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Välkommen till Boken om Fysik och Kemi

en ny version av en omtyckt bok 
Den första versionen av Boken om Fysik och Kemi, som kom ut första gången 2004, 
har fått ett mycket positivt mottagande och blivit omtyckt av både barn och vuxna. 

När barnen i en klass i 
Stockholmstrakten skulle välja 
sina absoluta favoritböcker var 
den en av de utvalda titlarna. 
Det värmde mig som författare. 
Det var det bästa erkännande 
jag kunde tänka mig. 

Här ligger Boken om Fysik och Kemi i 
mitten längst fram på 
favoritbokutställningen. Bredvid 
klassiker och tungviktare som Ocke 
Nutta och Pillerill och Nisse hos 
frisören.

Boken fick också ett hedersomnämnande i Årets Läromedelsförfattarpris 2012 med 
motiveringen: 

Denna lilla röda pärla är en underbar faktabok, som rymmer både god 
textkvalité och ett mycket tilltalande bildspråk. Den ger eleverna ett lustfyllt 
möte med de här ämnena. Boken är både pedagogiskt genial och balanserad 
genom den begreppsstegring som går som en röd tråd genom boken. Barnen 
älskar den och de frågar ibland om de får ha den som bänkbok eller till och 
med ta hem den. Ett konkret exempel på bokens aktualitet ligger i hur den 
uppenbarligen påverkat det centrala innehållet i Lgr11 för NO-ämnena.

Även om Boken om Fysik och Kemi påverkade innehållet i Lgr 11 så finns det en 
anledning att foga till några bitar som tillkommit sedan Lpo 94. Då Boken om Fysik 
och Kemi nu ges ut i en ny reviderad upplaga som är anpassad till Lgr 11 behöver 
lärarboken kompletteras. 

Det du har här är några sidor som ger dig stöd att se vilka moment i kursplanen de 
olika kapitlen behandlar, hur du kan arbeta för att hjälpa eleverna att utveckla de tre 
förmågorna i ämnena fysik och kemi samt stöd och idéer kring hur du kan arbeta med 
de kapitel och avsnitt som är helt nya i upplaga 2. De nya kapitlen/avsnitten handlar 
om Kraft och rörelse, Matens kemi, Energi samt Hur gör man ett experiment ... där 
man kan lita på resultatet?
Hälsningar från författaren
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Bokens byggstenar

Boken om Fysik och Kemi är en faktabok med texter och inspirerande bilder som 
väcker nyfikenhet och förklarar olika naturvetenskapliga fenomen. Bokens 14 kapitel 
ansluter helt och hållet till tankarna bakom och innehållet i Lgr 11 vad det gäller 
syfte, de tre förmågorna i NO, centralt innehåll och kunskapskraven.

Många kapitel i grundboken börjar med ett uppslag som ger en glimt av helheten 
och en översikt till det som avsnittet handlar om. På detta och de följande uppslagen 
introduceras, i text och bild, de grundläggande begrepp som eleverna behöver för att 
uppfylla kraven i läroplanen. Den elevnära tonen i texten och bildvalet är menad både 
att väcka intresse och att få eleverna att vilja veta mer om sig själva och sin omvärld. 
Glöm inte heller att det är viktiga saker det handlar om! Alltifrån hur man hanterar 
åska och elledningar till att möta viktiga ord och begrepp som alla behöver känna till 
för att kunna hänga med i diskussioner om kretslopp och miljöfrågor. Det är ett 
lärande som tar sikte mot en hållbar utveckling.

Lovis, den filur som står och ser glad ut vare sig han vinglar runt på sin skateboard 
eller visar sina coola 3D-glasögon på bokens omslag, dyker upp här och var i boken 
för att kommentera innehållet. Lovis fungerar lite som en lekfull guide in i fysikens 
och kemins spännande värld. 

enkla experiment 
Eftersom en av de tre förmågorna som lyfts fram i syftestexten i Lgr 11, är att 
genomföra systematiska undersökningar i biologi/fysik/kemi, så finns det experiment 
insprängda lite här och var i grundbokens kapitel, sammanlagt 21 stycken. Man 
behöver inte göra dem, texten bär ändå. Men de är enkla att göra och kräver ingen 
dyr och komplicerad utrustning. De kan göras i klassrummet eller hemma. Boken 
innehåller också ett antal enkla Pröva-uppgifter. 

En ”steg-för-steg-lektion” i hur man gör ett vetenskapligt riktigt experiment finns 
på s. 14–15. 

Förklaringar till experimenten finns längst bak i grundboken (s. 166–167). 
Somliga kan naturligtvis ha synpunkter på att lösningarna står i elevens bok. Vi har 
valt att lyssna på de lärare som vill ha dem med. Alternativet att inte ha med 
förklaringarna skulle lämna elever och lärare i sticket. Man behöver få bekräftelse på 
resultatet. 

Vill ni göra fler experiment finns det hänvisningar här i lärarboken till sådana i 
Försök med Fysik och Försök med Kemi. För dig som vill ha ännu mer finns även 
Försök med NO 1–3 med massor av enkla experiment, en hel del i fysik och kemi. För 
avsnittet Kraft och rörelse finns ett kapitel i Försök med Matematik som heter Tid och 
hastighet med både fakta och experiment.

Historiska uppslag 
Många kapitel innehåller sidor som ser ut som om de vore tagna ur ett gammalt 
fotoalbum. De innehåller en lite mer berättande text som ger historisk bakgrund till 
det som tas upp i kapitlet. Ofta är det exempel på hur fysik och kemi har varit en del 
av vår vardag i alla tider och vad folk i olika delar av världen trott och tänkt om det 
som ryms inom dessa ämnen. Denna typ av sidor förekommer även i Boken om 
Biologi och har visat sig vara mycket omtyckta både av elever och lärare. Den typ av 
stoff som behandlas har också skrivits fram mycket tydligt i Lgr 11 under huvud-
rubriken Fysiken/Kemin och världsbilden. 

På de historiska uppslagen hittar du konkreta exempel på det som i det centrala 
innehållet är uttryckt så här: 
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Kemin och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	kemiområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Äldre	tiders	beskrivningar	av	materiens	uppbyggnad.	Kemins	förändring	från	magi	och	

mystik till modern vetenskap.
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Olika	sätt	att	beskriva	och	förklara	naturen	på	med	hjälp	av	naturvetenskap	och	olika	

estetiska uttrycksformer, till exempel skönlitteratur, myter och konst.

register 
Jag brukar hävda att en av de stora skillnaderna mellan att använda resurser från 
internet som läromedel och att använda en lärobok, t.ex. Boken om Fysik och Kemi, 
är att en bok har en början och ett slut. Du går inte vilse bland myriader av 
Powerpoints och PDF: er. Du vet vem som är upphovsman till boken, att den är 
granskad och ansluter till läroplanen. Du kan i fallet med Boken om Fysik och Kemi 
lita på att den är skriven av en person med lång erfarenhet av undervisning och som 
dessutom varit med i arbetet med Lgr 11. Och du kan enkelt hitta exakt det du letar 
efter. Därför finns det ett register i slutet av boken.

PO 1501_Lararstod till Boken om Fysik o Kemi_Korr2.indd   5 05/08/15   12:31 PM



6 Komplement till Boken om Fysik och Kemi, Lärarboken 21-20496-2 © Hans Persson och Liber AB

Hur du använder Boken om Fysik och 
Kemi

Lärarboken 
Lärarboken ger många konkreta tips och idéer om hur du  
och klassen kan arbeta med Boken om Fysik och Kemi.  
Här finns också gott om extra fakta och förslag på  
enkla experiment.

Faktaboken (elevernas grundbok) 
Så här ser elevernas egen faktabok ut (grundbok). Lärarboken 
som du håller i din hand hjälper dig som lärare att få ut 
maximalt av lärandet i ditt arbete med klassen.

29 Komplement till Boken om Fysik och Kemi, Lärarboken 21-20496-2

Matens kemi 

Syfte med uppslaget
–  Att presentera fakta om matens kemi på konkret 

och elevnära sätt. 
–  Att ge underlag för diskussioner och 

argumentationer om mat ur ett miljöperspektiv.
–  Att visa på några enkla experiment om matens 

kemi som går att göra i klassrummet.

LGR 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att använda kunskaper i kemi för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, miljö och hälsa och genomföra 
systematiska undersökningar i kemi, samt använda 
kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara kemiska samband i samhället, naturen 
och inuti människan.
De kunskapskrav som du kan bedöma 
elevernas kunskaper mot är Eleven diskuterar 
aktuella samhällsfrågor och valsituationer som 
rör energi, miljö och hälsa genom att granska och 
värdera argument utifrån något perspektiv och ge 
motiveringar till sina ställningstaganden. När eleven 
söker naturvetenskaplig information deltar eleven 
i diskussioner om informationens trovärdighet och 
I enkla och underbyggda resonemang om mat, 
bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven 
relatera till några kemiska samband och frågor om 
hållbar utveckling. 
Centralt innehåll i kemi för åk 4–6:
Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för 
hälsan.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, 
utförande och utvärdering. 

ORD OCH BEGREPP

process, närproducerad, teststicka, Clinistix, 
Uristix, Albustix
mineral, vitamin, kolhydrater, fett, protein, 
energikälla, druvsocker, stärkelse, jodlösning
fotosyntes, energirik, molekyl, koldioxidmolekyl, 
klorofyllmolekyler, syremolekyl 

Så här kan du arbeta med uppslaget
Dessa två uppslag i Boken om Fysik och Kemi kan 
mycket väl kopplas till temat människokroppen 
där det � nns mer att hämta i Boken om Biologi.

En ände att börja i
Det bästa sättet att närma sig matens kemi och 
lärande om matens innehåll är genom att uppleva 
det med alla sinnen. Koppla kemin med biologin 
och samarbeta med hemkunskapen. Gör på riktigt. 
Handla mat och laga mat.

Diskutera
Tallriksmodellen. Använd bilden av tallriken och 
diskutera varför tallriken är delad i tre delar. Låt 
eleverna försöka namnge vilka livsmedel som finns i 
varje del av tallriken. Med hjälp av tallrikens tre 
delar kan man lyfta fram vikten av en varierad kost. 
Tallriksmodellen ger en konkret bild av vilka olika 
typer av livsmedel som bör ingå i maten varje dag. 
Storleken på tallrikens tre delar visar ungefär hur 
stor del av maten som ska komma från varje grupp.
1) potatis, pasta, bröd och ris

Här finns kolhydraterna som bryts ner i 
tarmarna och ger oss energi. Ju mer aktiv du är, 
desto mer bränsle behövs det.

2) grönsaker, rotsaker, frukter och bär
Här finns både kolhydrater, mineraler och vitaminer.

3) kött, fisk, ägg, bönor och linser
Här finns proteinerna som är kroppens 
byggnadsmaterial.
Det är inte bara viktigt att äta varierad kost utan 
också att man äter regelbundet. Med ordet 
regelbundet menas dock inte att man äter hela 
tiden, utan vid regelbundna måltider. Diskutera 
hur nyttig din favoritmat är? 
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Kemiska reaktioner

Matens kemi
Med hjälp av kunskaper i kemi kan man beskriva vilka ämnen 
som maten vi äter innehåller. Det är naturligtvis livsviktigt att 
veta vad vi stoppar i oss, eftersom kroppen inte skulle fungera 
om det var något ämne som saknades. 

För att alla kemiska processer i kroppen ska fungera 
gäller det med andra ord att hålla koll på matens kemi 

och äta en varierad kost. 
Här ska du få smaka på några av de metoder 

som används.

Vilka ämnen innehåller maten?

Om man tar bort vatten, mineraler och  
vitaminer innehåller maten ämnen som hör till de 

tre grupperna kolhydrater, fetter och proteiner.  
Kol hydraterna används både som energikälla och 

byggmaterial i kroppen. Fetterna är energirika och  
proteinerna är viktiga byggstenar. 

Utan energi skulle inte hjärtat pumpa eller de andra 
 musklerna röra sig. Byggnadsmaterialet används för att bygga 
nya celler som kan bli muskler, hud och allt annat som  
kroppen består av.

Testa matens innehåll

Proteiner
Det finns också teststickor 
som heter Albustix som 
man kan använda för att 
testa om något innehåller 
protein.

Fett
Som du kanske vet kan 
man få besvärliga fläckar 
av fett. 
Ett mycket enkelt sätt att 
testa om ett livsmedel 
innehåller fett är därför 
att kolla om det blir  
fläckar då man gnuggar 
det mot ett filterpapper 
eller ett vanligt skriv
papper.

Stärkelse
Några droppar jodlösning, 
till exempel Jodopax (finns 
också på apoteket) avslöjar 
lätt som en plätt om något 
av det vi äter innehåller 
stärkelse. 
Den mat som innehåller 
stärkelse färgas mörkt blå 
av jodlösningen.

Druvsocker
För att enkelt testa om det man 
äter eller dricker innehåller 
druvsocker kan man testa med 
teststickor. Antingen Clinistix 
eller Uristix som båda finns att 
köpa på apoteket.
De här stickorna används 
vanligen för att se om man har 
socker i urinen. 

Kolhydrater

Tallriken är indelad i tre 
delar. Varför är det så?
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Syfte med uppslaget 
Hjälper dig att förstå syftet med det 
aktuella uppslaget, så du vet vad som 
är kärnan i varje uppslag. 

Lgr 11 – Koppling till styrdokumenten 
Här hittar du vilken eller vilka av de tre 
förmågorna i NO i Lgr 11 som speciellt utvecklas i 
arbetet med uppslaget, samt vilka kunskapskrav 
som behandlas. Du får också information om vad 
ur det centrala innehållet för åk 4–6 fysik och kemi 
som uppslaget behandlar.

Ord och begrepp 
En lista med centrala ord och begrepp ur texten på 
varje uppslag. En del behöver kanske synliggöras 
lite extra, förklaras och belysas fler gånger. De kan 
också exponeras på en lista någonstans i 
klassrummet: ”Viktiga ord”.
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Så här kan du arbeta med uppslaget 
Här får du metodiska tips till din planering av arbetet med Boken om Fysik och Kemi. 
Och du hittar olika exempel på hur undervisningen kan se ut: 
•	 Hur kan man introducera uppslaget? 
•	 Vad behöver man veta innan man sätter igång? 
•	 Finns det mer fakta som kan lyfta innehållet? 
•	 Hur lyfter man lärandet i samband med experimentet? 
•	 Finns det fler experiment? 
Eftersom det finns flera olika ingångar och exempel på arbetssätt och arbetsformer, så 
hoppas vi att det blir lättare att hitta något som passar just dig och dina elever.

Arbetsboken 
Så här ser Arbetsboken till Boken om Fysik och Kemi ut. Ett 
färgsprakande häfte med uppgifter där eleverna får arbeta på egen hand 
med innehållet från grundboken.
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Mer om vatten, mineraler och vitaminer
Sök svar på frågorna: 
•	 Hur mycket vatten har vi i kroppen?
•	 Hur mycket vatten behöver vi varje dag?
•	 Vad menas med mineraler?
•	 Vilka mineraler behöver kroppen?
•	  Vad händer om vi inte får i oss de mineraler 

som är nödvändiga?
•	 Vad är ett vitamin?
•	 Vilka är de olika vitaminer vi behöver?
•	 Vad är vitaminbrist?
•	  Vad händer om vi inte får i oss de vitaminer 

som vi behöver?

Titta noga på serien. Jämför med bilden på s. 105. 
Serien visar samma sak som bilden, men visar 
också molekylerna som ingår i fotosyntesen. Serien 
är ett försök att konkretisera formeln som ser ut så 
här: 

6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6+ 6 O2

Visa den för eleverna och identifiera de olika 
molekylerna. Vad är det som stämmer i 
serierutorna och vad är inte helt OK? (Det är t.ex. 
inte 6 syremolekyler i sista rutan.) 
Begrunda det faktum att den förhållandevis enkla 
formeln är grunden för och upphovet till allt vi äter. 
Makalösa molekyler eller hur?

Fakta
Druvsocker. Namnet Uristix på de stickor som 
testar om maten innehåller druvsocker skvallrar 
om att de kan ha med urin att göra. Visst är det så. 
De används för att testa om man har för mycket 
socker i urinen. Diabetes (som förut benämndes 
sockersjuka) kan i så fall vara orsaken. Stickorna 
ändrar färg då man testar olika livsmedel och på 
förpackningen finns en skala som visar resultatet.

Stärkelse. Då maten innehåller stärkelse 
kommer jod färga den blåsvart. Ett mycket enkelt 
test. Potatis, vitt bröd... hur enkelt som helst. Det 
kan också avslöja att den korv som man trodde 
innehöll proteiner mest innehåller mjöl.

Fett. Feta fläckar blir det då man gnuggar 
papprena mot smör, nötter och annat som 
innehåller fett. Har du fått fettfläckar på kläderna 
kan du läsa på s. 37 hur det går att få bort dom. 

Proteiner. Även Albustix-stickorna används för 
att undersöka urinen. Har man för mycket proteiner 
(äggvita) i urinen så kan det var tecken på att 
njurarna inte fungerar som de ska. Detta kan man 
också se om det skummar mycket när man kissar.

Knyt ihop innan ni går vidare
Matfusk. Sök fakta om matfusk. Vad är det? Vad är 
det för fusk? Jätteintressant och tyvärr alltid lika 
aktuellt.

Arbetsboken
Matens kemi s. 53–54.

Boktips

Hansen Puke, I. & Naenfeldt, K: Upptäck: 
Människan s. 50–53. Liber.
Persson, H: Boken om Biologi s. 136–137. Liber.
Persson, H: Försök med Biologi. Hur långt kan jag 
springa på min drömmacka? Liber.

Länktips

På livsmedelsverkets hemsida finns bra info för 
skolbruk om matcirkeln, tallriksmodellen och 
mycket annat:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/
Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Tallriksmodellen/
Fakta om bränslen och miljöpåverkan finns hos 
Trafikverket:
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/
Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/Branslen/
Skolverket ger här underlag för arbetet i åk 4–6 
med ”Matens kemi”: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/
grundskoleutbildning/kemi/arskurs4-6
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Sök fakta i olika källor!  

Glöm inte att granska den 

information som du får från 

de olika källorna.  

Går informationen att lita 

på? Vem står bakom källan?

Kemiska reaktioner

Varifrån kommer maten?
Att svara på frågan varifrån maten kommer är egentligen väldigt 
enkelt. På ett eller annat sätt så kommer den ju från växterna. 
Växter har med hjälp av fotosyntesen byggt ihop energirika 
molekyler. Och bäst med det makalösa molekylbygget är att det 
enda som behövs är solenergi, vatten och koldioxid!

1.  Byggstenarna i fotosyn
tesen är små energi 
fattiga vattenmolekyler 
och koldioxidmolekyler.

2.  Det är klorofyllmolekylerna som mekar 
ihop de små molekylerna. Det är solens 
energi som fångas in och binds.

3.  Solenergin finns nu bunden i de 
stora energirika druvsocker 
molekylerna. Det blir lite syre
molekyler över vid bygget.

Och varifrån kommer äpplet ... och mackan?
Tänk dig att du är på utflykt. När det blir dags för lunch 
plockar du fram både ett äpple och en macka ur ryggsäcken. 
Men varifrån kommer äpplet från början? Var växte 
äppelträdet? Och hur kommer äpplena till fruktdisken i 
affären?

Nuförtiden bor vi ofta långt ifrån där maten produceras.  
I affären finns ofta äpplen från Nya Zeeland, Sydafrika, Argen-
tina och Sverige. De från Sverige kan vi kalla närproducerade.  

Varifrån kommer de olika sakerna som ingår i mackan? 
Hur har de transporterats hit? Mjölet? Osten? Smöret? 
Sök fakta om matens väg till din macka.  
Fundera på och diskutera:
Vilka är för och nackdelarna med de långa transporterna 
av olika livsmedel? Argumentera för och emot.

– Men energin i mackan  
har färdats längst väg. Den 
kommer ända från solen ju!
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boktips 
Hänvisningar till avsnitt eller sidor i 
andra böcker som ansluter till varje 
uppslag i Boken om Fysik och Kemi.

Länktips 
Under denna rubrik ger vi i vissa fall 
rekommendationer och tips om var man 
kan hitta filmklipp och annat som ger 
stöd och variation till undervisningen.

Planeringsstöd
Till din hjälp när du ska planera 
undervisningen i fysik och kemi finns på 
www.liber.se ett planeringsstöd. Där får 
du hjälp med när det är lämpligt att arbeta 
med de olika kapitlen samt tips på filmer 
och andra böcker att hämta inspiration ur.
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Boken om Fysik och Kemi och 
läroplanen

Boken om Fysik och Kemi är helt och hållet formad efter riktlinjerna i Lgr 11 och 
ansluter fullt ut till det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnena fysik och 
kemi som det är uttryckt i kursplanerna i Lgr 11.

Där delar av biologiämnet har haft en given plats i undervisningen på låg och 
mellanstadiet (växter, djur och människokroppen) har det ju inte varit på samma sätt 
med fysiken och kemin. Där andra ämnen som svenska, SO eller matematik hade ett 
stabilt fäste på schemat fick kemin och fysiken inte riktigt samma utrymme i den 
dagliga undervisningen. 

En i allra högsta grad bidragande orsak till att det kommit att se annorlunda ut på 
senare år är de stora förändringar som Lgr 11 inneburit. Bara att det finns centralt 
innehåll och kunskapskrav för både åk 1–3 och 4–6 har gjort det mycket mer 
angeläget att undervisa i alla tre NO-ämnena redan på lågstadiet. Detta har naturligt 
nog fått till följd att ribban höjts en hel del för mellanstadiet. På s. 12–19 redovisas 
kapitel för kapitel och hur innehållet i Boken om Fysik och Kemi är kopplat till det 
centrala innehållet för dessa två ämnen i åk 4–6. På s. 10–11 redovisas på samma sätt 
kopplingen mellan bokens kapitel och kunskapskraven. 

Tre förmågor att utveckla
I den inledande syftestexten i kursplanen anges att eleverna genom undervisningen i 
fysik ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

•	 använda	kunskaper	i	fysik	för	att	granska	information,	kommunicera	och	ta	ställning	i	
frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

•	 genomföra	systematiska	undersökningar	i	fysik,	och
•	 använda	fysikens	begrepp,	modeller	och	teorier	för	att	beskriva	och	förklara	fysikaliska	

samband i naturen och samhället.

För kemiämnet anges att eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att 
utveckla förmågan att:

•	 använda	kunskaper	i	kemi	för	att	granska	information,	kommunicera	och	ta	ställning	i	
frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

•	 genomföra	systematiska	undersökningar	i	kemi,	och	
•	 använda	kemins	begrepp,	modeller	och	teorier	för	att	beskriva	och	förklara	kemiska	

samband i samhället, naturen och inuti människan.

Liknande text finns för biologin och naturligtvis är det samma tre förmågor som ska 
utvecklas, men med lite olika ämnesinnehåll.

Lägg märke till att kursplanerna i NO-ämnena anger att det är TRE förmågor, 
varken mer eller mindre, som ska utvecklas. I flödesschemat på nästa sida får du en 
bild av hur progressionen av de tre förmågorna är menade att utvecklas från åk 1–9. 
Texten är hämtad från kursplanerna och det mycket användbara 
kommentarmaterialet som finns till varje ämne.
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Progression av förmågor
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Kunskapskrav för godtagbara kunskaper 
i slutet av åk 6

Boken om Fysik och Kemi är utformad så att den ger dig bästa möjliga underlag för 
bedömning av elevernas kunskaper i fysik och kemi. I arbetet med texten i 
grundboken och övningarna i arbetsboken täcks inte bara det centrala innehållet utan 
även alla delar av kunskapskraven finns med. 

För att underlätta din planering av undervisningen och bedömning av elevernas 
kunskapsutveckling följer här en sammanställning där du enkelt hittar i vilka kapitel 
de olika delarna av kunskapskraven behandlas. 

Lägg märke till att de tre delarna av kunskapskraven speglar de tre förmågor som 
ska utvecklas vid NO-undervisningen:

Kommunicera/Argumentera/Granska 
Experiment/Naturvetenskapligt arbetssätt 
Begrepp/Förklara/Beskriva 

Kunskapskraven för fysiken och kemin inleds med ett stycke text som så när som på 
några punkter är likadan för bägge ämnena.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle (för fysiken), energi, miljö, hälsa och samhälle (för kemin) genom att ställa frågor 
och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för 
resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda 
informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med 
anpassning till sammanhanget.

Dessa kunskapskrav behandlas i alla bokens kapitel men är beroende av hur 
mycket du som lärare öppnar för faktasök i andra källor, källkritik och diskussioner. 
Eftersom det är förmågan att Kommunicera/Argumentera/Granska som ska utvecklas 
måste det lämnas utrymme för detta i planeringen av undervisningen.

Nästa del av kunskapskraven är ett stycke som är exakt likadant för fysiken och 
kemin. Det handlar om utvecklingen av förmågan att utföra Experiment och att 
använda ett Naturvetenskapligt arbetssätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera 
enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet 
använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan 
jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad 
de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom 
gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Även detta kunskapskrav behandlas i bokens alla kapitel. Du hittar stoff till det 
insprängt i texten med rubrikerna Experiment och Pröva. Uppslaget på s. 66–67 med 
rubriken Hur gör man ett experiment … där man kan lita på resultatet? är helt ägnat 
åt de kunskapskrav som handlar om Experiment/Naturvetenskapligt arbetssätt.

På många av de bruna historiska uppslagen finns dessutom texter med fakta om 
hur metoden växte fram, varför den används och om en del av de upptäckter som den 
givit upphov till. 

Den avslutande och tredje delen av kunskapskraven handlar om utvecklingen av 
förmågan att använda fysikens respektive kemins begrepp för att förklara och 
beskriva inom olika områden. Här skiljer sig texterna mellan de två ämnena åt så 
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därför kan det vara på sin plats att peka ut vilka kapitel i boken som hör ihop med 
vilket ämne. Så här ser den text ut som behandlar fysikämnets begrepp. 

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge 
exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven 
relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också beskriva och ge exempel på 
energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och 
flöde. Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande 
till varandra och för resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. 
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för 
människors levnadsvillkor.

De kapitel i Boken om Fysik och Kemi som rymmer dessa begrepp inom fysiken 
är:
6. Kraft och rörelse 
7. Luft och tryck 
8. Värme 
9. Magnetism 
10. Elektricitet 
12. Ljud 
13. Ljus 
14. Astronomi

Den text som behandlar kemiämnets begrepp lyder: 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra 
kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med 
användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra resonemang om uppbyggnad och 
egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och 
förbränning. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, 
kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor 
om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga 
upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I Boken om Fysik och Kemi är det följande kapitel som har innehåll som ansluter 
till dessa kunskapskrav: 
1. Tankar kring en brasa
2. Vatten – ett viktigt ämne 
3. Fast, flytande eller gas? 
4. Blandningar och lösningar 
5. Syror och baser 
11. Kemiska reaktioner

Boken Tummen upp NO åk 6 ger dig ytterligare oumbärligt underlag för en rättvis 
bedömning utifrån kursplanens kunskapskrav.
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Kapitel för kapitel kopplat till det 
centrala innehållet i läroplanen

I kursplanerna, som är del av Lgr 11, finns det tydligt beskrivet ett centralt innehåll 
för både fysik- och kemiämnet åk 4–6. I den texten hittar du många av de rubriker 
som valts för kapitlen i Boken om Fysik och Kemi. 

Boken om Fysik och Kemi är indelad i 14 kapitel som fångar in det centrala 
innehållet från Lgr 11. Eftersom boken både rymmer fysik och kemi så har den ju 
delvis ett NO-perspektiv. 

Här följer en beskrivning av övergripande tankar om varje kapitel samt vilket 
centralt innehåll och vilket ämne som behandlas. 

1. Tankar kring en brasa
Detta kapitel bör man börja med, och gärna återkomma till för repetition, eftersom 
det innehåller och introducerar grundläggande fakta som eleverna behöver för att 
kunna ta till sig resten av boken. 

På det första uppslaget möter vi personer från olika tider som funderar över 
lågorna från en brasa. Den ger en bild av hur vårt tänkande om vad saker och ting 
består av har förändrats från stenåldern till nutiden. Hur har man tänkt om materiens 
byggstenar genom historien? 

Sedan följer ett uppslag där vi zoomar in till det minsta som finns. Centrala 
begrepp som atomer och molekyler introduceras och förklaras. Kapitlet rymmer även 
uppslag som handlar om ”hur vi vet det vi vet”. 

Två hela uppslag beskriver olika material från förr och nu som vi använt i vår 
vardag och vad som händer med alla saker när de blir sopor. 

Kapitel 1 rymmer även en uppgift på s. 13 som handlar om olika förpackningar. 
Den är menad att utveckla elevernas förmåga att granska och argumentera. Precis 
som syskonböckerna Boken om NO 1–3 och Boken om Biologi avslutas det första 
kapitlet med ett uppslag som handlar om hur man gör en systematisk undersökning. 
På detta sätt är alla de tre förmågorna representerade redan i bokens första kapitel.

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Enkel	partikelmodell	för	att	beskriva	och	förklara	materiens	uppbyggnad,	kretslopp	och	

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform.

Kemin i vardagen och samhället
•	 Materiens	kretslopp	genom	råvarors	förädling	till	produkter,	hur	de	blir	avfall	som	

hanteras och sedan återgår till naturen.
Kemin och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	kemiområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Äldre	tiders	beskrivningar	av	materiens	uppbyggnad.	Kemins	förändring	från	magi	och	

mystik till modern vetenskap.
•	 Olika	kulturers	beskrivningar	och	förklaringar	av	naturen	i	skönlitteratur,	myter	och	

konst och äldre tiders naturvetenskap.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	kemi,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.
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Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Olika	kulturers	beskrivningar	och	förklaringar	av	naturen	i	skönlitteratur,	myter	och	

konst och äldre tiders naturvetenskap.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	fysik,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

2. Vatten – ett viktigt ämne 
Boken om Fysik och Kemi är utformad och indelad i kapitel som speglar en 
progression av begrepp och innehåll. Från det enklare till det lite mer komplexa. Det 
är därför kapitel 2, som kan ligga till grund för ett vattentema, ligger så tidigt i boken. 
Till ett större vattentema finns det mycket mer att hämta i nästan alla bokens övriga 
kapitel. Det är ju helt klart ett närliggande, viktigt och grundläggande tema som är 
förhållandevis enkelt att arbeta med. Vattenavsnittet går mycket lätt att koppla till SO 
eller andra ämnesområden. 

Det första uppslaget säger något om vattnets betydelse för allt liv på jorden samt 
något om var allt vatten kommer ifrån. Vattnets kretslopp förklaras både i text, bild 
och med ett enkelt experiment. På det följande uppslaget finner du några av de mest 
centrala begreppen inom fysik och kemi beskrivna med lekfulla bilder och en 
användbar tablå. Resten av kapitlet rymmer både historiska utflykter och något om 
densitet och ytspänning.

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Enkel	partikelmodell	för	att	beskriva	och	förklara	materiens	uppbyggnad,	kretslopp	och	

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform.

•	 Vattnets	egenskaper	och	kretslopp.
Kemin och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	kemiområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.

3. Fast, flytande eller gas? 
Detta kapitel ligger tidigt i boken, eftersom det fördjupar förståelsen av 
grundläggande begrepp om fast, flytande och gasform som introducerades i kapitel 2. 
Det är verkligen viktigt att eleverna har kläm på dessa begrepp då de återkommer och 
förekommer flitigt i resten av boken. Här i kapitel 3 är de inte strikt kopplade till 
vatten utan kopplade till allt från stearinljus och hästar till smältande choklad.
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Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Enkel	partikelmodell	för	att	beskriva	och	förklara	materiens	uppbyggnad,	kretslopp	och	

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform.

•	 Vattnets	egenskaper	och	kretslopp.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.

4. Blandningar och lösningar 
Även detta kapitel innehåller stoff som kan ingå i ett större vattentema. Det kan 
behandlas för sig eller slås ihop med kapitel 5, som ett tema Vardagskemi. När man 
arbetar med Blandningar och lösningar finns flera enkla och vardagsnära experiment 
att göra med salt, sockerbitar och färgpennor för att bara peka ut några exempel. 
Flera av experimenten kan leda till färggranna eller kristallglittrande bilduppgifter.

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Enkel	partikelmodell	för	att	beskriva	och	förklara	materiens	uppbyggnad,	kretslopp	och	

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform.

•	 Indelningen	av	ämnen	och	material	utifrån	egenskaperna	utseende,	ledningsförmåga,	
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

•	 Vattnets	egenskaper	och	kretslopp.
Kemin i vardagen och samhället
•	 Vanliga	kemikalier	i	hemmet	och	samhället.	Deras	användning	och	påverkan	på	hälsan	

och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Kemin och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	kemiområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Några	metoder	för	att	dela	upp	lösningar	och	blandningar	i	deras	olika	beståndsdelar.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	rapporter.

5. Syror och baser 
Det kanske låter farligt och frätande att genomföra ett tema med rubriken Syror och 
baser i ett vanligt klassrum? Men låt dig inte skrämmas av titeln. Det handlar om 
något så vardagsnära som frukter och rödkål och dessutom finns här viktiga 
miljökopplingar att göra.

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Indelningen	av	ämnen	och	material	utifrån	egenskaperna	utseende,	ledningsförmåga,	

löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
•	 Luftens	egenskaper	och	sammansättning.
Kemin i vardagen och samhället
•	 Materiens	kretslopp	genom	råvarors	förädling	till	produkter,	hur	de	blir	avfall	som	

hanteras och sedan återgår till naturen.
•	 Matens	innehåll	och	näringsämnenas	betydelse	för	hälsan.	Historiska	och	nutida	

metoder för att förlänga matens hållbarhet.
•	 Vanliga	kemikalier	i	hemmet	och	samhället.	Deras	användning	och	påverkan	på	hälsan	

och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
•	 Fossila	och	förnybara	bränslen.	Deras	betydelse	för	energianvändning	och	påverkan	på	

klimatet.
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Kemin och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	kemiområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Några	metoder	för	att	dela	upp	lösningar	och	blandningar	i	deras	olika	beståndsdelar.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	kemi,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

6. Kraft och rörelse 
Där de första fem kapitlen i Boken om Fysik och Kemi i huvudsak innehåller stoff 
som ryms inom det centrala innehållet för kemiämnet är detta ett kapitel som helt 
innehåller grundläggande fysikbegrepp. Newtons lagar och krafter och rörelser i 
vardagssituationer beskrivs med hjälp av en skateboardkurs. Det är Lovis, som ju 
dyker upp lite varstans i boken, som med en enkelt och begripligt språk och med 
suggestiva exempel guidar oss så att vi kommer närmare förståelsen för sådant som 
har med krafter, rörelser, balans och tyngdpunkt att göra.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken och vardagslivet
•	 Krafter	och	rörelser	i	vardagssituationer	och	hur	de	upplevs	och	kan	beskrivas,	till	

exempel vid cykling.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.

7. Luft och tryck 
Eftersom många elever och lärare gillar att jobba med luft som ett tema så kan man 
väl säga att ÄNTLIGEN har detta skrivits in i läroplanen som centralt innehåll. Jag 
har alltid hävdat att luft och tryck är ett suveränt kunskapsområde för både åk 1–3 
och 4–6 eftersom där finns många mycket enkla och roliga experiment. Det brukar 
alltid uppfattas som vardagsnära och konkret. Därför ligger det också någorlunda 
tidigt i boken. 

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Luftens	egenskaper	och	sammansättning.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	kemi,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken i naturen och samhället
•	 Energins	oförstörbarhet	och	flöde,	olika	typer	av	energikällor	och	deras	påverkan	på	

miljön samt energianvändningen i samhället.
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8. Värme 
Värmeavsnittet är också mycket vardagsnära och enkelt att jobba med. Här ligger det 
också nära till hands att koppla till SO-ämnena eftersom det handlar om väder och 
kläder. Klimat och kläder att skyla sig med har ju folk haft över hela världen i alla 
tider. Du hittar också en fördjupning i hur man gör en undersökning där man 
verkligen kan lita på resultatet. 

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Enkel	partikelmodell	för	att	beskriva	och	förklara	materiens	uppbyggnad,	kretslopp	och	

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken i naturen och samhället
•	 Enkla	väderfenomen	och	deras	orsaker,	till	exempel	hur	vindar	uppstår.	Hur	väder	kan	

observeras med hjälp av mätningar över tid.
Fysiken och vardagslivet
•	 Energiflöden	mellan	föremål	som	har	olika	temperatur.	Hur	man	kan	påverka	

energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Mätningar	och	mätinstrument,	till	exempel	klockor,	måttband	och	vågar	och	hur	de	

används i undersökningar.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	fysik,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

9. Magnetism 
Magneter och magnetism förekommer mer än vad vi anar i vår vardag. Därför finns 
många exempel på detta i kapitel 9. Här finns också mycket intressant och roligt att 
läsa om hur magneter användes förr. Det är bra om det finns lite magneter på skolan 
så att eleverna får göra experiment på riktigt. Magnetism är släkt med elektricitet och 
därför ligger de två kapitlen ihop. Men de kan behandlas som två separata teman. 

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken och vardagslivet
•	 Magneters	egenskaper	och	användning	i	hemmet	och	samhället.
•	 Elektriska	kretsar	med	batterier	och	hur	de	kan	kopplas	samt	hur	de	kan	användas	i	

vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Olika	kulturers	beskrivningar	och	förklaringar	av	naturen	i	skönlitteratur,	myter	och	

konst och äldre tiders naturvetenskap.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	fysik,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

PO 1501_Lararstod till Boken om Fysik o Kemi_Korr2.indd   16 05/08/15   12:31 PM



17 Komplement till Boken om Fysik och Kemi, Lärarboken 21-20496-2 © Hans Persson och Liber AB

10. Elektricitet 
Även inom ramen för ett el-tema är det naturligtvis önskvärt att eleverna får göra 
experiment, i det här fallet med enkla kopplingar. Här finns också ett uppslag om det 
aktuella och viktiga ämnet energi och energikällor, som tar upp framtidsfrågor om 
något! Notera också att stoffet till stor del ansluter till centralt innehåll för 
teknikämnet. Titta gärna i Boken om Teknik där du hittar både kopplingar med 
trolldeg och bygge av åkattraktioner och robotar.

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i vardagen och samhället
•	 Fossila	och	förnybara	bränslen.	Deras	betydelse	för	energianvändning	och	påverkan	på	

klimatet.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken i naturen och samhället
•	 Energins	oförstörbarhet	och	flöde,	olika	typer	av	energikällor	och	deras	påverkan	på	

miljön samt energianvändningen i samhället.
Fysiken och vardagslivet
•	 Elektriska	kretsar	med	batterier	och	hur	de	kan	kopplas	samt	hur	de	kan	användas	i	

vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Olika	kulturers	beskrivningar	och	förklaringar	av	naturen	i	skönlitteratur,	myter	och	

konst och äldre tiders naturvetenskap.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	fysik,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

11. Kemiska reaktioner 
Detta kapitel handlar om hur all materia och alla ämnen vi har omkring oss kan 
förändras. Redan i kapitel 3 möter vi exempel på hur ämnen förändras då de smälter, 
stelnar och kokar osv. Vid dessa s.k. fasförändringar bildas aldrig några nya ämnen. 
Det är samma ämne hela tiden, t.ex. vatten som smälter eller stelnar. Här i kapitel 11 
möter vi exempel på det som kallas kemiska reaktioner. Med det menas att atomer 
och molekyler sätts ihop med varandra och byter plats så att det bildas nya ämnen. 
Här finns ett försök att förklara vad personerna på bokens s. 4–5 funderar över, 
nämligen vad eld är och vad som egentligen händer med veden i brasan. Att detta 
kapitel ligger långt bak i boken beror på att det bygger vidare på det som introduceras 
i kapitlen 1–5. Det finns även två uppslag som handlar om Matens kemi och hur man 
gör maten hållbar. Där hittar du både fakta och enkla undersökningar.

Ur centralt innehåll för Kemi åk 4–6: 
Kemin i naturen
•	 Enkel	partikelmodell	för	att	beskriva	och	förklara	materiens	uppbyggnad,	kretslopp	och	

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform.

•	 Indelningen	av	ämnen	och	material	utifrån	egenskaperna	utseende,	ledningsförmåga,	
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

•	 Fotosyntes,	förbränning	och	några	andra	grundläggande	kemiska	reaktioner.
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Kemin i vardagen och samhället
•	 Materiens	kretslopp	genom	råvarors	förädling	till	produkter,	hur	de	blir	avfall	som	

hanteras och sedan återgår till naturen.
•	 Matens	innehåll	och	näringsämnenas	betydelse	för	hälsan.	Historiska	och	nutida	

metoder för att förlänga matens hållbarhet.
Kemin och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	kemiområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Äldre	tiders	beskrivningar	av	materiens	uppbyggnad.	Kemins	förändring	från	magi	och	

mystik till modern vetenskap.
•	 Olika	kulturers	beskrivningar	och	förklaringar	av	naturen	i	skönlitteratur,	myter	och	

konst och äldre tiders naturvetenskap.
Kemins metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	kemi,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.

12. Ljud 
Ljud kan med fördel kopplas ihop med att man läser om människokroppen. I 
syskonboken Boken om Biologi hittar du mer stoff till detta. Det kan också 
tillsammans med delar av kapitel 13 Ljus ingå i ett tema Kommunikation. I både 
kapitel 12 och 13 finns vardagsnära och aktuellt stoff där man kan fördjupa sig i 
tekniska tillämpningar.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken och vardagslivet
•	 Hur	ljud	uppstår,	breder	ut	sig	och	uppfattas	av	örat.
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.

13. Ljus 
Det ligger nära till hands att även koppla detta avsnitt till ett tema om 
människokroppen. Eftersom det bland annat handlar om färger finns möjligheter till 
skapande och undersökande där man dokumenterar både i text och bild.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken och vardagslivet
•	 Ljusets	utbredning	från	vanliga	ljuskällor	och	hur	detta	kan	förklara	ljusområdens	och	

skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
Fysikens metoder och arbetssätt
•	 Enkla	systematiska	undersökningar.	Planering,	utförande	och	utvärdering.
•	 Dokumentation	av	enkla	undersökningar	med	tabeller,	bilder	och	enkla	skriftliga	

rapporter.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	fysik,	till	exempel	i	

faktatexter och tidningsartiklar.
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14. Astronomi 
Astronomi eller Rymden som det ofta kallas som tema i skolan, är ett närmast 
oändligt arbetsområde och det går att jobba med det när som helst! Det finns massor 
med bra och lättillgänglig litteratur som öppnar för enskilda fördjupningar eller 
grupparbeten.

Ur centralt innehåll för Fysik åk 4–6: 
Fysiken och vardagslivet
•	 Krafter	och	rörelser	i	vardagssituationer	och	hur	de	upplevs	och	kan	beskrivas,	till	

exempel vid cykling.
Fysiken och världsbilden
•	 Några	historiska	och	nutida	upptäckter	inom	fysikområdet	och	deras	betydelse	för	

människans levnadsvillkor och syn på världen.
•	 Solsystemets	himlakroppar	och	deras	rörelser	i	förhållande	till	varandra.	Hur	dag,	natt,	

månader, år och årstider kan förklaras.
•	 Människan	i	rymden	och	användningen	av	satelliter.
•	 Tidmätning	på	olika	sätt,	från	solur	till	atomur.
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Kraft och rörelse 

Syfte med uppslagen
–  Att berätta om fysikens lagar på ett konkret och 

elevnära sätt. 
–  Att presentera några grundläggande begrepp som 

beskriver kraft och rörelse.
–  Att ge underlag för undersökningar om balans 

och jämvikt.

Lgr 11

Uppslagen ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att använda kunskaper i fysik för att 
genomföra systematiska undersökningar i fysik samt 
att använda fysikens begrepp, modeller och teorier 
för att beskriva och förklara fysikaliska samband i 
naturen och samhället.
De kunskapskrav som du kan bedöma elevernas 
kunskaper mot är Eleven har grundläggande 
kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det 
genom att ge exempel på och beskriva dessa med 
användning av fysikens begrepp. I resonemang om 
elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan 
eleven relatera till några fysikaliska samband.
Centralt innehåll i fysik för åk 4–6:
Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de 
upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling och 
skidåkning.

Ord OcH BEgrEPP

kraft, tyngdpunkt, kicka, jämvikt, trix, putta, 
balans, väggrepp
kanadensiskt lönn, truck, manick, polyuretan, 
kullager 

Så här kan du arbeta med uppslaget

en ände att börja i
En mycket bra ände att börja i är att fånga upp hur 
eleverna arbetat med kraft och rörelse i åk 1–3. 
Har ni en lekplats i närheten kan den fungera som 
en utmärkt arena för repetition av de centrala 
begreppen. Släpp saker i en rutschkana, använd 
gungan och gungbrädan. Vill du ha mer inspiration 
till detta så söker du bara på internet på ”Fysik på 
lekplatsen”.

Diskutera
Skateboard på riktigt. Om du inte vill ta med någon 
av dina egna skateboards så finns det säkert någon 
av eleverna som kan ta med sin till klassrummet. 
Titta på delarna och jämför med boken. Fördjupa 
er i hur en lång bräda kan ge bättre balans. Breda 
eller smala hjul – varför blir det skillnad?
•	  Vad är den gjord av? Varför är det bra att 

kanadensisk lönn är hård, tung och tål 
hårdhänt användning? Lönn är så formstabil, 
att den t.ex. också används när man bygger 
violiner och många andra musikinstrument. 
Minsta förändring av formen på ett instrument 
skulle ju göra att det lät annorlunda.

•	  Hur funkar det när man svänger? Det är som 
att rita en bil uppifrån där fram- eller bakhjulen 
ändrar riktning.

•	  Hur fungerar ett kullager? Här kan man göra 
en superenkel bild: Ett stort hjul vilar mot åtta 
kulor som kan snurra mot ett inre hjul.

Testa på skolgården eller i närliggande ramp.
Jämför cykel, skidåkning och snowboard. Skriv 

orden bredvid varandra, gör listor och diskutera 
hur man gör när man svänger, ökar farten, minskar 
farten, bromsar, får bra balans …

Hög eller låg tyngdpunkt? Låt eleverna komma 
med synpunkter och förslag på hur olika bollgenier 
använder sig av detta. Bland länktipsen hittar du en 
länk till en intressant artikel.

48 49

Kraft och rörelse
Välkommen till ”Lovis skateboard-skola”. När du läst, 
tittat på bilderna och gjort experimentet har du lärt dig 
massor om krafter och rörelser.

I KAPITLET FÅR DU LÄRA DIG:

Z  något om vad som menas 
med en kraft

I  hur krafter kan få saker att 
röra sig

@  om balans, jämvikt och 
tyngdpunkt

– Med bra balans står 
man stadigt på brädan.

LEKTION 1 – OM SKATEBOARDEN
Brädan är av kanadensisk lönn, som är hårt, tungt och tål 
hårdhänt användning.

Truckarna heter de manicker som hjulen sitter på. När man 
lutar sig åt olika håll gör truckarna att brädan svänger.

Hjulen är gjorda av en plast som heter polyurethan. De kan 
vara hårda eller mjuka, vilket påverkar allt från hastighet till 
väggrepp och hur mjukt man landar efter ett hopp.  
Hjulen kan också se olika ut. Bredare hjul ger bättre balans 
än smala. Hjulens kärna innehåller ett kullager som gör att  
det rullar extra bra.

LEKTION 2 – BALANS OCH JÄMVIKT
Det är viktigt att ha en bra bräda. Det finns många olika typer.  
På en lång bräda står man stadigare. Det är lättare att få jämvikt. 
Det blir bättre balans. En kort bräda kan kännas vingligare men 
den är lättare att göra trix med.

hjulen

brädan

truckar

Hjälm, armbågsskydd, knäskydd  
och handledsskydd är förstås också  
bra att ha. Kolla Lovis på sidorna 5051.

Här är det jämvikt!
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Fakta
Ordet kraft. När vi använder orden kraft och 
rörelse i fysiken så lutar vi oss fortfarande mot de 
förklaringar och idéer som Isac Newton (1642–
1727) publicerade redan 1687. Men kraft är ett ord 
som används i vårt vardagsspråk med andra 
betydelser än de naturvetenskapliga. Vi talar om 
kraftiga förseningar i tågtrafiken eller om att maten 
var kraftig. Vi talar om politiska eller militära 
krafter eller att kossorna kanske mumsar i sig 
kraftfoder.

Inom naturvetenskapen är begreppet kraft nära 
sammankopplat med rörelse. En fysiker menar att 
det behövs en kraft för att man ska kunna påverka 
ett föremåls rörelse. Om man tar cykling som 
exempel så behövs det ju en kraft för att cykeln ska 
röra sig framåt. Sitter man på plan mark på en 
cykel rullar den ju inte igång av sig själv. Vi 
använder en kraft när vi pressar foten mot pedalen. 
På samma sätt behövs det en kraft för att ändra 
riktning på rörelsen. Vi vrider i styret med en kraft. 
Vill vi bromsa in rörelsen använder vi naturligtvis 
en kraft för att trycka bakåt på pedalen eller för att 
klämma åt handbromsen.

Lektion 3 Newtons första lag. Det kanske låter 
trivialt att inget rör sig av sig själv, men det som 
Newton formulerade har haft stor betydelse för vår 
förståelse för hur saker och ting fungerar och rör sig. 
Newtons första lag kallas även tröghetslagen. En 
kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge 

vektorsumman av alla yttre krafter som verkar på 
kroppen är noll, eller specialfallet då inga krafter alls 
verkar på kroppen.

Om vi lämnar det där med vektorsumman till 
högstadiet så har vi i Lektion 3 i alla fall fått med 
specialfallet.

Knyt ihop innan ni går vidare
Här knyter vi inte ihop utan brädan rullar vidare och 
lektionerna fortsätter på nästa uppslag.

Arbetsboken
Balans, tyngdpunkt och jämvikt s. 26.

Boktips

Thorén, S: Skateboard: inte bara för tjejer. 
Dokument Press.

Länktips

Här är ett exempel på ”Fysik på lekplatsen”: 
http://www.teknikochnatur.se/experiment/
lekplatsfysik

en mycket trevlig artikel som handlar om 
fotbollsspelare med låg och hög tyngdpunkt hittar 
du på länken nedan. Där finns fakta om både så 
olika spelare som Messi och Zlatan t.ex:
http://www.dn.se/sport/het-duell-med-lag-tyngdpunkt/
en av pionjärerna inom skateboard pratar i TeD 
Talk. (Han är även professor i fysik.) inleds med ett 
tjugotal finfina skateboardtrix:
https://www.ted.com/talks/rodney_mullen_pop_an_
ollie_and_innovate 
You Skate Girl är en förening som finns till för att 
uppmuntra fler tjejer att åka skateboard:
http://youskategirl.com
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Kraft och rörelse

LEKTION 3 – INGEN RÖRELSE UTAN KRAFTER
För att brädan ska rulla framåt eller bakåt behövs en kraft. Det är på 
samma sätt som om du lägger en penna på golvet. Den ligger helt stilla 
om du inte petar eller puttar eller blåser på den.  
Då ser du till att en kraft får den att röra på sig.

EXPERIMENT 11

Balans
Du behöver: en kompis, ett golv

Ställ dig med benen brett isär.  
Be en kompis försöka putta omkull  
dig från sidan.

Ställ ihop benen. Vad blir det för  
skillnad om man försöker putta nu?

Ställ dig på ett ben.  
Hur går det nu om man puttar?  
Varför blir det så?

Hög eller låg tyngdpunkt?
Med låg tyngdpunkt får man bättre balans.

 Svar: Då är det ju ingen kraft som påverkar den.

LEKTION 4 – KRAFTER GÖR ATT BRÄDAN RULLAR
Nu börjar Lovis fatta hur det funkar. Först får en snigel dra igång  
brädan, men det går lite väl sakta. Istället gör Lovis sig nu klar 
för att kicka igång brädan med tassen.

Snigeln drar med en kraft. Lovis sparkar till med en annan 
kraft. Ingen rörelse utan krafter. 

Nu är det dags för Lovis att sätta på sig skydden, för på nästa 
sida blir det tuffare tag.

Pröva får du se. Varför 
stannar pennan när du 
slutar putta?

låg 
tyngd
punkt

hög 
tyngd
punkt

Hur är det om en fotbollsspelare är lång eller kort? 
Vilka fördelar och nackdelar finns det? Känner du till 
någon fotbollsspelare med låg eller hög tyngdpunkt?
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Ord OcH BEgrEPP

bensinmotor, ramp, jordens mittpunkt, molekyl
hävstång, tyngdpunkt, luftmotstånd, krafter, 
tyngdkraft, friktion, friktionskraft
montera, fart, kollision, trick 

Så här kan du arbeta med uppslaget

en ände att börja i
Där det förra uppslaget, med de första fyra 
lektionerna, handlade en hel del om balans och 
jämvikt så kommer de fyra sista lektionerna att 
fokusera mer på hur man kan få fart … eller stopp 
på brädan. 
Notera också att något som har med fysik att göra 
är alla olika idrotter. Det kan bli ett helt tema i sig 
med alla krafter och rörelser som måste samverka 
eller motverka varandra för att puckar ska gå i mål 
eller att både rumpan och huvudet ska glida över 
ribban. Vilka krafter påverkar i andra idrotter som 
gymnastik, ridning, bowling …?

Diskutera
Titta gärna på bilden på s. 156 för att grundlägga 
förståelse för begreppet tyngdkraft. 

Krafterna i rampen, med en kula och en skål. 
För att på ett mycket enkelt sätt få syn på det som 
händer i lektion 6 kan du släppa en kula från 
kanten på en stor skål med rund botten. Ställ 
samma frågor om krafter som med rampen och 
skateboarden:
Vad är det som får kulan att rulla?
Vad är det som bromsar?
När rullar kulan som snabbast?
Hur kan man få kulan att rulla ända upp på andra 
sidan? (Ge den fart eller luta skålen.)

Fakta
Lektion 7 handlar om tröghet. Newtons första lag 
sa ju ungefär att En kropp förblir i vila eller i 
likformig rörelse så länge summan av alla yttre 
krafter som verkar på kroppen är noll. Det som 
händer i bilden är att både Lovis och flaskan 
fortsätter med en likformig rörelse tills något 
bromsar dem. Det kallas för tröghet. När bussen 
du åker i bromsar fortsätter du framåt. Om du inte 
håller i dig. 

Att göra: 
Klurigt med enkrona 
Vill du göra ett mycket enkelt experiment som kan 
sätta myror i huvudet på eleverna så är detta ett 
tips. Det handlar om luftmotståndet. Men det 
avslöjar du inte först. 

Du behöver: en enkrona, kopieringspapper, sax
•	  Klipp en pappersbit som är lika stor och rund 

och fin som enkronan.
•	  Håll pappersbiten i ena handen och enkronan i 

den andra och släpp samtidigt från samma 
höjd.

Be eleverna försöka lista ut hur man kan släppa 
både pappersbiten och enkronan från samma höjd, 
samtidigt på ett sätt så att bägge landar samtidigt. 
(Det funkar om man lägger pappersbiten ovanpå 
enkronan. Då puttar enkronan bort luften som 
annars skulle bromsa.)

Testa trögheten
Du behöver: en vattenfylld petflaska och ett 
papper
•	  Ställ petflaskan på ett papper som ligger på ett 

bord.
•	  Kan du dra undan papperet utan att flaskan 

faller? Testa! 
•	  Hur måste man dra för att lyckas? Vad kallas 

detta fenomen?
•	 Törs du pröva med ett glas?
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Kraft och rörelse

LEKTION 5 – STORA KRAFTER GER HÖGRE FART
Nu ska det äntligen bli lite bättre fart. En liten bensinmotor monteras på 
brädan. Och visst åker brädan iväg …  men både alldeles för fort och åt fel 
håll. Motorn drar iväg brädan med en kraft riktad bakåt.

– Ser ni att jag böjer mig 
för att stå stadigare? Man 
får lägre tyngdpunkt då. 
Det lärde jag mig redan på 
förra sidan.

LEKTION 6 – NEDFÖRSBACKE OCH TYNGDKRAFT
Äntligen har det gått upp för vår vän att man kan få bra fart på brädan om 
man söker sig till en rejäl nedförsbacke. Det tar sig!

Kraften som får brädan att röra på sig är tyngdkraften. Det är en kraft som 
är riktad rakt in mot jordens mittpunkt. Titta på sidan 156 så ser du hur det 
funkar. Det är den kraften som drar brädan och Lovis nedåt i backen. Både 
när det är nedförsbacke och när det är uppförsbacke.

Men vad är det för kraft 
som får brädan att röra 
på sig nu?

Friktion = med friktion 
menas hur bra något glider. 
Om det är sand i  
skidbacken är friktionen 
stor. Sanden bromsar. Det 
blir olika halt alltså.

Luftmotstånd = luften är  
ju någonting, en massa 
molekyler som man  
krockar med när man fått 
upp farten. Det är klart att 
det också bromsar. Luften 
är i vägen och gör mot
stånd. Det heter ju  
luftmotstånd för tusan!

Om man står högst upp i en ramp och bara rullar 
iväg nedåt så kommer man inte ända upp på andra 
sidan. Det är olika krafter som bromsar. 
Mest är det ju tyngdkraften som drar Lovis nedåt 
när det är uppförsbacke. Men friktionen är också 
en bromsande kraft och luftmotståndet en annan.
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Du behöver: en bräda, en stor gradskiva, olika 
skor

Testa friktionen med skor på en bräda
•	  Luta brädan och undersök vilka skor som 

glider bäst/sämst.
•	  Mät vinklarna. Titta hur skornas undersidor 

ser ut och jämför.
•	  Varför glider de olika bra? Vad är det som ger 

mindre eller större friktion? 

Hävstång med linjal
Du behöver: en linjal eller en trästav, något tungt 
föremål
•	  Testa hur hävstången fungerar på riktigt. Inne i 

klassrummet med linjal eller utomhus med 
tjockare trästav eller spett.

En perfekt avslutning på området är ju om någon i 
klassen eller om någon i klassen känner någon som 
kan komma och visa på riktigt. Annars kan 
länkarna som följer vara användbara.
Det tricket som Lovis gör heter Nollie Kickflip. 
Ordet Nollie har med nosen, dvs framändan att 
göra.
Vad finns det för andra trix? Vad heter dom? Vem 
kom på dom? 

Knyt ihop innan ni går vidare 
Designa och bygg en modell av en 
skateboardanläggning. Ett engagerande uppdrag 
som är både fysik och teknik och kan avsluta temat 
Kraft och rörelse är att arbeta med uppdraget att 
designa en skateboardanläggning. Då får eleverna 
visa sin förståelse för alla begrepp de arbetat med.

Arbetsboken
Tyngdkraft och friktion s. 27

Boktips

Det finns mängder av lektionstips och 
lärarhandledning i:
Persson, H: Boken om NO 1–3 Lärarboken s. 118–129. 
Liber.

Länktips

Detta TeD Talk inleds med ett tjugotal trix:
https://www.ted.com/talks/rodney_mullen_pop_an_
ollie_and_innovate 
NGO-projekt för att hjälpa utsatta ungdomar i 
Afghanistan, Cambodja, Sydafrika: 
https://www.skateistan.org
Den finns ett berömt filmklipp som handlar om 
tyngdkraft och luftmotstånd. Där kan man se hur 
en av astronauterna från månbesöket med Apollo 
15 släpper en hammare och en fjäder samtidigt. 
Detta för att bevisa Galileos teori om att avsaknad 
av luft skulle göra att föremål som släpps kommer 
att nå marken samtidigt. Oavsett vad de väger:
https://www.youtube.com/watch?v=5C5_dOEyAfk
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Kraft och rörelse

LEKTION 7 – FRIKTION GÖR ATT DET  
GLIDER BÄTTRE ELLER SÄMRE

För att minska farten tippar Lovis ned baksidan av brädan så att den släpar 
i marken. Friktionskraften blir så stor att det går saktare i backen. Men Lovis 
ser inte stenen som sticker upp ur asfalten. Det blir tvärstopp och han 
flyger av brädan! Tur att han har hjälm och skydd. Det blir en faslig kraft vid 
kollisionen. 
Vi får hoppas att vattenflaskan håller. För den fortsätter precis som Lovis 
framåt med den fart den hade. Tills den bromsas av någon kraft.

LEKTION 8 – ÖVERKURS MED SUPERTRICK!
Tur att det gick bra efter krocken i lektion 7 – för nu blir det lite överkurs där 
Lovis ska visa oss sitt första trick. 
Lovis flyttar den vänstra baktassen så den hamnar framför de främre hjulen. 
När han trycker till hårt där framme samtidigt som han lyfter den högra bak
tassen funkar brädan som en hävstång. Kraften från tassen vid framhjulen 
får hela brädan att snurra ett varv i luften. Naturligtvis måste Lovis vara kvick 
och böja baktassarna så att brädan har fritt luftrum i snurren. 

Hur tror du det gick? Toppenbra förstås. Både brädan och  
Lovis hamnade på marken. Med Lovis överst och hjulen nedåt. 
Det var väl värt en liten applåd? Tack för lektionen, Lovis.

Med en hävstång blir det 
tunga lätt som en plätt. 
Prova själv!

Psst!
Tricket heter  
Nollie Kickflip.
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Hur gör man ett 
experiment ... där man 
kan lita på resultatet?

Syfte med uppslaget
– Att berätta något om naturvetenskapliga 
experiment.
– Att ge underlag för diskussioner om systematiska 
undersökningar.
– Att utveckla elevernas förmåga att använda ett 
naturvetenskapligt arbetssätt.

Så här kan du arbeta med uppslaget

en ände att börja i
Bläddra tillbaks till s. 4–5 och 8–9. Där får man 
bakgrunden till hur man gjorde före det att 
experiment började användas. Hur fick man reda 
på saker då? Hur gjorde grekerna t.ex.? Där finns 
mer att läsa om Marie Curie också.
Vill du fördjupa dig ytterligare finns flera 
användbara avsnitt i Nyfiken på naturvetenskap (se 
boktips). Där beskrivs det som ibland kallas för 
världens första naturvetenskapliga experiment.

Lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att använda kunskaper i fysik för att 
genomföra systematiska undersökningar i fysik samt 
att använda fysikens begrepp, modeller och teorier 
för att beskriva och förklara fysikaliska samband i 
naturen och samhället.
De kunskapskrav som du kan bedöma elevernas 
kunskaper mot är Eleven kan genomföra enkla 
undersökningar utifrån givna planeringar och även 
bidra till att formulera frågeställningar och planeringar 
som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet 
använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak 
fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras 
resultat och för då resonemang om likheter och skillnader 
och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag 
som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven 
dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Centralt innehåll fysik för åk 4–6:
Enkla systematiska undersökningar. Planering, 
utförande och utvärdering. 
Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, 
måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, 
bilder och enkla skriftliga rapporter.

Ord OcH BEgrEPP

Marie Curie, radioaktiv, schysst test

Diskutera
Bolltest. Meningen är att eleverna ska få en 
förståelse för att man inte får ett resultat som man 
kan lita på om man släpper bollarna från olika 
höjd, mot olika underlag, mäter på olika sätt eller 
om någon kastar i stället för att släppa. 

Experiment 15. Hur förändras studsen …? Även 
detta experiment är lämpligt att eleverna får göra 
på riktigt. Eventuellt som hemexperiment. Då kan 
ni få mer tid till att resonera om resultaten i skolan. 
Och så får ju alla en chans att tänka och att göra. 
Som en extra bonus brukar det leda till att 
föräldrarna involveras också.
Låt eleverna berätta för varandra hur de gjorde när 
de: 
•	 värmde och kylde bollen
•	 mätte studsen
•	  såg till att det blev ett rättvist test som gav ett 

resultat som man kunde lita på.
Förklaring: När luften inne i bollen blir varm 

rör sig molekylerna snabbare. Då ökar trycket i 
bollen vilket ger bättre studs. Här är exempel på 
elevdokumentation:

Tankar kring en brasa

Hur gör man ett experiment …  
där man kan lita på resultatet?

Experiment och undersökningar är en viktig del av 
naturvetenskapen. Det finns många exempel där viktiga 
upptäckter gjorts av forskare som utfört noggranna 
experiment. Ett bra exempel inom fysiken är Marie Curie. 
Hennes experiment med radioaktiva ämnen ledde till att 
man utvecklade metoder som kunde användas för att bota 
cancersjuka människor. Tänk vilken betydelse den upptäckten 
har haft! 

När man gör experiment finns det vissa regler att hålla sig 
till. Man måste tänka sig för när man planerar experimentet så 
att man får ett säkert svar på det man vill undersöka.

På det här uppslaget får du först möta exempel på ett experi-
ment som redan är genomfört. Sedan blir det din tur!

Bilderna uppe till höger på nästa sida visar hur några elever 
gjorde när de testade studsen hos olika bollar. Problemet, eller 
frågan, som de skulle försöka få ett svar på var: 

Vilken typ av boll studsar bäst?

66 67

INSTRUKTION

Bolltest

Du behöver:  

några olika bollar, något att mäta med

Vilken typ av boll studsar bäst? 

Undersök och sammanställ resultatet i en tabell.

Jämför också resultaten i klassen.
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För att förstå mer om hur det går till när man gör ett 
experiment där man kan lita på resultatet 
rekommenderar jag att du tar en liten stund och tittar 
på de korta filmklippen som visar hur jag genomför 
och dokumenterar experiment 15. Filmsnutten är i två 
delar som lämpligt nog heter Bollen 1/2 och Bollen 2/2. 

Att göra 
Gör bolltestet på riktigt. Följ instruktionerna i boken 
och låt eleverna genomföra bolltestet på riktigt. Så här 
kan resultaten se ut (både som tabell och diagram). 

Försök att hitta och lyfta fram likheter och 
skillnader i elevernas metoder och resultat.
Argumentera för och emot olika sätt att genomföra 
testet. Vad är bra och vad är dåliga sätt? 

En klurig variant av detta med bollar 
Ge eleverna det här uppdraget. Lovis behöver 
hjälp! Lovis tränar inför en pingisturnering men 
har lyckats trampa på sin enda pingisboll så den är 
helt hopknölad. Har du något tips hur man kan få 
den rund igen? Varför blir det så?
Skriv ett kort SMS till Lovis med ditt tips. Lovis har 
telefonnummer 12345678
Nej, det var bara ett skämt. Det är för dålig 
täckning i de skogarna där Lovis håller till. 

Be eleverna komma med förslag på annat som man 
kan testa med ett experiment.
Om ni inte har gjort Tuggummitestet från Tummen 
upp NO åk 6 så har ni något mycket meningsfullt 
och fantastiskt kul att se fram emot. 

Knyt ihop innan ni går vidare
Varför inte knyta ihop genom att genomföra testet 
med Kulbanan som du hittar på s. 37 i 
Arbetsboken?

Arbetsboken
Hur gör man ett experiment ... där man kan lita på 
resultatet? s. 36–37.

Boktips

Persson, H: Försök med matematik s. 60–61. Liber.
Persson, H: Nyfiken på naturvetenskap s. 10–13, 
23–24. Liber.
Persson, H: Tummen Upp No åk 6 s. 29. Liber.

Länktips

På www.hanper.se visar jag fler exempel på hur man 
gör experiment där man kan lita på resultatet:

http://hanper.se/video/laborativ-ma-no/.

Tankar kring en brasa

EXPERIMENT 15

66 67

Hur förändras studsen hos en boll  
då den är varm eller kall?
Du behöver: en boll med luft i

Hur ska du värma och kyla bollen? 
Hur ska du mäta studsen?  
Vad behöver du tänka på för att det ska bli ett 
rättvist test? 
•  Gör en tabell som den här till höger för att 

redovisa resultatet.

När du studsat färdigt kan du jämföra med 
hur dina kompisar gjorde bolltestet. Försök att 
hitta likheter och skillnader. 
Argumentera för och emot olika sätt att  
genomföra testet på. Finns det något som du 
tycker kompisarna kan göra på ett bättre sätt? 
Kanske de har bra tips till dig som kunde gjort 
ditt test mer schysst och rättvist?

•  Jämför också resultaten. Försök att förklara 
varför det blev som det blev. 

Nu är det din tur att planera och genomföra 
ett riktigt rättvist och schysst test.

TEMP RESULTAT

Varm

Ljummen

Kall

SÅ HÄR GJORDE ELEVERNA

På bilden ser du att de tre eleverna som gjor
de testet släppte eller kastade bollarna mot 
lite olika underlag och från olika höjd. 

Det man inte ser på bilden är att två av elev
erna mätte från undersidan av bollen, men en 
elev mätte från den högsta punkten på bollen.

Kom med minst tre förslag på hur elevernas 
undersökning skulle kunna förbättras.

ATT FÖRBÄTTRA EXPERIMENTET

Glöm inte att 
dokumentera!

Diagrammet Tabellen

PO 1501_Lararstod till Boken om Fysik o Kemi_Korr2.indd   25 05/08/15   12:31 PM



26 Komplement till Boken om Fysik och Kemi, Lärarboken 21-20496-2 © Hans Persson och Liber AB

Energi 

Syfte med uppslaget
–  Att ge underlag för lärande om energi och 

energiformer. 
–  Att öppna för diskussioner om en framtida 

hållbar energianvändning. 
–  Att använda ett undersökande arbetssätt och att 

dokumentera sina iakttagelser och resultat.

Lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att använda kunskaper i fysik för att 
granska information, kommunicera och ta ställning 
i frågor som rör energi, miljö och hälsa och att 
genomföra systematiska undersökningar i fysik samt 
att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för 
att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen 
och samhället.
De kunskapskrav som du kan bedöma elevernas 
kunskaper mot är Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle ( för fysiken) energi, miljö, hälsa och 
samhälle ( för kemin) genom att ställa frågor och 
framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för 
samtalen och diskussionerna framåt och Eleven kan 
söka naturvetenskaplig information och använder då 
olika källor och för resonemang om informationens 
och källornas användbarhet. Eleven kan använda 
informationen i diskussioner och för att skapa texter 
och andra framställningar med anpassning till 
sammanhanget samt Eleven kan också beskriva och 
ge exempel på energikällor, energianvändning och 
isolering med koppling till energins oförstörbarhet och 
flöde.
Centralt innehåll fysik för åk 4–6
Energins oförstörbarhet och flöde, samt olika typer av 
energikällor och energianvändning i samhället.

Ord OcH BEgrEPP
energi, kraft, energiformer, värmeenergi, 
ljusenergi, ljudenergi, elektrisk energi, kemisk 
energi, rörelseenergi 
glödlampa, kraftledning, kraftverk, energikälla, 
vattenkraftverk, kol, olja, kärnkraftverk, 
vindkraftverk, naturgas, stenkol
elektron, atomkärna, generator, propeller, turbin
bränsle, biobränsle, vattenånga, pellets, 
kärnbränsle, uran, fossila, energianvändning, 
hållbar utveckling, förnybar, oförstörbar

Så här kan du arbeta med uppslaget

en ände att börja i
Vad tänker ni på när ni hör ordet energi? På samma 
sätt som med ordet kraft finns det all anledning att 
leka med ordet energi och hur vi använder det till 
vardags innan vi tittar på det med fysikaliska 
glasögon. Ett energiknippe, vilken positiv energi du 
har, energidryck … eleverna vet säkert fler exempel. 
Finns där kopplingar till den förklaring av ordet 
som ges i boken? 

Energijakt – hitta energiformerna i 
klassrummet. Se er omkring, både inomhus och ute, 
och leta efter så många exempel på energiformerna 
ni kan hitta. Detta kan även vara en läxa. Gör 
listor. Då blir det konkret.

Diskutera
Att göra det abstrakta konkret – 
energiomvandlingar med leksaker. Många elever 
(och även lärare) uppfattar, med all rätt, 
energiformer och energiomvandlingar som aningen 
abstrakt och svårgreppbart. För att inte tala om 
detta med att energin är oförstörbar. Ett sätt att ta 
ned detta på jorden är att samlas runt några leksaker. 
Det bör vara leksaker som rör sig, antingen genom 
att de dras upp eller att de innehåller batterier och 
motorer.

100 101

Två experiment med olika energiformer

M  Koppla sladdar till ett batteri och en glödlampa så att lampan lyser. 
Vilka tre energiformer är inblandade när lampan lyser?

w  Gnugga ett finger snabbt mot en bordsskiva 40 gånger. 
Vilka tre energiformer är inblandade när du gör så?

PRÖVA!

Elektricitet

Energi

Det behövs energi för att få saker att hända
Du har säkert hört ordet energi många gånger. När du ska orka göra 
något eller när du ska få något att hända. Det påminner lite om det 
som kallas för kraft. Men energi och kraft är inte riktigt samma 
sak. Inom fysiken och kemin säger man att energi kan finnas i olika 
former. Här är några energiformer som du kanske känner igen:

Värmeenergi Ljusenergi

Ljudenergi Elektrisk energi

Kemisk energi Rörelseenergi

Energin är oförstörbar
Energi är inte något som kan förstöras eller förbrukas. Energin 
omvandlas hela tiden från en form till en annan.

Som du märker omvandlas rörelseenergin från ditt finger och 
batteriets kemiska energi till värme som sprider sig i rummet. 
Men den försvinner inte. Den bara sprider sig.
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Låt eleverna glädjas åt de lite knasiga bilarna, 
grodorna eller vad det nu är som skuttar fram på 
bordet. Det ger ett bra fokus och brukar förutom 
glada skratt locka fram meningsfulla resonemang 
som handlar om:
•	 Vilka är det energiformer som är inblandade?
•	 Vilka är de energiövergångar som vi kan 
observera?

Kanske har ni med rörelseenergi dragit upp en 
fjäder inuti en råtta. Här stöter vi på ytterligare en 
energiform eftersom kraften lagras i något som 
kallas lägesenergi. Denna energiform omvandlas till 
rörelseenergi när råttan kilar iväg och till ljudenergi 
om den dessutom lämnar ifrån sig ett pip. Det 
märkliga är att allt detta så småningom övergår i 
värmeenergi. Energin är oförstörbar. 

Sök fakta, fundera och argumentera s. 103. Låt 
eleverna arbeta med detta som ett mini-tema. Då 
får du garanterat med viktigt centralt innehåll och 
så ger du eleverna chans att uppnå flera av 
kunskapskraven.

Vad leder användningen av olika bränslen till i 
längden? Om det nu frigörs så mycket energi i ett 
kärnkraftverk, vilka är problemen med denna 
energikälla? Läs mer om Tjernobyl och Fukushima 
eller annat som inte borde ha hänt, men som hände 
ändå. Kan bli ett större tema.

Fakta
Bränslen
Hos energimyndigheten finns allt (och lite till) om 
olika bränslen. Letar du efter bilder att använda 
har de även en databas med fria bilder. 

Hållbar utveckling
Det är lämpligt att lyfta fram vad detta begrepp 
står för och hur det definieras.
Med hållbar utveckling menar man att allt det vi 
gör nu görs så att livet blir bra även i framtiden. 
För allt liv på jorden. 

”… en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”.
Ur Brundtlandskommisionens FN-rapport 
1987: Vår gemensamma framtid

Att göra
Koppla. Varför inte samlas runt en glödlampa, två 
sladdar och ett batteri eller låta alla göra detta i 
smågrupper? Kemisk energi (batteriet) omvandlas 
till ljusenergi (i lampan) och värmeenergi (tråden är 
varm).

Gnugga. Kanske inte världens mest 
spektakulära experiment men ändå. Rörelseenergi 
blir ljudenergi och värmeenergi.

102 103

Elektricitet

Hur kommer strömmen till våra hus?
Vi får elektriciteten från ett stort nät av kraftledningar som  
täcker hela Sverige. Från de allra kraftigaste ledningarna  
grenar nätet ut sig och når till slut våra hus, fabriker, gatu-
belysningar, ja till alla ställen där det behövs ström. 

På olika platser i landet finns kraftverk där strömmen  
”tillverkas”. Inne i alla kraftverk finns stora generatorer.  
När de snurrar sätter de fart på elektronerna och pumpar  
strömmen genom kraftledningarna. Men den kraft som får  
generatorerna att snurra kan man få på olika sätt. Man brukar  
säga att man får kraften från olika energikällor.

I ett vattenkraftverk tvingas vattnet 
genom en turbin, en stor propeller 
som sätter snurr på generatorn.

Det finns också  
kraftverk som drivs 
med kol eller olja.

I ett kärnkraftverk  
kommer bränslet från det 
radioaktiva ämnet uran.

I ett vindkraftverk 
är det luften som 
sätter propeller
bladen i rörelse.

Även om det är olika kraftkällor som får 
generatorn att snurra, så är det ändå samma 
slags elström i sladden. Strömmen leds ut 
till fabriker och hus.

Generator 

Olika slags kraftverk

Förnybara eller inte? 
Alla kraftverk är energikällor. Energikällorna går att dela in  
i förnybara eller icke förnybara energikällor.

Vilka av kraftverken på bilderna brukar kallas förnybara  
energi källor? Vilka är icke förnybara? Varför är det så?  
Försök att förklara detta för en kompis.

102 103

Sök fakta i olika källor!  

Glöm inte att granska den 

information som du får från 

de olika källorna.  

Går informationen att lita 

på? Vem står bakom källan?

Elektricitet

Energi från olika bränslen
I vårt moderna samhälle behövs enorma mängder energi till  
bostäder, transporter och industri. En hel del av den energi som 
vi använder får vi från olika typer av bränslen. De brukar också 
delas in i förnybara och icke förnybara bränslen.

Förnybara bränslen

Biobränslen är ett exempel på det som kallas förnybara bränslen. 
Så kallas de eftersom de tillverkas av växter som växer nu. När 
biobränslen används i kraftverk värmer de vatten tills det kokar. 
Då bildas vattenånga. Vattenångan tvingar de stora propellrarna 
inne i turbinen att börja snurra. Rörelsen överförs till en  
generator som omvandlar snurren till elektrisk energi.
När biobränslen används för att värma hushåll kan det vara i 
form av små pellets som eldas i en värmepanna.

Icke förnybara bränslen

I kärnkraftverken används något som kallas kärnbränsle. Den 
kärna som ger energin är den pyttelilla atomkärnan. I kärnkraft-
verkens reaktorer klyvs atomkärnan hos ett ämne som heter 
uran. När kärnan splittras frigörs stora mängder energi som får 
vatten att koka. Ångan från det kokande vattnet leds in i turbi-
ner på samma sätt som med i exemplet med biobränslet ovan. 

Kol, olja och gas är exempel på fossila bränslen. De har bildats 
av växter och djur som levde på jorden för miljontals år sedan. 
De har legat begravda under högt tryck och hög temperatur 
långt nere under marken. Sakta har de ombildats till naturgas, 
stenkol och olja (som man ju kan göra bensin av). Som du säkert 
förstår kommer lagren av fossila bränslen minska eftersom de 
har tömts under mer än hundra år. De håller närapå att ta slut.

Sök fakta, fundera och argumentera
Hur kan du och din familj göra för att minska er energianvändning?
Vilka olika energikällor tycker du att vi ska satsa mer på i framtiden?
Vad skulle du säga är viktiga saker att tänka på när det handlar om 
energi för att vi ska få till en hållbar utveckling?
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Knyt ihop innan ni går vidare
Diskutera hur ni tror att det kommer att se ut i 
framtiden.

Arbetsboken
Energi s. 50–51.

Boktips
Persson, H: Boken om Teknik s. 53–54. Hur fungerar 
en generator och hur ser elnätet ut? Liber.

Mer om hållbar utveckling i: 

Persson, H: Boken om Biologi kap 6 och i Boken om 
Teknik kap 6. Liber.

Länktips
Det finns många resurser för skolan som handlar 
om energi att hitta på internet. ett helt läromedel, 
Energifallet, ett läromedel för grundskolan om energi, 
livsstil och hållbar utveckling hittar du på länken:

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet

Även hos Håll Sverige rent finns bra material. Gå till 
www.hsr.se och skriv energi i sökfältet så kommer 
denna som första träff:

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-
forskolan-gron-flagg/teman-i-gron-flagg/tema-klimat-
och-energi-

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1394

PO 1501_Lararstod till Boken om Fysik o Kemi_Korr2.indd   28 05/08/15   12:31 PM



29 Komplement till Boken om Fysik och Kemi, Lärarboken 21-20496-2 © Hans Persson och Liber AB

Matens kemi 

Syfte med uppslaget
–  Att presentera fakta om matens kemi på konkret 

och elevnära sätt. 
–  Att ge underlag för diskussioner och 

argumentationer om mat ur ett miljöperspektiv.
–  Att visa på några enkla experiment om matens 

kemi som går att göra i klassrummet.

Lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att använda kunskaper i kemi för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, miljö och hälsa och genomföra 
systematiska undersökningar i kemi, samt använda 
kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara kemiska samband i samhället, naturen 
och inuti människan.
De kunskapskrav som du kan bedöma 
elevernas kunskaper mot är Eleven diskuterar 
aktuella samhällsfrågor och valsituationer som 
rör energi, miljö och hälsa genom att granska och 
värdera argument utifrån något perspektiv och ge 
motiveringar till sina ställningstaganden. När eleven 
söker naturvetenskaplig information deltar eleven 
i diskussioner om informationens trovärdighet och 
I enkla och underbyggda resonemang om mat, 
bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven 
relatera till några kemiska samband och frågor om 
hållbar utveckling. 
Centralt innehåll i kemi för åk 4–6:
Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för 
hälsan.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, 
utförande och utvärdering. 

Ord OcH BEgrEPP

process, närproducerad, teststicka, Clinistix, 
Uristix, Albustix
mineral, vitamin, kolhydrater, fett, protein, 
energikälla, druvsocker, stärkelse, jodlösning
fotosyntes, energirik, molekyl, koldioxidmolekyl, 
klorofyllmolekyler, syremolekyl 

Så här kan du arbeta med uppslaget
Detta uppslag kan mycket väl kopplas till temat 
människokroppen där det fi nns mer att hämta i 
Boken om Biologi.

en ände att börja i
Det bästa sättet att närma sig matens kemi och 
lärande om matens innehåll är genom att uppleva 
det med alla sinnen. Koppla kemin med biologin 
och samarbeta med hemkunskapen. Gör på riktigt. 
Handla mat och laga mat.

Diskutera
Tallriksmodellen. Använd bilden av tallriken och 
diskutera varför tallriken är delad i tre delar. Låt 
eleverna försöka namnge vilka livsmedel som finns i 
varje del av tallriken. Med hjälp av tallrikens tre 
delar kan man lyfta fram vikten av en varierad kost. 
Tallriksmodellen ger en konkret bild av vilka olika 
typer av livsmedel som bör ingå i maten varje dag. 
Storleken på tallrikens tre delar visar ungefär hur 
stor del av maten som ska komma från varje grupp.
1) potatis, pasta, bröd och ris

Här finns kolhydraterna som bryts ner i 
tarmarna och ger oss energi. Ju mer aktiv du är, 
desto mer bränsle behövs det.

2) grönsaker, rotsaker, frukter och bär
Här finns både kolhydrater, mineraler och vitaminer.

3) kött, fisk, ägg, bönor och linser
Här finns proteinerna som är kroppens 
byggnadsmaterial.
Det är inte bara viktigt att äta varierad kost utan 
också att man äter regelbundet. Med ordet 
regelbundet menas dock inte att man äter hela 
tiden, utan vid regelbundna måltider. Diskutera 
hur nyttig din favoritmat är? 

106 107

Kemiska reaktioner

Matens kemi
Med hjälp av kunskaper i kemi kan man beskriva vilka ämnen 
som maten vi äter innehåller. Det är naturligtvis livsviktigt att 
veta vad vi stoppar i oss, eftersom kroppen inte skulle fungera 
om det var något ämne som saknades. 

För att alla kemiska processer i kroppen ska fungera 
gäller det med andra ord att hålla koll på matens kemi 

och äta en varierad kost. 
Här ska du få smaka på några av de metoder 

som används.

Vilka ämnen innehåller maten?

Om man tar bort vatten, mineraler och  
vitaminer innehåller maten ämnen som hör till de 

tre grupperna kolhydrater, fetter och proteiner.  
Kol hydraterna används både som energikälla och 

byggmaterial i kroppen. Fetterna är energirika och  
proteinerna är viktiga byggstenar. 

Utan energi skulle inte hjärtat pumpa eller de andra 
 musklerna röra sig. Byggnadsmaterialet används för att bygga 
nya celler som kan bli muskler, hud och allt annat som  
kroppen består av.

Testa matens innehåll

Proteiner
Det finns också teststickor 
som heter Albustix som 
man kan använda för att 
testa om något innehåller 
protein.

Fett
Som du kanske vet kan 
man få besvärliga fläckar 
av fett. 
Ett mycket enkelt sätt att 
testa om ett livsmedel 
innehåller fett är därför 
att kolla om det blir  
fläckar då man gnuggar 
det mot ett filterpapper 
eller ett vanligt skriv
papper.

Stärkelse
Några droppar jodlösning, 
till exempel Jodopax (finns 
också på apoteket) avslöjar 
lätt som en plätt om något 
av det vi äter innehåller 
stärkelse. 
Den mat som innehåller 
stärkelse färgas mörkt blå 
av jodlösningen.

Druvsocker
För att enkelt testa om det man 
äter eller dricker innehåller 
druvsocker kan man testa med 
teststickor. Antingen Clinistix 
eller Uristix som båda finns att 
köpa på apoteket.
De här stickorna används 
vanligen för att se om man har 
socker i urinen. 

Kolhydrater

Tallriken är indelad i tre 
delar. Varför är det så?
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Mer om vatten, mineraler och vitaminer
Sök svar på frågorna: 
•	 Hur mycket vatten har vi i kroppen?
•	 Hur mycket vatten behöver vi varje dag?
•	 Vad menas med mineraler?
•	 Vilka mineraler behöver kroppen?
•	  Vad händer om vi inte får i oss de mineraler 

som är nödvändiga?
•	 Vad är ett vitamin?
•	 Vilka är de olika vitaminer vi behöver?
•	 Vad är vitaminbrist?
•	  Vad händer om vi inte får i oss de vitaminer 

som vi behöver?

Titta noga på serien. Jämför med bilden på s. 105. 
Serien visar samma sak som bilden, men visar 
också molekylerna som ingår i fotosyntesen. Serien 
är ett försök att konkretisera formeln som ser ut så 
här: 

6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6+ 6 O2

Visa den för eleverna och identifiera de olika 
molekylerna. Vad är det som stämmer i 
serierutorna och vad är inte helt OK? (Det är t.ex. 
inte 6 syremolekyler i sista rutan.) 
Begrunda det faktum att den förhållandevis enkla 
formeln är grunden för och upphovet till allt vi äter. 
Makalösa molekyler eller hur?

Fakta
Druvsocker. Namnet Uristix på de stickor som 
testar om maten innehåller druvsocker skvallrar 
om att de kan ha med urin att göra. Visst är det så. 
De används för att testa om man har för mycket 
socker i urinen. Diabetes (som förut benämndes 
sockersjuka) kan i så fall vara orsaken. Stickorna 
ändrar färg då man testar olika livsmedel och på 
förpackningen finns en skala som visar resultatet.

Stärkelse. Då maten innehåller stärkelse 
kommer jod färga den blåsvart. Gör ett mycket 
enkelt testgenom att hälla jod på potatis eller vitt 
bröd. Det kan också avslöja att den korv som man 
trodde innehöll proteiner mest innehåller mjöl.

Fett. Feta fläckar blir det då man gnuggar 
papprena mot smör, nötter och annat som 
innehåller fett. Har du fått fettfläckar på kläderna 
kan du läsa på s. 37 hur det går att få bort dom. 

Proteiner. Även Albustix-stickorna används för 
att undersöka urinen. Har man för mycket proteiner 
(äggvita) i urinen så kan det var tecken på att 
njurarna inte fungerar som de ska. Detta kan man 
också se om det skummar mycket när man kissar.

Knyt ihop innan ni går vidare
Matfusk. Sök fakta om matfusk. Vad är det? Vad är 
det för fusk? Jätteintressant och tyvärr alltid lika 
aktuellt.

Arbetsboken
Matens kemi s. 53–54.

Boktips

Hansen Puke, i. & Naenfeldt, K: Upptäck: 
Människan s. 50–53. Liber.
Persson, H: Boken om Biologi s. 136–137. Liber.
Persson, H: Försök med Biologi. Hur långt kan jag 
springa på min drömmacka? Liber.

Länktips

På livsmedelsverkets hemsida finns bra info för 
skolbruk om matcirkeln, tallriksmodellen och 
mycket annat:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/
Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Tallriksmodellen/
Fakta om bränslen och miljöpåverkan finns hos 
Trafikverket:
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/
Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/Branslen/
Skolverket ger här underlag för arbetet i åk 4–6 
med ”Matens kemi”: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/
grundskoleutbildning/kemi/arskurs4-6
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Sök fakta i olika källor!  

Glöm inte att granska den 

information som du får från 

de olika källorna.  

Går informationen att lita 

på? Vem står bakom källan?

Kemiska reaktioner

Varifrån kommer maten?
Att svara på frågan varifrån maten kommer är egentligen väldigt 
enkelt. På ett eller annat sätt så kommer den ju från växterna. 
Växter har med hjälp av fotosyntesen byggt ihop energirika 
molekyler. Och bäst med det makalösa molekylbygget är att det 
enda som behövs är solenergi, vatten och koldioxid!

1.  Byggstenarna i fotosyn
tesen är små energi 
fattiga vattenmolekyler 
och koldioxidmolekyler.

2.  Det är klorofyllmolekylerna som mekar 
ihop de små molekylerna. Det är solens 
energi som fångas in och binds.

3.  Solenergin finns nu bunden i de 
stora energirika druvsocker 
molekylerna. Det blir lite syre
molekyler över vid bygget.

Och varifrån kommer äpplet ... och mackan?
Tänk dig att du är på utflykt. När det blir dags för lunch 
plockar du fram både ett äpple och en macka ur ryggsäcken. 
Men varifrån kommer äpplet från början? Var växte 
äppelträdet? Och hur kommer äpplena till fruktdisken i 
affären?

Nuförtiden bor vi ofta långt ifrån där maten produceras.  
I affären finns ofta äpplen från Nya Zeeland, Sydafrika, Argen-
tina och Sverige. De från Sverige kan vi kalla närproducerade.  

Varifrån kommer de olika sakerna som ingår i mackan? 
Hur har de transporterats hit? Mjölet? Osten? Smöret? 
Sök fakta om matens väg till din macka.  
Fundera på och diskutera:
Vilka är för och nackdelarna med de långa transporterna 
av olika livsmedel? Argumentera för och emot.

– Men energin i mackan  
har färdats längst väg. Den 
kommer ända från solen ju!
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Hur kan man göra 
maten hållbar? 

Syfte med uppslaget
–  Att presentera fakta och bilder om matens kemi 

med ett historiskt perspektiv. 
–  Att berätta om olika metoder som vi människor 

använt för att göra maten hållbar. 
–  Att ge underlag för lärande om några 

vardagsnära naturvetenskapliga upptäckter som 
fått betydelse för våra levnadsvillkor.

Lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att använda kunskaper i kemi för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, miljö och hälsa samt använda 
kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara kemiska samband i samhället, naturen 
och inuti människan.
De kunskapskrav som du kan bedöma elevernas 
kunskaper mot är I enkla och underbyggda resonemang 
om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan 
eleven relatera till några kemiska samband och frågor 
om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om 
några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse 
för människors levnadsvillkor.
Centralt innehåll i kemi för åk 4–6:
Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för 
hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga 
matens hållbarhet.

Ord OcH BEgrEPP

bakterie, mögel, ruttna, mögelsvamp, 
svampsporer 
soltorkning, varmrökning, kallrökning, enrisrökt, 
alspånsrökt, vakuum
höstkantareller, surströmming, tenn, matsvinn

Så här kan du arbeta med uppslaget
Detta uppslag är nära kopplat till lärande om 
bakterier och andra mikroorganismer. Mer i kapitel 
4 i Boken om Biologi.

en ände att börja i
Några centrala frågor att ta avstamp i som ger en 
bild av elevernas förförståelse om detta område:
•	 Vad är det som gör att maten blir dålig? 
•	  Hur kan man göra så att maten som blir över 

håller sig fräsch? 

•	  Hur gjorde man förr i tiden, t.ex. innan det 
fanns el? 

•	  Hur gör man för att inte maten ska bli dålig, i 
andra delar av världen, idag?

Diskutera
•	 Vilken metod av matförvaring är äldst?
•	 Vilken är modernast?
•	  Vad äter vi som är torkat, rökt, fryst, syrat/surt, 

konserverat, kylt och fryst, vakuumförpackat? 
Hitta fl er exempel än de som syns på bilderna, 
gör listor.

•	  När man öppnar en vakuumförpackning 
brukar det pysa. Men pyser det in eller ut? 
Fråga eleverna vad de tror. (Det är luften 
utifrån som pyser in.)

Fakta
Mer om Salt. Salt är ett helt tema i sig. Här är bara 
några små tillägg.
Varför dör man av uttorkning om man dricker för 
mycket salt havsvatten?
Eftersom salthalten i kroppen är lägre än det vatten 
som hamnar i magsäcken då man dricker 
havsvatten så kommer kroppen vilja späda ut det 
vatten som ligger och skvalpar i magen. Det 
kommer strömma vatten från hela kroppen till 
magen … alltså torkar man ut.

Hur kan man göra maten hållbar?
Den mat vi äter ska inte bara vara varierad och innehålla alla 
de viktiga ämnen som kroppen behöver. Maten måste också 
vara färsk och fri från bakterier och mögel. För visst vet du att 
mat som ligger framme för länge börjar ruttna och lukta? 
Det som gör maten dålig och oätlig är bakterier och 

svampsporer, som förökar sig där det är varmt 
och fuktigt. Och så är det ju med mat som ligger 
framme. Där finns de ämnen som bakterierna och 
mögelsvamparna behöver för att leva. 

Under hundratusentals år har man utvecklat 
många olika metoder för att förlänga matens håll-
barhet. Här är några exempel. Också från tider då 
det varken fanns kylskåp eller frys.

Salta

Att salta maten är en urgammal  
metod som förlänger hållbarheten.
Varken bakterier eller mögelsvampar 
kan leva där det är för salt. Förr i tiden 
förvarades därför kött och fisk i stora 
tunnor med salt. 

Och sedan får man inte glömma att 
salt är livsviktigt. Vi människor behöver 
1–2 gram salt om dagen.

Torka

Ett annat sätt att förlänga matens hållbarhet på är att torka 
den. När man torkar maten tar man bort vattnet som bakte-
rierna och mögelsvamparna behöver för att leva. 
Torkad mat håller mycket länge. Jämför till exempel knäcke-
bröd med mjukt bröd. Eller torkade höstkantareller. De håller 
sig i flera år.

Förr i tiden hängde man kött och fisk på tork utomhus. Sol 
och vind gjorde att maten fick en torr och hård yta som flugor 
och bakterier inte kunde tränga igenom. 
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– Vilken tur att vi fick tag på en tunna salt!

Massor med mögel. Här trivs 
mögelsvamparna.

Torkad frukt. Inte det 
minsta rutten.

Kemiska reaktioner
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Så här gör man havssalt. Det fi nns massor av 
salt i havsvatten. Saltet är löst i vattnet. För att få 
saltet för sig kan man stänga in vattnet i bassänger 
och sedan låta vattnet avdunsta. Den här typen av 
bassänger kan man se än idag vid Medelhavet. De 
kallas för saliner. 

Det saltaste vattnet i närheten av oss här i 
Sverige är ju Nordsjön. Därför började man på 
1600-talet koka detta havsvatten för att utvinna 
saltet. Men salthalten är för låg. Det gick åt enorma 
mängder ved till brasorna som skulle få vattnet att 
koka och avdunsta. På bara några årtionden var 
stora delar av Bohusläns skogar helt skövlade.

Vikingarna tillverkade salt genom att bränna 
tångväxter.

Att göra 
Två burkar
Försök att hitta en grönsak eller frukt av plast, trä 
eller annat material. Sök efter en liknande frukt 
eller grönsak som är färsk.
Du behöver också två stora burkar med lock.
Samla eleverna runt detta och be dem fundera över 
vad som kommer hända om du stänger in dessa två 
saker i varsin burk och lägger på locket. 

Här har jag använt ett äkta äpple (till vänster) och ett av trä 
(till höger).

•	  Vad är det som har hänt? (Det färska har 
möglat/det andra inte.)

•	  Varför blir det så? (Det fi nns mögelsporer i 
luften, de kan föröka sig och leva av och på det 
färska äpplet men inte på det av plast/trä/tyg.)

•	  Hur kan man förhindra? (Någon av metoderna 
på detta uppslag kan funka.)

Designa själv ett test som visar hur man kan göra 
maten mer hållbar. Låt eleverna själva utforma ett 
test där man får svar på hur mat ser ut efter en tid 
(t.ex. en vecka) om man använder några av 
metoderna salta, sockra, röka, göra surt eller torka 
den. 

Fördjupning: Matsvinn. Med matsvinn menas, som 
det står i texten, den mat som framställts för att 
ätas av människor, men som av olika anledningar 
blir sopor och inte äts upp. Sök mer info om detta 
och arbeta aktivt för att minska matsvinnet hemma 
och på skolan (se länktips).

Knyt ihop innan ni går vidare
Repetera de centrala frågorna:
•	 Vad är det som gör att maten blir dålig? 
•	  Hur kan man göra så att maten som blir över 

håller sig fräsch? 

Röka

Istället för soltorkning kan man röka maten. Då torkar den 
över elden (varmrökning) eller så leder man röken till ett  
rökskåp (kallrökning).

Genom att använda olika träslag vid eldningen kan röken 
ge en härlig smak. Det finns både enrisrökta och alspånsrökta 
delikatesser att lägga på mackan.

Surt!
Att göra maten sur förlänger också hållbarheten. Läs mer om 
detta på sidan 45. Även om du inte gillar surströmming.

Konservera
Kejsar Napoleon utlyste på 1800-talet en tävling. Han ville att 
att de hungriga soldaterna alltid skulle få fräsch och god mat 
fast de var långt hemifrån. Vinnaren uppfann konservburken.

De första konservburkarna var av glas. Man stängde in  
maten medan den fortfarande var varm. Eftersom bakterierna 
dör vid upphettning, håller sig maten längre i konservburken. 

Men att frakta glasburkar på ojämna vägar var inte så 
smart. Då kom engelsmannen Peter Duran på att man kunde 
använda burkar av järn med ett tunt lager tenn på insidan.

Kyl och frys
Bakterier förökar sig saktare när det är kallt. Det är därför 
maten håller sig längre om man förvarar den kallt i kylen eller 
i frysen. Innan det fanns elektriska kylskåp så använde man 
isskåp. Hur man fick tag på isen ser du på bilden på sidan 20.

Vakuum
Där det inte finns någon luft är det vakuum. Eftersom allt som 
lever behöver syre (som ju finns i luften) så kan ingeting leva 
där det är vakuum. 

Bakterier och mögelsvampar är ju levande. Därför är  
vakuumförpackning ett sätt att öka hållbarheten på maten.  
Det finns enkla vakuumförpackare att köpa för hemmet och är 
bara ett sätt av många att se till att minska matsvinnet.

109

Kolla i matbutiken på 
hållbarheten på några 
konservburkar. Vilken 
är den längsta hållbar
heten du hittar?

Nyrökt böcklling. Mums.  
Eller vad säger du?

Om det pyser när man 
öppnar kaffepaketet, då 
är det vakuumpackat!

Kemiska reaktioner

Med matsvinn menas mat som framställts  
för att ätas av människor, men som av olika  
anledningar blir sopor och inte äts upp.
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Arbetsboken
Matens kemi s. 53–54.

Boktips

Det finns mer att läsa om bakterier och 
mögelsvampar i Kapitel 4 och på s. 102–103 hittar 
du ett helt uppslag med ett Mögeltest i:
Persson, H: Boken om Biologi. Liber.

Länktips

Det finns mängder av filmklipp på YouTube som 
visar frukter och grönsaker som möglar. Taget med 
enbildtagningar och sen upp-speedat:
Fruktfat: https://www.youtube.com/watch?v=c0En-_
BVbGc
Melon: https://www.youtube.com/
watch?v=UyuMq3IuEQM
Sök på “rotting apple mould” eller skriv in den lilla 
länken: 
https://www.youtube.com/watch?annotation_id= 
annotation_1143918493&feature=iv&src_
vid=IRiwXMeKoGk&v=sbvNaLpOCtM
På Nationellt resurscentrum för biologi och 
biotekniks hemsida hittar du mer om matförvaring 
i bilagan nr 2 aug 2012:
http://www.bioresurs.uu.se/
Fakta om matsvinn:
http://www.naturvardsverket.se 
Mycket bra material på sajten ”Släng inte maten”: 
http://slangintematen.se/matsvinn_i_siffror/
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Vad behöver man för utrustning?

Till de enkla experimenten i Boken om Fysik och Kemi behövs ingen krånglig eller dyr 
utrustning. Ofta är det saker som finns hemma eller i klassrummet. Några sockerbitar, 
ett par plastmuggar, vatten, petflaskor … För de inköp som behöver göras klarar du 
dig ofta med en vanlig livsmedelsbutik. 

Om du inte hittar det du letar efter i livsmedelsbutiken så vänder du dig till någon 
av firmorna nedan. Det kan t.ex. vara magneterna, glödlamporna eller sladdarna som 
kan vara kan vara knepigt att hitta bland falukorvarna. 

För att göra det enkelt för dig i arbetet med experimenten i Boken om Fysik och 
Kemi och Försök med Fysik och Försök med Kemi och när du och dina kollegor ska 
organisera ert laborativa materiel på skolan finns ett koncept med listor och bilder 
som jag kallat ”NO-verkstan”.

Här finns bilderna och listorna:
 http://hanper.se/wp-content/uploads/2012/08/Materiallista.pdf
Antingen beställer du bara de saker du saknar eller så beställer du hela rubbet på: 
http://www.hos.se/no-verkstan

Det finns också några filmklipp som visar hur olika lärare har organiserat sina små 
NO-förråd: 
http://hanper.se/video/no-verkstan/ 

Här är en lista på firmor där man kan beställa NO-materiel. Det är inte bara bra att 
ha för arbetet med Boken om Fysik och Kemi, utan också om ni också använder 
Försök med fysik, Försök med kemi eller de andra NO-böckerna i dessa serier. 
Clara Elf http://www.claraelf.com/
Hands on science www.hos.se
Alega skolmateriel www.alega.se
VWR KEBO undervisning https://se.vwr.com/app/Header?tmpl=/products/education_ 
schools.htm
Peros teknik http://www.peros.se/
Zenit ab Läromedel www.zenitlaromedel.se
Heraco www.heraco.se
Sagitta http://sagitta.se/
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