
Lektionsplanering

Växter – fotosyntesen och strategier för att överleva 
Växterna hemliga liv

Ord och begrepp att förklara
Näringskedja, syre, ekosystem, fotosyntesen, klorofyll, glukos, klyvöppningar, koldioxid

Frågor
Vilka fyra saker behöver en växt för att överleva?

Vilka främsta egenskaper skiljer en växt från ett djur?

Vad är speciellt med växternas cellväggar?

Vad är det som gör växterna gröna?

Varför är fotosyntesen så viktig?

Hur går fotosyntesen till? Förklara med ord.

Vilket livsgivande ämne blir en restprodukt 
vid fotosyntesen?

Växter har olika metoder för att inte bli 
uppätna. Kan du nämna några?

Varför har det utvecklats köttätande växter?

Kan du nämna en svensk köttätande växt?

 SE FILMEN
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Frågor 
Kan du nämna en svensk giftig växt?

Resonera och förklara
Vad kan vi människor använda växter till förutom att göra mat? 

Vad skiljer en växt från ett djur? Diskutera.

Hur skaffar växter mat? 

Förklara olika strategier som växter har för att sprida sina 
frön?

Kreativa uppgifter
Gör en affisch där du visar de olika strategierna som växter 
använder för att överleva.

Gör en  powerpoint/teckning där du förklarar fotosyntesen på 
ett enkelt sätt. 
 
Presentera någon av de svenska köttätande växterna på 
valfritt sätt.
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LGR 11 Biologi 

Årskurs 4-6 
Ekosystem i närmiljön, samband mellan 
olika organismer och namn på vanligt före-
kommande arter. Samband mellan organis-
mer och den icke levande miljön.

Djurs, växters och andra organismers liv. 
Fotosyntes, förbränning och ekologiska 
samband och vilken betydelse kunskaper 
om detta har, till exempel för jordbruk och 
fiske. 

Årskurs 7-9 
Ekosystems energiflöde och kretslopp av 
materia. Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar res-
pektive hotar den. Samhällsdiskussioner om 
biologisk mångfald, till exempel i samband 
med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas 
utifrån ekologiska frågeställningar. Samban-
den mellan populationer och tillgängliga 
resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen 
i jämförelse med regionala eller globala 
ekosystem.


