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Årskurs: 1-3
Ämne: Naturkunskap

Beräknad tidsåtgång: 1-2 timmar
Material: Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus. Ni behöver an-
teckningsmaterial. Kopiera upp illustrationerna med olika löv om du tycker att det 
behövs, dessa kan du sedan låta eleverna använda.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser finns i slutet av denna övning.

Genomförande:
Upplägg och syfte
I denna övning får eleverna arbeta med att lära sig att känna igen olika slags löv. Tanken är att de i 
mindre grupper om tre till fem elever  samlar in löv från olika slags träd. Övningen kan för äldre elever 
kopplas till artkännedom.
Ute i skog eller park – samla löv
Be grupperna gå ut och samla löv från olika slags träd. Berätta att de helst inte ska ta löv från träden 
utan löv som redan fallit till marken. Eleverna ska samla in lika många löv från varje träd som det är grup-
per i klassen.
Hitta rätta lövet
Placera grupperna i en halvcirkel framför läraren. En elev från varje grupp ska lägga ett löv som de sam-
lat in i en hög framför alla grupper. Nu ska det finnas löv från allas grupper framför varje grupp.

Hitta rätta lövet
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Inled med att säga namnet på ett träd och säg ”gå”. Den förste 
eleven i gruppen går fram till sin hög, letar fram det rätta lövet och 
håller upp det. Grupperna får en poäng för varje rätt löv.

Lövet ska sedan läggas tillbaka i lövhögen och ni fortsätter tills alla 
löv är nämnda en eller flera gånger.

Variation
Känner du att upplägget blir för komplicerat för dina elever så kan 
du istället visa upp ett löv och be eleverna hämta ett likadant. Eller 
så kan klassen tävla tillsammans mot dig. Tanken är att alla elever 
ska lära sig att känna igen så många löv som möjligt.

Höstens färger

Om hösten går växter 
in i dormans, de bör-
jar förbereda sig för 
vintervilan. Processen 
med att löven gulnar 
sätts igång genom att 
växterna börjar pro-
ducera abskissinsyra. 
Den gröna klorofyllen 
försvinner därmed 
från växter som inte är 
städsegröna, varige-
nom de gula nyanser 
som blad och löv alltid 
har blottläggs. Lövens 
gulnande hänger sam-
man med att växterna 
gör sig redo för vinter-
vila och då behöver de 
energin som klorofyl-
len förbrukar under 
sommaren.
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Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Åk 1-3  

  Kursplaner för grundskolan (Lgr11: Åk1-3):

Naturkunskap

• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
    artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.


