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BASMATERIAL NO ÅK 1-6 GRUNDSÄRSKOLAN  

Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

MÖNSTER OCH STRUKTURER I 
NATUREN 

    Basläromedel i NO anpassad efter Lgr 
11 t ex: 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

För läromedel, verktyg, material, 

    sopsortering 

  Concept cartoons   PULS NO-boken, L Enwall m fl, NOK   

Sol, måne och planeter. Månens 
faser och några stjärnbilder. 

DINO-materialet   Topp till tå, S Eriksson, M Wagner,     

Teknikens Hus undervisningsmatr.   Sanoma utbildning Förslag på övrig litteratur Utrymme där allt material är samlat. 
Packa i i t ex transparenta plastlådor (ev 
efter tema). 

  Rymdboxen. Planetarievisningar   Värt ett försök, B Anderberg m fl,  Att lära in ute året runt, M Wejdmark 

  Teknikens Hus .   Sanoma utbildning Att utveckla undervisningen i 
naturvetenskap, B Andersson: 
Studentlitteratur. 

  jordglob, 1/klassrum   Försök med NO 1-3, H Persson, Liber Varje låda bör märkas med innehålls- 

  
 

  Boken om NO 1-3, H Persson, Liber förteckning. 

Olika vädertyper och 
väderfenomen. Hur de kan 
observeras och mätas över tid. 

Concept cartoons     

Att se helheter i undervisningen - 
Naturvetenskapligt perspektiv: Skolverket 

  

DINO-materialet   Faktaböcker, t ex   

termometer, ute   Barnens fågelbok, trädbok, flora, Viktigt att materialet finns i ett allmänt 
utrymme och inte i klassrum. Om elever 
har tillgång till utrymmet där materialet 
förvaras är det viktigt att skåpen är 
låsbara. 

  termometer, lab   fauna etc Barn och naturvetenskap, Elfström m fl, 
Liber       Årstidsboken - SESAM 

Årstidsväxlingar och kännetecken 
för de olika årstiderna. Vilka 
konsekvenser årstidsväxlingarna får 
för människan. 

Utifrån ovanstående centrala    Sesam universumboken 
Vägar till naturvetenskapens värld, A 
Vikström, I Karlefors, G Helldén, G Jonsson; 
Liber 

innehåll.   Hjältar och monster på himlavalvet 

    Fakta om spår, astronomi, årstider,   

    sädesslag, bondgården etc.     

        Funktionell sopsortering för kompost, 
papper, kartong, plast, metall, batterier 
etc inomhus. Sopboda i anslutning till 
skolan. 

          

Djur och växter i närmiljön och hur 
de kan sorteras. 

Concept cartoons krukor     

DINO-materialet frön Internet och film t ex Internet och film t ex 

  förstoringsglas planteringsjord www.ur.se www.tiselius.net/ewa   

  luppar med behållare fjärilslarver www.svt.se/barnkanalen www.stellarium.org   

  växtpress maskar www.nrm.se www.heavens-above.com Skyddsklädsel för elever. 

  insektshåvar triops http://svenska-djur.se/ www.google.com/earth/explore/show
case/sky.html 

  

  håvar, vatten 
 

http://varldens-djur.se/ Skydd befintliga bord. 

  bestämningsnycklar   
 

www.ungafakta.se    

Livscykler hos några växter och djur 
beroende på årstid. 

vattenkikare   www.arlaminor.se www.skolappar.nu    

hinkar   www.lrf.se/skola http://www.ne.se/   

  skopor     www.hanper.se  Eluttag, även i tak 

  akvarier     http://www.bioresurs.uu.se/ Grenuttag 

  kikare     http://www.teknikochnatur.se/   

  usb-mikroskop     www.rymdkanalen.se   

Överlevnadsstrategier hos några 
växter och djur beroende på årstid. 

skopor     www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning  
  

akvarier     www.ur.se    

  kikare   SLI: Runt i naturen, Djurkoll, Kaxiga 
kryp mm 

Facebook: Appar för särskolan   

  usb-mikroskop   
 

  

  Konkret material som slutna   SLI/UR: Kayos krita, olika program Övrigt   

  rum, fjärilshus, maskarium     Jägarförbundet   

    Vallen, Miljöskolan  

http://www.ur.se/
http://www.tiselius.net/ewa
http://www.svt.se/barnkanalen
http://www.stellarium.org/
http://www.nrm.se/
http://www.heavens-above.com/
http://svenska-djur.se/
http://www.google.com/earth/explore/showcase/sky.html
http://www.google.com/earth/explore/showcase/sky.html
http://varldens-djur.se/
http://www.ungafakta.se/
http://www.arlaminor.se/
http://www.skolappar.nu/
http://www.lrf.se/skola
http://www.ne.se/
http://www.hanper.se/
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.rymdkanalen.se/
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning
http://www.ur.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

MÖNSTER OCH STRUKTURER I 
NATUREN, FORTS 

    Basläromedel i NO anpassad efter 
Lgr 11 t ex: 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

      

        Se sid 1 (5) 

      Se sid 1 (5)     

            
Vattnets olika former; fast, flytande 
och gas. Vattnets betydelse för liv på 
jorden. 

Concept cartoons plastpåsar       

DINO-materialet ballonger       

e-kolv pipetter (engångs eller ej)       

  volymmått dl, liter   Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur   

  spegel         

  frys      Se sid 1 (5) samt   

  kokplatta         

  eldfast glasbägare 1000 ml     Teknikgrytan, H Persson   

  grytvantar, underlägg     Russinhissen, Hans Persson   

  förstoringsglas     Nyfiken på naturvetenskap, H Persson   

  istärningsform e dyl     Draken Berta, Industrilitteratur   

  jordglob         

  transparenta behållare, olika former       

  

  Önskvärt m kretslopp ex Betaped.     
           

            

  

    Internet och film t ex Internet och film t ex   

          

      www.ur.se www.ungafakta.se    

      www.svt.se/barnkanalen www.tiselius.net/ewa   

  

    www.nrm.se http://www.ne.se/   

    www.draknet.se www.hanper.se    

      
 

http://school.chem.umu.se   

      SLI/UR: Kayos krita, olika program http://www.teknikochnatur.se/    

        www.skolappar.nu   

      UR: Tiggy testar www.tiselius.net/ewa   

        www.krc.su.se   

        www.ur.se   

        

 

  

          

      
 

    

      
 

Övrigt   

            

            

            

 

http://www.ur.se/
http://www.ungafakta.se/
http://www.svt.se/barnkanalen
http://www.tiselius.net/ewa
http://www.nrm.se/
http://www.ne.se/
http://www.draknet.se/
http://www.hanper.se/
http://school.chem.umu.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.skolappar.nu/
http://www.tiselius.net/ewa
http://www.krc.su.se/
http://www.ur.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

NATURVETENSKAP I VARDAGEN 
    Basläromedel i NO anpassad efter 

Lgr 11 t ex: 
Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

      

Materials egenskaper och hur de kan 
sorteras och delas in efer t ex 
hårdhet, färg, magnetism, 
ledningsförmåga och om de flyter 
eller sjunker i vatten. 

Concept cartoons Eventuellt:   Se sid 1 (5) 

DINO-materialet  kabel med krokodilklämma Se sid 1 (5)     

stavmagnet glödlampa       

akvarie batteri       

Material som t ex porslin         

  olika typer av plaster, metaller,         

  trä, textil, sten, betong, lera, glas   Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur   

      

  

Se sid 1 (5) samt   

Källsortering och återvinning av 
vardagliga föremål. Kompostering av 
organiska material. 

Concept cartoons  kompostmask     

DINO strö   Teknikgrytan, H Persson   

Sorteringskärl samt material att     Russinhissen, Hans Persson   

  sortera.      Nyfiken på naturvetenskap, H Persson   

        Draken Berta, Industrilitteratur 

  

Energianvändning i hemmet, t ex av 
förnybara och fossila bränslen.  

Concept cartoons      
 DINO       

  Teknikens Hus undervisningsmaterial       

  Förnybar energi samt Lego e-Lab         

      Internet och film t ex Internet och film t ex   

  Alternativt modeller som visar vind-,     http://www.teknikochnatur.se/   

  vatten- och solenergi   www.ur.se http://www2.fysik.org/   

      www.svt.se/barnkanalen www.krc.su.se   

  energispaning   www.nrm.se www.ungafakta.se    

      www.draknet.se www.tiselius.net/ewa   

      
 

www.draknet.se   
Verksamheter i närsamhället som 
rör naturvetenskap, t ex odling, 
djurhållning och olika former av 
tillverkningsindustri. Deras betydelse 
för elevens dagliga liv.  

Studiebesök som t ex mejeri, bageri,    
 

http://www.ne.se/   

jordbruk    SLI/UR: Kayos krita, olika program www.hanper.se    

Miljöskolan   
 

http://school.chem.umu.se   

Teknikens Hus   UR: Tiggy testar www.ur.se   

 
  

 
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-
fornybart/Larare/Projekten/ 

  

    
 

  

        www.energifallet.se   

Aktuella samhällsfrågor som rör 
naturvetenskap. 

Önskvärt med prenumeration på en      
 

  

vetenskaplig tidskrift, t ex     
 

  

  nyhetsprogram, tidningsartiklar   
  

  

      
 

Övrigt   
Berättelser, myter, sagor och konst 
med naturvetenskaplig anknytning. 

http://www.teknikochnatur.se/     Jägarförbundet   

 
    Vallen, Miljöskolan   

      

Luleå kommuns sorteringsguide 

  

 

http://www.ur.se/
http://www2.fysik.org/
http://www.svt.se/barnkanalen
http://www.krc.su.se/
http://www.nrm.se/
http://www.ungafakta.se/
http://www.draknet.se/
http://www.tiselius.net/ewa
http://www.draknet.se/
http://www.ne.se/
http://www.hanper.se/
http://school.chem.umu.se/
http://www.ur.se/
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-fornybart/Larare/Projekten/
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-fornybart/Larare/Projekten/
http://www.energifallet.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

KROPP OCH HÄLSA 
    Basläromedel i NO anpassad efter Lgr 

11 t ex: 
Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

      

Människokroppen och kropps-
delarnas namn och funktion. 

      Se sid 1 (5) 

Concept cartoons färg  till stämpeldyna Se sid 1 (5)     

DINO-materialet     

 
  

  stetoskop     

 
  

  tidtagarur / timer         

  måttband         

  stämpeldyna   Faktaböcker t ex Förslag på övrig litteratur   

  usb-mikroskop   Om kroppen, sinnen etc Se sid 1 (5)   

  förstoringsglas         

            

  Önskvärt med modeller av hjärta,         

  öra och öga.         

            

Hur hälsan påverkas av kost, 
motion, sömn, sociala relationer 
och beroendeframkallande medel. 

Concept cartoons         

DINO-materialet         

Samarbete med t ex skolhälsovård,         

  hem- o konsumentkunskap, idrott         

            
Puberteten och hur den inverkar på 
individen. Sexualitet, reproduktion 
och olika slags relationer. 

Concept cartoons kondomer Internet och film t ex Internet och film t ex   

DINO-materialet bindor www.ur.se www.ungafakta.se    

Samarbete med t ex skolhälsovård tamponger www.svt.se/barnkanalen http://www.ne.se/   

    www.nrm.se www.hanper.se    

      SLI: Evas sommarplåster resp. www.skolappar.nu   

      Evas vinterplåster http://www.bioresurs.uu.se/   

    
 

SLI/UR: Kayos krita, olika program http://www.teknikochnatur.se/    

Människans upplevelser av ljus, 
ljud, temperatur, smak, doft med 
hjälp av olika sinnen. 

Concept cartoons batterier UR: Tiggy testar www.tiselius.net/ewa   

DINO-materialet 
 

UR/SLI: Topp till tå. 6 program. www.ur.se   

ficklampa, 5 st dofter - förnyas då och då SLI: Sinneskarusellen 
 

  

  febertermometer (öron) 
   

  

  färgblindskartor (se Internet och film) smaker; söt, salt, sur, besk, umami Synvillor t ex 
 

  

  synvillor (se Internet och film) socker, citron, grapefrukt, barr http://www.mathpuzzle.se/ 

 
  

  punktskriftskartor  
 

http://www.illusioner.nu/ 

 
  

  doftburkar - ett antal olika 
 

http://faktabanken.nu/syn/syn.htm 

   

    
 

  

 
  

  För att öka sinnesintryck önskvärt m: 
 

Färgblindhetstest t ex  

 
  

  

hörselkåpor (alt proppar) 
 

http://www.fargblind.se/fargblind-test.asp  
    

ögonbindlar 
 

http://www.digitalcenter.se/digitalcenter-
fargseende.htm 
 

Övrigt   

  

torgvantar 

      

 

http://www.ur.se/
http://www.ungafakta.se/
http://www.svt.se/barnkanalen
http://www.ne.se/
http://www.nrm.se/
http://www.hanper.se/
http://www.skolappar.nu/
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.ur.se/
http://www.mathpuzzle.se/
http://www.illusioner.nu/
http://faktabanken.nu/syn/syn.htm
http://www.fargblind.se/fargblind-test.asp
http://www.digitalcenter.se/digitalcenter-fargseende.htm
http://www.digitalcenter.se/digitalcenter-fargseende.htm
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

METODER OCH ARBETSSÄTT 
    Basläromedel i NO anpassad efter 

Lgr 11 t ex: 
Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

      

        Se sid 1 (5) 
Fältstudier, experiment och 
sorteringar. Hur de genomförs och 
används för att undersöka närmiljön. 

Se resp centrala innehåll   Se sid 1 (5)     

 
        

Önskvärt med ett samlat material för 
fältstudier, t ex ryggsäckar 

        

        

            

  

  

  Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur   

          

      Se sid 1 (5) samt resp centrala Se sid 1 (5) samt resp centrala   

      innehåll innehåll   

            

            

            
Dokumentation och redovisning av 
undersökningar och sorteringar med 
hjälp av skrift, bild och andra 
uttrycksformer. 

digitalkamera         

Internetanslutning       
 

  

läsplattor , appar         

datorer         

          

  dokumentkamera, för att visa 
praktiska moment 

        

          

      Internet och film t ex Internet och film t ex   

  Önskvärt med ActiveBoard/ 
projektor/Mimio teach eller liknande 
i samtliga klassrum. 

        

    Se resp centrala innehåll Se resp centrala innehåll   

    
 

   

      
 

   

  
  
   

 
   

      
 

   

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP 
         

         

           
Ord, begrepp och symboler inom de 
naturorienterade ämnena, t ex för 
att samtala om människa, djur och 
natur och för att utvärdera 
arbetsprocesser. 

Utifrån resp centrala innehåll        

    

  

   

       

          

      Övrigt   

            

            

            

 


