i mindre grupper när vi är ute och efteråt dokumenteras arbetet i vår naturbok. I
arbetet ingår ibland muntliga redovisningar inför klasskamraterna. Vi kommer även att se
filmer och läsa faktatexter som är kopplade till de växter och djur som vi studerar.

Bedömning
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilket sätt du kan:
• namnge årstider och månader
• beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken årstid det är
• återge några växters och djurs livscykler
• namnge några djur och växter i närmiljön
• sortera och gruppera några växt- och djurarter i närmiljön
• beskriva en enkel näringskedja

