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Abstrakt 
I kursen självständigt arbete 15hp under grundlärarprogrammet fk-3 vid Uppsala Universitet 
har vi valt att göra ett läromedel i NO för dessa årskurser. Vi har i största möjliga mån försökt 
utforma läromedlet så flexibelt som möjligt, för såväl elever som lärare. Materialet är tänkt 
som en handledning för lärare i fysik och kemi, med elevsidor med experiment som är 
kopieringsbara. Boken har utformats utifrån ett genusperspektiv, men också med hänsyn till 
uppsatta kriterier för läromedel anpassade för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (med särskilt fokus på ADHD).  Boken är skriven av oss, för oss. 
Inledningsvis hade vi förhoppningen att den skulle bli tryckt och utgiven av ett förlag, men i 
nuvarande läge kommer den endast användas för personligt bruk. Det övergripande 
ansvaret för valt genusperspektiv, samt hur ett läromedel med genusperspektiv bör 
utformas har huvudsakligen legat hos Alexandra. Emelie har tagit ansvar för delen som 
behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt hur ett läromedel med hänsyn till 
dessa elever bör utformas. Avsnittet om skolans naturvetenskap har skrivits tillsammans.  I 
slutprodukten, Labbar för alla!, har Alexandra tagit huvudansvaret för layout, illustrationer 
samt foton. Alla beslut har fattats gemensamt. Emelie har tagit ansvar för de flesta 
experiment, medan Alexandra har tagit ansvar för ca 10 stycken. Detta ansvar inkluderar att 
leta upp, skriva in, redigera, utveckla samt skriva förklaringar till experimenten. Dessa har 
sedan testats tillsammans av både Alexandra och Emelie. Resterande uppgifter har utförts i 
samarbete. 
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1 Syfte och bakgrund 

1.1 Vår bok/vår idé 

Vår idé är att göra ett läromedel inom NO för årskurs 1-3 som är experimentbaserat. Vi anser 

att arbete med experiment är ett roligt och intresseväckande sätt att lära sig, samt att det 

erbjuder flexibilitet i planeringen av undervisning. Vi vill också utforma boken med ett 

genusperspektiv, detta mot bakgrund av den allmänna debatten om hur man ska få fler 

tjejer att söka sig till naturvetenskapliga yrken. Vi vill också ta hänsyn till neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar när vi skapar läromedlet, detta mot bakgrund av Specialpedagogiska 

skolmyndighetens rapport (2013) om det stora behovet av läromedel för som är anpassade 

även för dessa elever.  

 

Syftet med vårt läromedel är därför: 

 Att göra ett experimentbaserat läromedel formgivet med ett genusperspektiv inom 

de naturorienterande ämnena för årskurs fk-3 och som ska fungera även för elever 

med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.   

 

1.2 Bakgrund 

Innan vi kan börja göra vårt läromedel behöver vi: 

 Ta reda på vad forskning säger om naturvetenskap och genus. 

 Ta reda på vad forskning säger om neuropedagogik.   

 Ta reda på vad forskning säger om skolans naturvetenskap och det 

experimentbaserade arbetssättet. 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt – Genus 

Kristina Andersson (2011) visar på att det finns en maktobalans inom naturvetenskaplig 

verksamhet som också färgar av sig på skolans undervisning i de naturorienterande ämnena, 

detta leder i sin tur till att stora grupper elever exkluderas från naturvetenskapliga 
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verksamheter (Andersson 2011:33). Därför är det viktigt att uppmärksamma hur detta 

kommer till uttryck och försöka skapa en balans, exempelvis genom att skapa läromedel som 

är gjorda utifrån ett genusperspektiv.  Enligt Sandra Harding (1986) återfinns genus på tre 

plan: det strukturella, det symboliska och det individuella. Den symboliska aspekten av 

genus handlar om den språkliga processen, exempelvis att olika saker har tilldelats könslig 

mening så som orkaner, men också motsatsord där de ena har tilldelats en feminin stämpel 

och det andra en maskulin (Harding 1986:17). Harding säger ”As far back in history as we can 

see, we have organized our social and natural worlds in terms of gender meanings within 

which historically specific racial, class and cultural institutions and meanings have been 

constructed.” (Harding 1986:17). Vidare finns det även en variation på det symboliska planet 

som beror på den kulturella kontext som den ingår i, ett ord kan vara manligt betingat i en 

kultur medan det i en annan kultur inte har denna stämpel (Harding 1986:17). Den 

strukturella aspekten av genus handlar om arbetsfördelningen mellan kön, både i yrkeslivet 

och i hemmet, även denna aspekt beror på den sociala och historiska kontexten (Harding 

1986:17). Den sista aspekten, den individuella handlar om enskilda personers socialisation in 

i en genusidentitet, dvs. föreställningar om vad som är feminint respektive maskulint 

(Harding 1986:17).   

 

Lena Adolfsson (2011) har genomfört en studie om flickor och pojkars attityder till biologi, 

fysik och kemi mellan åren 1995 och 2007 utifrån Hardings klassificering (2011:27). 

Adolfsson (2011) får fram fyra markanta resultat från sin studie, varav två är av särskilt 

intresse för vårt arbete. Det första resultatet som Adolfsson får fram är att flickor är mer 

positiva till biologi och pojkar är mer positiva till fysik och kemi (Adolfsson 2011:62). Detta 

tror hon beror på vilket genus ämnena är knutna till på ett symboliskt plan, biologi anses 

vara ett feminint område, medan fysik, kemi och teknik anses som maskulina områden 

(Adolfsson 2011:62). I Skolinspektionens rapport 2012, visar resultatet från granskningen att 

i skolorna är det stor fokus på biologi när det står NO på schemat (Skolinspektionen 

2012:25). Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke, särskilt i de lägre åldrarna, Adolfssons 

resultat skulle således kunna ses som en förklaring till Skolinspektionens resultat. Egna 

erfarenheter inom ett ämne har en stor inverkan på det förhållningssätt som man bildar till 

ämnet senare i livet, därför är det viktigt som lärare att bearbeta de eventuellt negativa 

känslorna man har (Andersson 2011:59). Genom att bearbeta sina känslor för ett ämne kan 
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man undvika att föra erfarenheterna och känslorna vidare till den barngrupp som man 

undervisar (Andersson 2011:59). Här finns det även en genusaspekt enligt Andersson, en 

kvinnlig lärare med negativa känslor, i exempelvis ämnet matematik, förmedlar dessa 

känslor i högre grad till flickor än till pojkar (Andersson 2011:59). Adolfssons (2011:62) andra 

resultat visar att de högpresterande eleverna 1995 var mer positivt inställda till de 

naturorienterande ämnena än vad de högpresterande eleverna var 2007. Detta tror hon hör 

ihop med ungdomars konstruktion av identitet, där hon menar att valet av utbildning också 

handlar om ett val av vilken identitet man vill ha (Adolfsson 2011:62). Hon motiverar sin 

teori med hjälp av Schreiner och Sjøbergs (2007) studie som är en del i det globala 

forskningsprojektet ROSE (The Relevance of Science Education).  Schreiner och Sjøberg 

(2007:4) säger: ”When young people choose an education or a job, they simultaneously 

express important components of their identity. Education is seen as a means for 

selfactualization and for fulfilling and developing personal talents and abilities” (Schreiner & 

Sjøberg 2007:4). Adolfsson menar att ungdomar anser att naturvetenskapligt och tekniskt 

kopplade utbildningar och yrken inte kan ge den möjligheten (Adolfsson2011:62). 

 

Anders Jidesjö visar att det inte räcker med att undersöka skillnaderna mellan ämnena, utan 

man måste också gå djupare och se på de enskilda ämnesområdena (Jidesjö 2012).  

Resultaten från Jidesjös studie visar att det finns en variation i intresset för naturvetenskap 

och teknik som beror både på ålder och kön, där både flickor och pojkar har ett visst intresse 

för biologi, kemi, fysik och teknik, men att de intresserar sig för olika områden inom ämnena. 

Den här variationen ser man först när man genomför analyserna på innehållsnivå (Jidesjö 

2012:27). Flickors intresse tenderar att vara riktat mer mot sådant som ingår i det som kallas 

medicinska vetenskapsområden och en omvårdnadstradition, men det förekommer även 

uttryckta intressen för exempelvis hur det känns att vara tyngdlös (Jidesjö 2012:27).  

 

Astrid Sinnes (2006) och Moira von Wright (1999) har i sina studier bland annat formulerat 

några kriterier för en jämställd undervisning, men också för läromedel. Sinnes (2006:72) 

lyfter upp tre perspektiv/tillvägagångssätt för att skapa jämställdhet i vetenskaplig 

undervisning i sin artikel, hon diskuterar också hur dessa påverkar elevernas förhållningssätt 

till vetenskaplig undervisning. Det första perspektivet kallar hon ”Girls and boys are equal in 

their engagement in science education”, det handlar om att man fokuserar på att ta bort alla 
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könsfördomar och praxis som är diskriminerande mot kvinnor (Sinnes 2006:75). Med detta i 

åtanke blir det av vikt att utveckla neutrala undervisningsmaterial, som kan göras antingen 

genom att ta bort alla referenser till kön, referera exakt lika mycket till båda könen, eller 

genom att utmana traditionella könsroller i text och bild (Sinnes 2006:75). Det andra 

perspektivet kallar hon ”Girls and boys are different in their engagement in science 

education” (Sinnes 2006:76). I detta perspektiv tillkännager man att det finns skillnader 

mellan pojkar och flickor i termer av hur de engagerar sig i vetenskaplig utbildning, och att 

dessa skillnader antingen beror på biologiska skillnader och/eller sociala skillnader (de 

sociala skillnaderna kan bero på att samhället inte är könsneutralt) (Sinnes 2006:76). Man 

anser att flickor skulle kunna bidra på ett speciellt sätt till den vetenskapliga undervisningen, 

och det blir därför viktigt att lyfta fram hur den vetenskapliga kunskapen påverkas av dess 

utvecklare, samt de skillnader som finns mellan könen (Sinnes 2006:77). Det sista 

perspektivet kallar hon för ”The differences in science engagement among pupils of the 

same sex are as important as the differences between the two sexes”.  Detta sätt är färgat av 

postmodernismen och utmanar teorierna om att alla kvinnor är enade genom det biologiska 

könet och att kvinnokategorin är naturlig och essentiell (Sinnes 2006:78). I detta perspektiv 

anser man att genus är socialt konstruerat och att det i verkligheten är mer skillnader inom 

ett kön än mellan kön (Sinnes 2006:78). I undervisningen bör man, med detta perspektiv, 

försöka öka medvetenheten om marginaliserade grupper, oavsett könstillhörighet (Sinnes 

2006:79). Man ska även låta bli att ta för givet att elever har samma läggning och behov för 

att de är av samma kön (Sinnes 2006:79). Vidare säger hon att ”Science education reform 

programs operating under this understanding of gender and science might explore 

differences in interest found among pupils of the same sex and develop teaching materials 

to accommodate such a broad variety of interests” (Sinnes 2006:79). Läromedlen behöver 

med andra ord vara rikligt varierade i sitt innehåll så att de kan tillgodose alla elevers olika 

intressen och behov (Sinnes 2006:79). Oavsett vilka av dessa perspektiv man väljer så bör 

man vara medveten om de principer som perspektivet bygger på och den roll genus erhåller 

(Sinnes 2006:82). Denna medvetenhet hjälper till att skapa mer konsekventa åtgärder för att 

skapa jämställdhet (Sinnes 2006:82). 

 

Moira von Wright(1999) har på uppdrag av Skolverket undersökt i vilken mån 

fysikläromedlen gynnar jämställdhet, hon har formulerat några kriterier för en jämställd 
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lärobok (von Wright 1999:7). Von Wright använder sig av Sandra Hardings (1986) analytiska 

redskap, dvs. de tre processerna vid den sociala konstruktionen av genus (strukturellt, 

symboliskt och individuellt genus), för att problematisera skillnader i genus. Von Wrights 

första krav handlar om uppgifter med tillhörande text, i dessa uppgifter är det viktigt att 

tidigt klargöra vilka förväntningar som ställs på den som ska lösa problemet (von Wright 

1999:15). Detta beror på att flickor i större utsträckning än pojkar, tar hänsyn till det 

sammanhang som en uppgift ingår i (von Wright 1999:15). Detta krav motiveras med en 

studie gjord av Patricia Murphy (1997), som handlar om skillnader mellan flickor och pojkars 

strategier när de ger mening åt exempel och uppgifter (von Wright 1999:13–15). Några 

elever fick en uppgift med ett textexempel att lösa, texten handlar om en pappa som ska 

lösa upp socker i sitt te och dottern säger att det går snabbare att lösa upp sockret om han 

häller i det samtidigt som vattnet (von Wright 1999:13). Elevernas uppgift var att lösa socker 

i vatten med olika temperaturer och komma fram till vilken temperatur som sockret 

snabbast löses upp i (von Wright 1999:13). En av flickorna i elevgruppen tar hänsyn till 

texten och anser att de behöver göra två tester för att lösa problemet, pojkarna tar inte 

hänsyn till texten och vill göra fler tester (så som läraren hade tänkt med uppgiften) (von 

Wright 1999:15). Det bör också ställas krav på att exemplifieringen vid en uppgift är relevant 

för uppgiften, dvs. att ett hänsynstagande till den inte i blir vilseledande, exemplifieringen 

måste också eftersträva en öppenhet och allmängiltighet så att den kan förstås av alla elever 

oavsett erfarenheter (von Wright 1999:19). Vidare har även uppgiftsformatet en viss 

betydelse för skillnaderna mellan könen och bör därför tas hänsyn till (Eriksson 2005:19). I 

Niklas Erikssons (2005) studie framkom att flickor presterade bättre på uppgifter där de 

skulle skriva ner ett svar medan pojkar presterade bättre på flervalsfrågor där det fanns 

givna svarsalternativ (Eriksson 2005:19).  

 

Utöver de två kriterierna för uppgifter med tillhörande text som lyfts upp har von Wright 

även formulerat mer allmänna kriterier för läromedel. Hon har omformulerat några av Ilja 

Mottiers (1997) läromedelskriterier (som bland annat kräver att läromedelstexten: visar på 

relationen mellan ämnet och det vardagliga livet, det omgivande samhället, den mänskliga 

kroppen och den historiska utvecklingen), men hon har också formulerat egna kriterier som 

kompletterar Mottiers kriterier.  Dessa grundar sig på de tre genusskapande processerna 

(symboliskt, strukturellt och individuellt). På ett symboliskt plan handlar det om språkbruket 
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i texten, vem man vänder man sig till, vilka värdeord, dikotomier eller metaforer använder 

man sig av osv. (Von Wright 1999:11,29). På det strukturella planet handlar det om hur 

texten perspektiverar samhällsstrukturer och relationen mellan manligt och kvinnligt 

klassade verksamheter, samt att den ska uppmuntra till jämställande verksamheter (Von 

Wright 1999:29). På det individuella planet, som handlar om individens möte med texten, 

ska texten vara på ett sådant sätt så att eleven ges eget utrymme och inflytande över sin 

egen kunskapskonstruktion (von Wright 1999:29). Texten måste också, enligt von Wright 

(1999:29), innehålla en genuskänslighet, dvs. att den tar hänsyn till genusfrågan i de fall där 

den har betydelse och bortser från den då den inte har någon betydelse.  För den som 

arbetar med att utveckla ett läromedel är det även viktigt att man är genusmedveten, dvs. 

att man ständigt i alla sammanhang och moment problematiserar ur alla infallsvinklar hur de 

tre genuskonstruerande processerna samverkar med varandra (von Wright 1999:29). 

Dessutom säger von Wright (1999:29), ”För att genusmedvetenheten skall bidra till ett aktivt 

ställningstagande för jämställdhet, förutsätts dessutom att texten är inkluderande. Med det 

menar jag att den förhåller sig öppen gentemot en mångfald av perspektiv och möjliga läsare 

och inte utesluter (exkluderar) vissa”.   

 

Sammanfattningsvis visar en del forskning att det finns en viss skillnad mellan pojkars och 

flickors intresse för naturvetenskap. Flickor verkar i större utsträckning intressera sig för 

biologi, medan pojkar är mer intresserade av kemi och fysik. Det finns en mängd 

tillvägagångssätt för att främja jämställdhet i undervisningen (se Sinnes 2006; Mottier 1997; 

och von Wright 1999), vi har främst valt ett av de perspektiv som Sinnes (2006) lyfter upp 

(”Girls and boys are equal in their engagement in science education” ). Med detta perspektiv 

som utgångspunkt bör vi utveckla ett genusneutralt läromedel, antingen genom att ta bort 

alla referenser till kön, referera exakt lika mycket till båda könen, eller genom att utmana 

traditionella könsroller i text och bild (Sinnes 2006:75).  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt - Neuropedagogik 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en funktionsnedsättning orsakad av att 

hjärnans utveckling störts i barnaår eller under fostertiden. Symptomen minskar oftast i 
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tonåren men kan inte botas helt. Funktionsnedsättningens grund ligger i att en del 

hjärnfunktioner är nedsatta, som förmågan att planera och organisera (Adler & Adler 2006; 

Hellström 2005). Carin och Joel Tufvesson (2009:21) skriver att "ADHD är den vanligaste 

diagnosen av beteendestörning som visar sig under barndomen, och definieras som en 

störning av den neurala utvecklingen." Omkring 5 % av alla barn har ADHD 

(http://www.hjarnfonden.se). 

 

Individer som lider av ADHD är ofta drabbade av andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar t.ex. Asperger, Tvångssyndrom eller Tourettes 

(http://www.attention-riks.se ). Problematiken med ADHD är uppdelad i tre grenar: 

impulsivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.  Impulsiviteten manifesterar sig i 

att personen i fråga reagerar snabbt på olika intryck genom handling, men också känslor, 

utan eftertänksamhet eller reflektion, påvisar dålig förmåga att lyssna på andra och/eller 

uppvisar motorisk klumpighet. Hyper- eller överaktivitet innebär svårigheter att hitta en bra 

balans i aktivitetsnivån, antingen blir den för hög eller för låg, svårigheter att sitta stilla eller 

varva ner i ena stunden för att i nästa uppleva raka motsatsen - att hon eller han är helt 

utmattad och passiv. Yngre barn har oftast motorisk överaktivitet medan vuxna ofta 

upplever svårigheter att varva ned, sova samt blir rastlösa och otåliga. 

Uppmärksamhetsproblem eller koncentrationssvårigheter gör att personen upplevs som 

splittrad, förvirrad, okoncentrerad, slarvig och tappar bort eller glömmer saker. Dessa 

personer har ofta lång startsträcka vid ny uppgift, har svårt att avsluta påbörjade saker då de 

tröttnar fort och lätt störs av andra intryck från omgivningen (http://www.hjarnfonden.se; 

http://www.attention-riks.se).  

 

Symptomen är olika för alla och kan förekomma i kombination med varandra eller var och en 

för sig (http://www.attention-riks.se). Övriga problem i samband med ADHD kan vara 

motorikproblem, att utvecklingen av tal och språk är sen, svårighet att tolka sinnesintryck, 

trots eller hetsigt humör samt psykiska problem som oro, ångest eller depression 

(http://www.attention-riks.se; http://www.hjarnfonden.se). Omgivningen är viktig för 

individer med ADHD då de behöver en strukturerad vardag där krav och förväntningar ingår. 

I en förstående och påläst omgivning ökar chanserna att individen skall få det så lätt och 

stresslöst som möjligt (http://www.attention-riks.se).  
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Adler och Adler (2006:19) menar att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan 

fastna i olika delar av inlärningen men att det då kan vara viktigt för dem att de får gå vidare 

med andra uppgifter som är mer utmanande för hjärnan, så att deras självförtroende kan 

stärkas istället för att försämras om de behöver sitta och öva på saker de inte lär sig. Det 

som utmanar hjärnan kan vara lättare att arbeta med för denna grupp elever. 

 

1.4.1 Hur skall ett läromedel för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
utformas? 
 
Socialstyrelsen skriver i sin kunskapsöversikt (2005) att de problem som elever med ADHD 

upplever oftast blir tydligare i skolan på grund av att skolan ställer krav på att eleven skall 

sitta still och lyssna samt ta eget ansvar för sin inlärning. Båda dessa kan vara extra svåra för 

individer med ADHD. Socialstyrelsen skriver också att dessa elever är i behov av stöd i 

undervisningen under hela skolgången, att skolmiljön anpassas efter elevernas 

förutsättningar, samt att individuella läromedel kan behövas (Socialstyrelsen 2005). 

 

Enligt Louise Elfström Kindgren och Susanne Vallin (2007:36) kan läraren hjälpa elever med 

ADHD genom att: 

 Ge korta, tydliga regler och instruktioner  

 Ha en tydlig struktur i arbetssätt och undervisning 

 Presentera väl genomtänkta arbetsuppgifter 

 Ha variation på arbetsuppgifterna 

 Hålla korta arbetspass 

 

Hellström, A (1997:128) menar att dessa elever ofta blir lidande av att läromedel är för 

röriga och att många av eleverna i fråga därför är i behov av särskilda läromedel. Punkter 

ovan kan jämföras med hennes lista på hur läromedel bör vara för elever med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ett läromedel bör: 

 Vara konkret 

 Vara åskådlig 

 Ha enkel och tydlig layout 
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 Ha en enhetlig storstil på texten 

 Ha enkla och tydliga bilder 

 Vara luftig 

 Vara tydlig  

 

Ovanstående kriterier kommer vi att utgå ifrån då vi skapar vår bok. 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt – Skolans naturvetenskap 

Skolinspektionens rapport 2012 visar att nästan häften av de granskade skolorna inte lät 

eleverna arbeta med naturvetenskapliga arbetsmetoder (utföra enkla fältstudier, 

observationer och undersökningar, formulera hypoteser, samla data, mäta, sortera, 

gruppera, jämföra med andra och utvärdera) (Skolinspektionen 2012:13). Rapporten visar 

även att i de fall där eleverna fick arbeta med dessa arbetssätt, missar lärarna att i slutet gå 

igenom resultaten och diskutera vad som har hänt under lektionen tillsammans med 

eleverna (Skolinspektionen 2012:14). Detta leder till att eleverna inte får någon bakgrund till 

de fenomen experimentet behandlar, de får inte heller någon hjälp att förstå varför det blev 

på ett visst sätt (Skolinspektionen 2012:14). I Skolverkets rapport om TIMSS 2011 visar 

granskningen att svenska elever arbetar mindre med dessa naturvetenskapliga arbetssätt 

jämfört med EU/OECD-ländernas genomsnitt (Skolverket 2012:134). Annika Elm Fristorp 

säger: 

Det förefaller råda en samstämmighet mellan olika forskare i synen på att barn 

behöver få vara aktiva, utforska och handskas konkret med olika material i 

naturvetenskapliga sammanhang. Detsamma gäller att läroprocesser är sociala 

och beroende av språkliga begrepp som deltagarna gemensamt lägger 

betydelser i. Gemensamma argument som förs fram av forskarna i det 

avseendet är vikten av att barnen tidigt ges möjlighet att reflektera över sina 

funderingar och få tillgång till samt jämföra dem med andra människors sätt att 

beskriva naturvetenskapliga företeelser i omvärlden, samt att barnen behöver 

konfronteras med utmanande frågeställningar i anslutning till 

naturvetenskapliga innehållsliga objekt (Fristorp 2012:61).  
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Svein Sjøberg (2010) skriver att naturvetenskapen har förändrats från något som tagits som 

en neutral och objektiv instans, till dagens vetenskap bestående av en grupp människor som 

tjänar vissa intressen och får betalt för att tycka vissa saker (Sjøberg 2010:359). Skolans 

naturvetenskap har inte hängt med i utvecklingen, undervisningen förmedlar ofta en 

idealbild av den föregångna akademiska vetenskapen som skolan verkar hålla sig fast vid 

(Sjøberg 2010:359). En liknande slutsats drar Maria Andrée(2007) i sin granskning av tidigare 

forskningsstudier. Andrée säger att det fastställs i flera studier att NO-undervisningens 

läromedel och kursplaner framställer naturvetenskapen som den sannaste formen av 

kunskap, samt att den är oberoende av kultur och fri från värderingar, normer och 

trosföreställningar (Andrée 2007:19). Sjøberg (2010) anser att skolan borde lyfta fram 

vetenskapen som en kultur som man kan lära sig av utan att behöva bli en del av den. Han 

menar att genom att beskriva naturvetenskapen som en slags kultur med vissa särdrag, 

styrkor och klara begränsningar så kan man nå ut även till de elever som reagerar negativt på 

naturvetenskapens framtoning (Sjøberg 2010:361).  

 

Elevers förmåga att lära in är olika, Adler och Adler skriver (2006:39) att: ”Bäst lär man sig 

genom att använda en kombination av olika sinnen i lärandet. Somliga lär sig dock bäst 

genom handling, att praktiskt utforska. Andra får bäst stöd i lärandet när de ser eller hör.” 

Detta stödjer tesen att experiment är bra för inlärning. Eleverna kan själva vara med och 

experimentera men de kan också, genom diskussioner efteråt, se och höra vad andra 

kommer fram till. Igenkänning är också en viktig del och anses som nyckeln till mycket 

inlärning (Adler & Adler 2006:209–210). Även de elever som är mycket unga kan lära sig 

förstå fenomen som är abstrakta, bara de ges möjlighet (Nilsson 2012a:46). Genom att 

experimentera introduceras eleverna att använda ett naturvetenskapligt tankesätt samt att 

öva sina färdigheter att utveckla teorier och pröva dem (Adler & Adler 2006:93).  

 

Det laborativa arbetssättet har i tidigare forskning kritiserats för att man anser att elever inte 

utvecklar ett naturvetenskapligt skrivande och naturvetenskapliga sätt att skapa teori och 

dra slutsatser av observationer (Andrée 2007:155). Resultaten från Andrées analyser 

överensstämmer med detta, men det pekar också på att eleverna lär sig annat i 

laborationspraktiken som är av värde för elevens fortsatta deltagande i naturvetenskapliga 

undervisningspraktiker (Andrée 2007:155). Genom laborationsarbetet lär sig eleverna att 



 
 

14 
 

bemästra tekniker och redskap, men också att hantera redskap så som 

labbrapportinstruktionen och labbrapportalgoritmen (Andrée 2007:155). I Fristorps studie 

visar resultaten att elevernas verbala yttranden är det som värderas som kunnande av 

lärarna, detta leder i sin tur till att procedurkunskap och de meningsbärande 

iscensättningarna och representationerna som eleverna skapar blir osynliga (Fristorp 

2012:283). Resultaten visar även en tendens till att eleverna ställer färre frågor ju äldre de 

är, i årskurs 1 handlar barnens frågor till störst del om de innehållsliga objekten och 

förtydliganden av lärarens tidigare instruktioner (Fristorp 2012:281).  

 

I naturvetenskaplig undervisning förväntas det att eleverna ska observera fenomen och 

händelseförlopp, men att göra dessa observationer är inte alltid så lätt (Lidar 2010:19). När 

man ska observera eller se något behöver man tolka det man observerar/ser in i ett specifikt 

ramverk, dvs.  man måste veta vad som är värt att uppmärksamma (Lidar 2010:19). Lidar 

säger ”När elever ’tittar på’ något strukturerar de inte vad de egentligen gör och ser och 

delar inte in vad de ser i specifika aspekter eller egenskaper”, därför är det viktigt att som 

lärare ibland lotsa eleverna mot det som ska uppmärksammas (Lidar 2010:19). Elever 

behöver få uppleva variation av fenomenet för att kunna utveckla förmågan att se vad som 

är viktigt att uppmärksamma, när man upplever variation av något kan man lättare urskilja 

vissa saker i miljön som viktiga (Lidar 2010:19). Vidare säger Lidar att det inte räcker med att 

enbart lära sig uppmärksamma det som är viktigt, man måste också kunna skapa relationer 

mellan det som uppmärksammats och tidigare erfarenheter (Lidar 2012:20). Genom dessa 

relationer kan erfarenheterna bli mer generaliserade och kontinuerliga (Lidar 2010:20). Lidar 

exemplifierar detta, samtidigt som hon visar på vikten av en genomgång av uppgifterna 

innan eleverna får utföra dem.  

 

Exemplet är en laborationsuppgift, som heter Fantomsmärta. Eleverna har ingen tidigare 

erfarenhet av begreppet och skapar därför en egen förståelse som är kopplad till 

seriefiguren Fantomen (Lidar 2010:45). Genom att eleverna inte förstår rubriken och således 

även syftet med uppgiften, så blir deras aktivitet något annat än vad som var tänkt. När man 

inte vet vad som ska hända i en situation är det svårt att upptäcka och ta till sig det som det 

är meningen att man ska ta till sig (Lidar 2010:46). Även Nilssons (2012a) studie visar att 

elever ofta har svårt att förstå målen med laborationerna. Istället för att lära sig om 
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naturvetenskap och hur världen fungerar försöker eleverna följa instruktionerna (som i sig är 

bra, men som inte alltid är målet för ett experiment), använda rätt material, lyckas med 

experimenten, och få fram de förväntade effekterna, med andra ord vill eleverna göra ”rätt” 

(Nilssons 2012a:93). Här är det viktigt att läraren noga pekar på vad han eller hon vill att 

eleverna skall observera och lära sig av laborationen. Interaktion mellan lärare och elever 

menar Nilsson (2012a:95) är viktigt, laborativt arbete måste ha tydliga mål för vad som 

förväntas av eleverna, hur arbetet kommer att bedömas samt att eleverna behöver ha 

någon att samtala om fenomenen med. 

 

Hur eleverna använder sig av uppgiftens instruktioner är också avgörande för vilket lärande 

som möjliggörs och/eller vilket som begränsas, det behövs tre saker för att eleverna ska 

kunna använda en instruktion på de sätt som förväntas (Lidar 2010:48). För det första 

behövs det ytterligare information som inte är inkluderat i instruktionerna, här ger Lidar ett 

exempel med två elever som i en uppgift förväntas väga upp en liten mängd av ett ämne, 

men inte vet hur de ska göra detta (eleverna behöver alltså kunskap i hur de ska gå till väga) 

(Lidar 2012:59). För det andra behövs det kunskap om vad som ska uppmärksammas, en 

instruktion i sig beskriver inte vad som ska uppmärksammas (Lidar 2012:59). Det sista som 

behövs är att eleverna måste få veta när den kunskap som de har är relevanta att använda, 

exempelvis att veta när man behöver använda destillerat vatten och när det inte behövs 

(Lidar 2012:59). Annie-Maj Johansson (2012) lägger till att eleverna även behöver kunskap 

om den bakomliggande teorin för att kunna uppmärksamma det relevanta (Johansson 

2012:53). Johansson säger att varken laborationerna eller samtal om teorin bakom, var för 

sig, automatiskt ger eleverna förståelse för de naturvetenskapliga begrepp och fenomen 

som uppgiften behandlar, eleverna behöver handledning av någon mer kompetent som 

läraren, samt fria tyglar för att nå de relevanta slutsatser som kan bidra med den tänkta 

kunskapen och förståelsen (Johansson 2012:53). Nilsson (2012b:165) anser att om NO-

undervisningen ska bestå av detaljstyrda laborationer och katederundervisning behövs det 

en välutbildad lärare i ämnet. Efter genomförda studier framkom att många lärarstudenter 

samt lärare känner sig osäkra gällande ämneskunskaperna i No-ämnena (Nilsson 2012b). De 

tycker sig inte ha tillräckliga kunskaper i ämnena och har därför svårt att besvara elevernas 

frågor samt att vidareutveckla diskussioner. Nilsson menar att grunden för en lyckad 



 
 

16 
 

undervisning är att lärare har goda ämneskunskaper och känner trygghet inför ämnet 

(Nilsson 2012a:27).  

 

I motsats till Johansson (2012)  och Nilsson (2012a), anser Lagerholm (2009:15–16) att det är 

en god idé att inte ha med någon förklaring till experimenten som man gör i klassrummet, 

för att det lättare skapar en dialog och gemensam nyfikenhet över vad som hänt och varför. 

Då inte heller läraren vet vad som kommer att hända eller varför, kan det leda till fler försök. 

Färdiga svar är bra att undvika för att lyfta elevernas nyfikenhet, då finns inga rätta eller fel 

svar och på så sätt kan man inte ”misslyckas” (Lagerholm 2009:15). I flera undersökningar 

framkom det att eleverna i testgrupperna använde sig av både vetenskapligt och vardagligt 

tänkande och språk. När eleverna i grupp får diskutera olika fenomen och erfarenheter kan 

de sporras att göra sig förstådda genom att använda ett gemensamt vetenskapligt språk 

(Lagerholm 2009:13). Lagerholm menar att vi utgår från våra erfarenheter, när vi får en ny 

erfarenhet byggs den på tidigare erfarenheter så att vi skapar egna förklaringar på fenomen 

som vi upplever (Lagerholm 2009:13). Därför är det viktigt att tidigt prata med eleverna om 

dessa fenomen och upplevelser så att de inte bildar sig en uppfattning som inte stämmer 

överens med verkligheten, samt att de kan bygga ett bra ordförråd fyllt av olika begrepp. 

Lagerholm säger att experiment om omvärlden är ett utmärkt sätt att lära sig det som 

behövs i naturvetenskap. I likhet med Lagerholm (2009), anser Gericke (2009), Nilsson 

(2012a) och Johansson (2009) att eleverna har behov av att diskutera det de lär sig samt det 

som står i läroboken, för att de ska kunna tolka och förstå innehållet på rätt sätt samt för att 

de ska lära sig använda naturvetenskapliga ord. Betoning ligger på att läraren bör finnas med 

som samtalspartner.  

 

Man kan inte säga att praktiskt arbete är bättre eller sämre jämfört med andra arbetssätt, 

det måste bedömas i förhållande till syftet och de mål som finns för arbetet för att kunna 

avgöra om resultatet är lyckat (Sjøberg 2010:492). Sjøberg säger också att den moderna 

naturvetenskapen är otänkbar utan experiment, och att experimenten är det som skiljer de 

naturvetenskapliga ämnena från andra ämnen (Sjøberg 2010:519). Sjøberg säger: ”Genom 

experiment skapar man en situation som kan studeras. Ofta varierar man några variabler på 

ett systematiskt sätt, så att effekten av variation kan studeras” (Sjøberg 2010:490). Detta 

menar Sjøberg är det primära argumentet för att den naturvetenskapliga undervisningen ska 
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grunda sig på praktiskt arbete (Sjøberg 2010:490). Men det går inte att enbart arbeta 

praktisk, så länge som prov och examinationer testar teoretisk kunskap kommer det 

praktiska arbetet att ge ett sämre resultat än om man bara läser text och teori (Sjøberg 

2010:490). Sjøberg lyfter fram några grundläggande aspekter av naturvetenskapen som är 

viktiga att lyfta fram och förmedla även till yngre elever, oavsett arbetssätt.  Dessa 

grundläggande poänger har vi tagit med i vårt läromedel. Dessa aspekter är (i förkortad 

version, för lång version se bilaga 1. ):  

• Naturvetenskapen är empirisk. […] 

• Observationer och experiment måste alltid tolkas. […] 

• Forskare diskuterar och argumenterar för att på bästa sätt kunna förstå 

resultat och data. […] 

• Naturvetenskapens beskrivningar av verkligheten måste hela tiden prövas och 

utmanas. […] 

• Det finns inget tillvägagångssätt, recept eller metod för att utveckla nya 

tankar och idéer inom vetenskapen. […] 

• För att förstå naturen måste man använda begrepp. […] 

• Natur vetenskapens lagar och teorier framställs ofta matematiskt, i formler 

och ekvationer. […] 

• Vetenskapen har skapats av människor i syfte att förstå världen. […] 

• Naturvetenskapens teorier och kunskaper kan aldrig uppfattas som slutgiltiga. 

[…] 

• Ibland måste man helt enkelt förkasta gamla vetenskapliga teorier och 

föreställningar. […] (Sjøberg 2010:281–282).   

 

Sammanfattningsvis kan man se att det finns många olika aspekter som man måste ta 

hänsyn till när man väljer att arbeta praktiskt i sin undervisning, bland annat att elever 

behöver hjälp att se det som ska uppmärksammas under ett experiment. Det har lyfts upp 

en del fördelar med att arbeta praktiskt, men det har också kommit fram att det inte går att 

säga att det praktiska arbetet är att föredra, jämfört med andra arbetssätt, eftersom man 

även måste ta hänsyn till de syften och mål som sätts upp för det praktiska arbetet.  

 

2 Arbetsprocess 

2. 1 Förarbete och urval 
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För att ta reda på vad för material som finns i NO började vi söka efter redan existerande 

NO-böcker genom att söka på Internet och Blåsenhusbiblioteket. Vi fann fyra olika läromedel 

vars innehåll blivit utformat utifrån LGR 11. Utifrån det centrala innehållet i LGR11 har vi 

granskat läromedlen med hjälp av en tabell där varje punkt för NO årskurs fk-3 står med, 

tabellen redovisas under avsnittet Utvärdering. Då NTA också behandlar NO-undervisning 

för elever i grundskolan och är mer laborativt än de flesta läromedel ovan, undersökte vi 

även detta. I Annie-Maj Johanssons avhandling (2012) nämner hon Ekborgs och Lindahls 

(2007) rapport om NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). NTA är ett tematiskt 

undervisningsmaterial som bygger på vetenskapligt arbetssätt. I varje tema ingår 

fortbildning, handledningar samt en materielsats till 30 elever. Materialet är frågebaserat, 

med experiment som grund för det undersökande arbetssättet 

(http://www.ntaskolutveckling.se/). Hennes slutsats av deras rapport är följande: Lärare och 

elever i fk-6 är generellt sett positiva till NTA-undervisningen. Lärarna tycker att NTA är ett 

bra arbetssätt att experimentera och formulera hypoteser genom, dock kan arbetssättet bli 

enformigt, dokumentationen för ansträngande samt elevhäftenas texter är för svåra. En del 

lärare menar på att de inte känner sig fria nog i användandet av NTA-materialet eftersom 

det är svårt att utveckla det själv (Johansson 2012:14).  

 

När genomgången av NO-läromedelen avslutats påbörjades datainsamlingen till den 

teoretiska utgångspunkten. Vi delade upp arbetet så att Alexandra fokuserade på genus och 

hur ett läromedel kan skapas utifrån ett genusperspektiv, medan Emelie sökte information 

om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur läromedel kan anpassas efter dessa 

elever. Då kursen endast är 15 hp insåg vi relativt snart att det inte skulle finnas tid att göra 

en bok vars innehåll skulle täcka hela det centrala innehållet i LGR 11 i NO för årskurs fk-3. 

Eftersom förundersökningen och datainsamlingen hade visat att biologi var det ämne av de 

tre naturorienterade ämnena som var vanligast i NO-undervisningen valdes det bort och vi 

valde att prioritera fysik och kemi. Vi valde att utgå från två delar i det centrala innehållet: 

Kraft och rörelse samt Material och ämnen i vår omgivning (LGR 11, s. 128). Dessa mål var på 

sätt och vis berörda i de läromedel vi tidigare gått igenom, dock hade läromedlen få 

experiment inom områdena och detta var något vi kunde utveckla. Vi har utgått från de här 

delarna när vi har gjort kapitelindelningen, men vi valde att dela upp material och ämnen i 
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vår omgivning till två separata delar, eftersom den behandlar ganska mycket.  Det här är 

delarna ur läroplanen som vi har valt ut experiment till:  

 

Kraft och rörelse  

 Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor 

och rutschbanor.  

 Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid 

balansgång och på gungbrädor.  

Material i vår omgivning  

 Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna 

utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.  

 (Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka 

material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.) 

(behandlas inte)   

Ämnen i vår omgivning 

 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: 

avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.  

 Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.  

  Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 

beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. 

2.2 Konstruktion av boken 

Efter att vi hade lagt lite för lång tid på litteraturöversikten och de teoretiska 

utgångspunkterna, påbörjades insamlingen av experiment till vårt läromedel.  Tanken var att 

testa så många experiment som möjligt kopplade till punkterna ovan. Genom att testa 

experimenten själva, kunde vi lättare hitta passande utvecklingar av experimenten, men 

också se vilka experiment som var för svåra eller tråkiga för att ha med.   

 
Vi la två heldagar på att testa experiment. Under arbetets gång (utförandet av valda 

experiment) noterade vi tankar och frågor som vi fick, dessa fick komma med i boken i form 

av tips, idéer och utveckling till experimenten. De försök vi misslyckades med gjorde vi om 

tills vi fick det förväntade resultatet, i vissa fall kom vi fram till att experimenten var för svåra 
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för att ta med i boken och i andra fall valde vi att ha med dem i alla fall. När vi misslyckades 

med ett försök började vi reflektera över varför resultaten blev som de blev och varför 

experimentet blev ”misslyckade”, och genom de upprepade försöken kunde vi komma på 

vad som kunde ändras och på så sätt lära oss nya saker. Detta är något vi vill förmedla både 

till de lärare som kommer att använda sig av boken men också de elever som kommer få 

utföra experimenten, därför har vi valt att lägga in anteckningssidor efter varje experiment 

där läraren kan skriva in sina egna upptäckter eller tillägg till ett experiment. Ett försök som 

inte går enligt planen är inte ett misstag, det är en möjlighet att lära sig något mer. Genom 

sådana experiment kan man lättare skapa en dialog och bygga upp en gemensam nyfikenhet 

över vad som hänt och varför, detta kan i sin tur leda till fler försök (Lagerholm 2009). Att 

experimentera bör inte handla om att göra rätt eller fel, utan att hitta lösningar på de 

problem man står inför.  

 

De experiment som vi valde ut till boken skrev vi om så att de blev mer öppna och uppfyller 

kriterierna. Genom att experimenten är mer öppna blir det en större variation på möjliga 

sätt att arbeta med dessa. På lärarsidan står det förklaringar till experimenten, dessa har vi 

fått en del hjälp med av en sakkunnig (för att säkerställa att våra förklaringar är korrekta). Vi 

har också använt oss av tre faktaböcker för att fylla ut våra förklaringar dessa står med i 

referenslistan för boken (Fysik i vardagen; Naturvetenskapens bärande idéer; samt, Boken 

om naturvetenskap).  Alla begrepp är inte förklarade i texten, vi har ansett att de är så pass 

vanliga och/eller självförklarande att de inte behöver förklaras. Den litteratur som vi har 

använt till boken har vi angett i en referenslista i slutet av boken, om en lärare inte förstår 

ett begrepp eller fenomen så kan hon/han med hjälp av litteraturen i referenslistan leta upp 

en längre förklaring.    

 

2.2.1 Design 
 
Alexandra stod för produktens design, men alla beslut har tagits gemensamt. Vi har försökt 

ta hänsyn till personer med färgsynsskador, främst under experimentsidorna som eleverna 

kommer ta del av, men vi har inte tagit hänsyn till det genomgående.  Läromedlets layout 

och design har utformats utifrån de kriterier som vi har funnit för läromedel anpassade för 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (det ska vara konkret, lättåskådlig, ha 
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en enkel och tydlig layout, ha en enhetlig storstil på texten, ha enkla och tydliga bilder, vara 

luftig samt vara tydlig). Detta syns tydligast på experimentsidorna som eleverna kommer att 

se och använda. Alla experimentsidor är uppbyggda på samma sätt, först en rubrik, under 

det en ruta med det materiel som behövs, sedan en numrerad lista med instruktioner. Innan 

vi började göra boken, utformade vi en mall för bokens sidor, som vi sedan har utgått ifrån. 

Vissa experiment har fått en tillhörande bild. Tanken är att de flesta experimenten ska ha en 

bild, men på grund av tidsbrist har bilderna blivit nedprioriterade. Bilderna är kopplade till 

de experiment de är gjorda för och fungerar som ett förtydligande av instruktionerna. De 

flesta bilderna är handmålade, men några bilder är foton som vi har tagit när vi har testat 

experimenten. Fotona har redigerats i datorn så att enbart de viktigaste har fått vara kvar.   

 

När jag (Alexandra) har gjort framsidan så har jag försökt spegla bokens innehåll, men också 

försökt hålla bilden könsneutral. Bilden visar två personer som står på en gungbräda, den 

ena personen läser en bok och den andra håller två glas med vätskor som ska blandas. 

Personerna är utformade utifrån det valda genusperspektivet (antingen genom att göra 

bilden neutral, referera lika mycket till båda könen och/eller bryta traditionella könsroller, 

vilket/vilka av dessa som har uppfyllts beror på hur man väljer att se på bilden). Ovanför 

personen som läser finns en tankebubbla som visar att personen läser om teorin ”lika löser 

lika”, detta illustreras genom två enkla ekvationer med illustrationer som visar att vatten 

blandar/löser sig med vatten, men vatten och olja går inte att blanda. Personen som står på 

andra sidan av brädan ska illustrera ett praktiskt försök där denna teori prövas. Gungbrädan 

är i perfekt balans, detta är menat att illustrera att undervisningen behöver ha en balans 

mellan teori och praktik (dvs.  att undervisningen ska bestå av både teoretiskt arbetet och 

praktiskt arbete). I bilden finns det även ett äppelträd med i bakgrunden med ett fallande 

äpple, som mest är tänkt som en utfyllnad, men som också illustrerar ”fysik i vardagen”. Det 

fallande äpplet är också en vanlig symbol för hur Newton upptäckte gravitationskraften.  

 

Vi har tre typer av textrutor med i boken, dessa har fått varsin färg så att man lätt ska kunna 

hålla isär dem. Materiel-rutan har fått en grön färg, varningsrutan har fått en orange färg 

(samt tjockare ram), och den sista rutan är tipsrutan som har fått en ljusblå färg. Vi har även 

färgkodat kapitlen i boken, detta för att man ska slippa gå tillbaka till innehållslistan för att 

se vilket kapitel (vilken del i LGR11) som experimentet ingår i.  
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Vi har ännu inte beslutat vilken typ av bokomslag som vi vill ha på boken när vi trycker ut 

den, men vi överväger en spriralbindning som går att öppna upp (så att man kan lägga till fler 

sidor i boken). En öppningsbar spiralbindning skulle leda till att man som lärare kan lägga till 

fler experiment i boken som man har hittat någon annanstans.  

 

3 Utvärdering  

3.1 Syfte 

Syftet med utvärderingen är att granska vårt läromedel utifrån de uppsatta kriterierna, samt 

jämföra det med andra läromedel inom NO för årskurserna fk-3 för att kunna avgöra om vårt 

läromedel har bidragit med något nytt.  

 

3.2 Metod 

För att kontrollera att läromedlet lever upp till de satta kriterierna har vi sammanfattat 

kriterierna i två listor (en för genus och en för neuropedagogik). Sedan har vi granskat 

läromedlet punkt för punkt. För att jämföra vårt läromedel med andra läromedel inom 

ämnet har vi utformat en tabell där vi har fyllt i vilka delar ur det centrala innehållet i Lgr11 

som läromedlen behandlar. Tabellformatet gör det enklare för oss att se vad som finns, vad 

som saknas, samt att jämföra läromedlen med varandra. 

 

3.3 Resultat 

3.3.1 Genus och neuropedagogik 
 

Vi är i stort nöjda med utformningen av boken. Då vi började med att göra en mall som 

skulle möta kraven i listan från Hellström (1997:128) och listan från Elfström Kindgren och 

Vallin (2007:36) anser vi oss uppnått alla kriterierna. Sidorna i boken har en tydlig struktur 

och korta instruktioner i punktlistform, layouten är lättöverskådlig och färgkodad med 

tydliga och enkla bilder, typsnittet är enhetligt och texten är stor.   
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Från en början hade vi valt ut en lista med kriterier som Moira von Wright (1999) har 

formulerat, men efter hand insåg vi att den var för lång och svår att uppfylla under den korta 

tid vi har haft på oss. Därför valde vi istället att enbart utgå från genusperspektivet ”Girls and 

boys are equal in their engagement in science education” och de kriterier som Astrid Sinnes 

formulerat för ett läromedel inom detta perspektiv (2006:75). Dessa kriterier är: 

 Neutralt undervisningsmaterial (detta kan göras antingen genom att ta bort alla 

referenser till kön, referera exakt lika mycket till båda könen, eller genom att utmana 

traditionella könsroller i text och bild.). 

  Visar på relationen mellan ämnet och det vardagliga livet.  

 Att texten är inkluderande (öppen gentemot en mångfald av perspektiv och möjliga 

läsare och inte utesluter vissa).   

 

Det första kriteriet anser vi att boken uppfyller, boken har inga referenser till kön och i de fall 

där förklaringarna till experimenten har en exemplifiering har den neutraliserats. Exempelvis 

i förklaringen till experimentet Hemmagjord kulbana.  Bilderna i boken är också neutrala, 

eftersom de fungerar mer som förtydliganden av instruktionerna än som fina dekorationer.  

Jag (Alexandra) har försökt tänka på att använda en färgsättning som är neutral, eller som 

ska ”referera exakt lika mycket till båda könen”, se exempelvis experimentet Ballongbana 

där både rosa (feminint) och blått (maskulint) finns med. Framsidan uppfyller det första 

kravet, men på vilket sätt den gör det beror på den som ser på bilden. Antingen väljer man 

att se två personer, som inte är av något speciellt kön (dvs. de kan lika gärna vara två flickor, 

två pojkar eller en av varje).  Man kan också se en flicka och en pojke (refererar lika till båda 

könen). Eller så ser man en flicka och en pojke varav pojken har en rosafärgad tröja (rosa 

anses vara feminint) och flickan en grön färg (som anses maskulint), alternativt en flicka med 

kort hår och en kille med långt. Bilden på framsidan är med andra ord en tolkningsfråga, men 

hur den än tolkas så uppfyller den det första kravet.  

 

Det andra kriteriet, att läromedlet ska visa på relationen mellan ämnet och det vardagliga 

livet, uppfyller boken genom att vi i förklaringarna till experimenten beskriver fenomenen 

och hur de märks av i vardagen. I faktatexten i det första kapitlets början (Kraft och rörelse) 
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beskrivs mer allmänt om kraft och rörelse, där beskrivs också vilka krafter vi märker av i 

vardagen.  

 

Det sista kriteriet, att texten ska vara inkluderande, är lite svårare att avgöra om boken 

uppfyller. Genom att vi har gjort experimenten så öppna som möjligt, men också genom att 

vi har försökt hålla oss neutrala i våra förklaringar till experimenten, samt den inledande 

faktatexten till Kraft och rörelse, så anser vi ändå att boken uppfyller även detta krav.  

 

Sammanfattningsvis uppfylls alla de kriterier som vi har satt för läromedlet gällande genus 

och neuropedagogik.  

 

3.3.2 Jämförelse med tidigare läromedel 
Hur mäter sig vårt läromedel med andra läromedel, har vi lyckats bidra med något nytt? 

Vi har granskat fyra ämnesövergripande läromedel inom de naturorienterande ämnena för 

årskurs 1-3 som alla är gjorda för den aktuella läroplanen Lgr11 (antalet böcker som vi har 

hittat är begränsat, vid sökningar på internet har samma böcker kommit upp). De böcker 

som vi har granskat är: 

 

 PULS No-boken: Grundbok. Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld (2011) 

NO- boken är en faktatextbaserad lärobok med tillhörande arbetsbok med frågor till 

texten. Kapitlen är uppdelade efter teman som våren, hösten, din kropp etc.  

 Boken om NO. Hans Persson (2013)  

Boken om NO är en faktatextbaserad bok med experiment/övningar i varje del. Det 

finns en tillhörande arbetsbok med frågor till texten. Kapitlen är uppdelade efter 

teman så som el och magnetism, vatten, rymden etc. 

 Försök med NO. Hans Persson (2011) 

Arbetsbok/kopieringsbok för åk1-3 baserad på experiment och övningar. Boken är 

uppdelad i kapitel efter teman, så som fysik, kemi och rymden etc.  

 Värt ett försök: Biologi, fysik, kemi och teknik i nio teman. (lärarens bok) 

Barbro Anderberg, Robert von Braun, Sigvard Lillieborg, Birgit Sandén.(2011) 



 
 

25 
 

Värt ett försök är en experimentbaserad bok, med kopieringsunderlag som är 

uppdelad i nio teman.  

 
I tabell 1 visas den de granskade läromedlen, utifrån det centrala innehållet för årskurserna 

fk-3 i NO.  De punkter som behandlas i Labbar för alla! behandlas även av de granskade 

läromedlen. Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport 2012, som visar det är stor fokus på 

biologi när det står NO på schemat, anser vi att valet av punkter ändå är välmotiverat. I två 

av de granskade läromedlen saknas punkterna om magnetism, ledningsförmåga samt 

flytförmåga (dessa behandlas betydligt mer i Labbar för alla!). Så i jämförelse med de andra 

läromedlen och utifrån punkterna i det centrala innehållet i LGR 11, så skiljer sig inte Labbar 

för alla! från de andra läromedlen.  

 

Tabell 1. Jämförelse mellan vårt läromedel och andra läromedel utifrån det centrala innehållet i LGR 
11. De blåfärgade tabellrutorna innehåller de punkter som behandlas i Labbar för alla!. 

Lgr11 Puls-No boken Försök med NO Värt ett försök Boken om NO 

Jordens, solens och 
månens rörelser i 

förhållande till varandra. 
Månens olika faser. 

Stjärnbilder och 
stjärnhimlens utseende 
vid olika tider på året. 

Ja, till viss del. 
Stjärnbilder och 

stjärnhimlens utseende vid 
olika tider på året saknas. 

Ja, till viss del. Inte 
stjärnhimlens utseende vid 

olika tider på året. 

Ja, till viss del. Ja. 

Årstidsväxlingar i naturen 
och hur man känner igen 
olika årstider. Djurs och 

växters livscykler och 
anpassningar till olika 

årstider. 

Ja. Ja, till viss del. Inte 
årstidsväxlingar i naturen 
och hur man känner igen 

olika årstider. 

Ja. Ja, till viss del. Kortfattat 
och inte ingående. 

Djur och växter i 
närmiljön och hur de kan 
sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn 
på några vanligt 

förekommande arter. 

Begränsat med gruppering 
och artbestämning finns 

enbart för växter. 
 

Ja. Ja. Ja. 

Enkla näringskedjor som 
beskriver samband mellan 
organismer i ekosystem. 

Ja, till viss del. En enkel: 
Löv-Mask-Koltrast. 

Ja. Ja, till viss del. Livet i 
komposten. 

Ja. 

Betydelsen av mat, sömn, 
hygien, motion och sociala 
relationer för att må bra. 

Ja, till viss del. Betydelsen 
av motion och sociala 

relationer återfinns inte 
alls. 

Nej. Ja. Nej. 

Människans kroppsdelar, 
deras namn och funktion. 

 

Ja. Ja, till viss del. Namnge 
kroppsdelar, ej deras 

funktion. 

Ja, till viss del. Inte 
kroppsdelar, muskler. 

 

Ja. 

Människans upplevelser 
av ljus, ljud, temperatur, 
smak, doft med hjälp av 

olika sinnen. 

Ja. Ja, till viss del. Inte känsel. Ja. Ja. 

Tyngdkraft och friktion 
som kan observeras vid 

lek och rörelse, till 
exempel i gungor och 

Ja. Ett uppslag med en stor 
bild och några små 

faktarutor. 

Ja. Ja, till viss del. Ute på hal 
is. 

Ja. 
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rutschbanor. 

Balans, tyngdpunkt och 
jämvikt som kan 

observeras i lek och 
rörelse, till exempel vid 

balansgång och på 
gungbrädor. 

Ja. Ett uppslag med en stor 
bild och några små 

faktarutor. 

Ja. Ja. Ja. 

Materials egenskaper och 
hur material och föremål 

kan sorteras efter 
egenskaperna, utseende, 

magnetism, 
ledningsförmåga och om 

de flyter eller sjunker i 
vatten. 

Ja, till viss del. Magnetism, 
ledningsförmåga och 

flytförmåga förekommer 
inte. 

Ja. Ja. Ja, till viss del. Magnetism, 
ledningsförmåga och 

flytförmåga förekommer. 

Människors användning 
och utveckling av olika 

material genom historien. 
Vilka material olika 
vardagsföremål är 

tillverkade av och hur de 
kan källsorteras. 

Ja, till viss del. Människors 
användande och 

utveckling av material 
genom historien återfinns 

inte. 

Ja, till viss del. Ej, 
källsortering. 

Ja. Ja, till viss del. 
Källsortering saknas. 

Vattnets olika former: 
fast, flytande och gas. 

Övergångar mellan 
formerna: avdunstning, 
kokning, kondensering, 
smältning och stelning. 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Luftens grundläggande 
egenskaper och hur de 

kan observeras. 
 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Enkla lösningar och 
blandningar och hur man 
kan dela upp dem i deras 
olika beståndsdelar, till 

exempel genom 
avdunstning och filtrering. 

 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Skönlitteratur, myter och 
konst som handlar om 

naturen och människan. 
 

Nej. Ja. Sagan Från böna till 
böna. 

Ja. Ja. 

Berättelser om äldre 
tiders naturvetenskap och 
om olika kulturers strävan 

att förstå och förklara 
fenomen i naturen. 

Nej. Nej. Ja. Ja. Lite kort. 

  
 
 
Utifrån de mål i LGR 11 som vi har valt ut, har vi berört alla utom ett: ”Människors 

användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga 

föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.” (LGR 11). Orsaken till detta är att det 

inte går att laborera så mycket med alla delarna av den punkten. Punkten kan behandlas i 

arbetet med något av experimenten i boken, men experimenten i sig behandlar inte 

punktens innehåll.  Det som utmärker Labbar för alla! jämfört med tidigare läromedel är att; 

alla experiment som finns med i boken har förklaringar, utvecklingar och tillägg; boken är 

utformat utifrån ett genusperspektiv; samt att boken är anpassad för elever med 
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neuropsykiatriska besvär (med störst fokus på ADHD-relaterade besvär). Experimenten i 

boken är utformade så att de ska vara flexibla och kunna arbetas med på olika sätt, av så 

många som möjligt.  

4 Diskussion 

En av de svårigheter vi upplevt har varit att distribuera tiden på rätt sätt, till en början 

utformade vi ett schema där vi fördelade tiden för de olika momenten. Vi har följt schemat 

under hela arbetets gång, så tidssvårigheterna har inte handlat om att vi har haft svårt att 

följa schemat. Vi fördelade tiden på schemat så att det blev för mycket tid som lades på 

bakgrunden. Orsaken till att vi la för mycket tid till bakgrunden var att vi båda är relativt 

långsamma läsare. Vi insåg inte heller att det skulle ta så lång tid att göra boken, särskilt 

redigeringen och finjusteringarna tog mycket mer tid än förväntat.  Ett annat problem som vi 

stötte på var att vi inte kunde lägga in våra egna experiment i boken. Vi hade inga problem 

med att komma på egna experiment, men det som var svårt var att definiera exakt vilka 

fenomen som behandlades i experimenten och därför fick de strykas från innehållet i 

boken. Allt i boken blev klart, förutom de inledande texterna till varje kapitel. Vi hann skriva 

texten till det första kapitlet (Kraft och rörelse), men inte till de andra.  

Saker vi gärna jobbat vidare på om tid funnits är många, några av dessa är att: lägga in flera 

experiment (även egna); göra boken anpassad för individer med färgsynskador; utveckla 

introduktionstexter till varje kapitel (eftersom vi enbart hann med en); utvecklat läromedlet 

till att täcka hela fysik- och kemidelen (åk. 1-3) i LGR 11; lagt till fler foton och illustrationer. I 

den bästa av alla världar hade vi, tillsammans med ett förlag som hjälpt oss att utveckla 

boken, gett ut boken. Eftersom boken inte är fullständig anser vi inte detta ännu möjligt.   
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http://snacks.fysik.org/index.asp 
 
Teknik och natur – Resurs för skola och förskola!   
http://www.teknikochnatur.se/ 
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Förord 
Vår tanke med denna bok är att den ska fungera som en lärarhandledning till 
hjälp och inspiration för lärare i skolans tidigare år. Vi har strävat efter att göra 
boken så flexibel som möjlig, för att den ska passa såväl ”vanliga” elever som 
elever med speciella behov. Den ska också passa lärares olika behov. Det är 
inte tänkt att man ska följa boken från pärm till pärm, utan istället plocka ut de 
experiment som man vill arbeta med. Vår utgångspunkt har varit att ha ett 
genusperspektiv som har medfört att vi har gjort experimenten så öppna som 
möjligt samt neutraliserat förklaringarna och bilderna till dem. Vi har även, 
genom att utgå från aktuell forskning, försökt göra boken anpassad för elever 
med neuropsykiatriska besvär, med störst fokus på besvär kopplade till ADHD. 
Detta har gjorts främst genom layouten, så att den skall ha en tydlig struktur 
som följer genom hela boken. 
 

Efter att vår kemilärare på Lärarprogrammet (vid Uppsala universitet) sagt att 
man borde utföra ett experiment varje dag, bestämde vi oss för att utforma ett 
läromedel i NO som självständigt arbete. Experimenten i boken har vi inte 
kommit på själva, istället har vi samlat några befintliga experiment som vi har 
omarbetat och gjort mer flexibla. Många experiment hade ganska korta 
förklaringar, därför har vi även försökt fylla ut texten så att man som läsare 
lättare ska förstå de fenomen som behandlas. 
  
Varje experiment har en experimentsida med ett ”recept” på vad som behövs 
samt hur experimentet ska utföras. Denna sida kan kopieras upp till eleverna 
eller visas på projektor eller overhead (för att spara på miljön). 
Experimentsidan följs av en lärarsida där det finns förslag på påbyggnad och 
variation samt förklaring till experimentet. Efter lärarsidan kommer en tom sida 
för egna anteckningar. Experimenten kan användas på olika sätt, antingen som 
demonstration i klassrummet eller som experiment som eleverna utför själva 
eller i grupp. Experimenten ger också eleverna möjlighet att lära sig formulera 
hypoteser och dra slutsatser under arbetet. Tänk på att inte låta eleverna äta 
något under labben (om det inte står att det är okej), och att de ska tvätta 
händerna både före och efter experimenten! 
 
I vår forskningsbakgrund har det framkommit att NO-undervisningen ofta visar 
en skev bild av naturvetenskapen, därför har vi även valt att lägga in några 
grundläggande aspekter av naturvetenskapen som är viktiga att som lärare ha i 
åtanke, men också undervisa om. Dessa är tagna från Naturvetenskap som 
allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik (tredje upplagan 2010) av Svein 
Sjøberg.  
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Bra att veta 

I boken har varje kapitel en färg och alla experiment inom det kapitlet har 
samma färg på sina rubriker. Detta för att man lätt ska veta vilket tema som 
experimenten ingår i utan att behöva bläddra tillbaka.  
 
Det finns även tre sorters rutor i boken i olika färger: 
 
I rutor med grön ram står det vad för materiel som behövs för experimentet, 
som denna:  
 
 
 
 
 
 
 
 
I de röda rutorna står det varningar, eller om experimentet kräver extra 
varsamhet. De ser ut såhär:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rutor med blå ram står det tips och/eller saker att tänka på, likt denna: 
  

 

Varning!/OBS! 

 

Materiel 

 

Tips! 
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Naturvetenskapens grundläggande aspekter 

 ”Naturvetenskapen är empirisk. Den baserar sig på erfarenheter och 
observationer av den verkliga världen, antingen direkt i naturen eller 
genom försök och experiment i laboratorier. 

 Observationer och experiment måste alltid tolkas. De ”talar” aldrig direkt 
till oss. 

 Forskare diskuterar och argumenterar för att på bästa sätt kunna förstå 
resultat och data. Den senaste forskningen(”forskningsfronten”) präglas 
alltid av olika uppfattningar. Debatt och oenighet är därför något normalt 
inom vetenskapen. Men efter hand arbetar man sig fram till en enighet. 

 Naturvetenskapens beskrivningar av verkligheten måste hela tiden 
prövas och utmanas. Det räcker med att man hittar ett exempel på att en 
hypotes eller lagbundenhet inte överstämmer med de gjorda 
observationerna för att trovärdigheten hos denna lag ska försvagas 
avsevärt. Om det dessutom finns andra sätt att förklara observationerna, 
kommer de nya idéerna att efter hand ersätta de gamla. 

 Det finns inget tillvägagångssätt, recept eller metod för att utveckla nya 
tankar och idéer inom vetenskapen. Framför allt krävs öppenhet, fantasi 
och kreativitet, kanske också en smula djärvhet och tokighet. 

 För att förstå naturen måste man använda begrepp. Många av dessa 
begrepp har uppfunnits – eller ”konstruerats”- av forskare för att man 
bättre ska kunna beskriva och förstå observationer och data. 

 Natur vetenskapens lagar och teorier framställs ofta matematiskt, i 
formler och ekvationer. Man kan säga att matematiken är vetenskapens 
språk. 

 Vetenskapen har skapats av människor i syfte att förstå världen. Men 
dessa forskare är ofta barn av sin tid. De bär på idéer och föreställningar 
som kan prägla de tankar som de får i sitt vetenskapliga arbete. 
Vetenskapen formas därför även av den tid och kultur i vilken den har 
skapats, trots att man försöker vara så objektiv och neutral som möjligt. 

 Naturvetenskapens teorier och kunskaper kan aldrig uppfattas som 
slutgiltiga. De utvecklas och förbättras hela tiden. 

 Ibland måste man helt enkelt förkasta gamla vetenskapliga teorier och 
föreställningar. Det sker då en vetenskaplig revolution. Men det 
vanligaste är att man bygger vidare på teorier som visat sig hållbara 
under lång tid.” (Sjøberg 2010:281-282).   
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LGR11 Fk-3: 

 Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid 
lek och rörelse, till exempel i gungor och 
rutschbanor. 

 Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan 
observeras vid lek och rörelse, till exempel vid 
balansgång och på gungbrädor.  

 
 

 

Kraft och rörelse 
 

Föremål kan påverka varandra med krafter på stora och små avstånd. Det 
behövs en kraft för att starta, bromsa eller ändra riktningen på en rörelse. 
Däremot behövs ingen kraft för att hålla ett föremål i rörelse med oförändrad 
fart och riktning. Alla krafter kan härledas ur några få grundläggande typer: 
gravitationskraft (tyngdkraft), elektromagnetisk kraft och kärnkraft (stark och 
svag kärnkraft). Dessa krafter är de enda som finns i naturen, och det är främst 
två av dem som vi märker av i det vardagliga livet; den elektromagnetiska 
kraften och gravitationskraften.  
 
Gravitationskraften, eller tyngdkraften som den också kallas, är den 
attraherande kraft som massor utsätter varandra för och som ger upphov till 
det som kallas massans tyngd. Massa är en storhet och en tröghet, som mäts i 
kilogram (kg). Jordklotet och du attraherar varandra med en lika stor kraft 
(enligt Newtons tredje lag), men eftersom du har en mycket mindre massa i 
jämförelse med jordklotet så påverkas du i högre grad, din acceleration mot 
jordklotet blir större än jordens acceleration mot dig. När en kraft påverkar ett 
föremåls rörelse så att det sker en förändring i hastigheten accelererar 
föremålet. Acceleration betyder ungefär förändring av rörelse.  
 
Elektromagnetism är vetenskapen om de fenomen som uppstår på grund av 
elektriskt laddade partiklar. Elektromagnetism är ett samlingsnamn för två 
typer av fenomen, elektriska fenomen och magnetiska fenomen. Dessa 
fenomen är två sidor av samma mynt, elektricitet och magnetism hör ihop. 
Den elektromagnetiska kraften verkar attraherande mellan partiklar med olika 
laddning, och frånstötande mellan partiklar med samma laddning. Laddade 
partiklar kan vara antingen positivt eller negativt laddade. 
 
Friktionskraften har sitt ursprung i den elektromagnetiska kraften. Även 
muskelkrafter kan återföras på elektriska krafter. Elektriska nervimpulser 
utlöser kemiska förändringar i muskelcellerna som får långsträckta molekyler 
att dra ihop sig, som gör att muskeln drar ihop sig. På atomnivå och i kemiska 
reaktioner saknar gravitationen betydelse, där är det bara den 
elektromagnetiska kraften som styr. Inne i en atomkärna verkar både den 
elektromagnetiska kraften, men också kärnkraften.  
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Tändsticksraket  

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Klipp en rektangel av aluminiumfolien med sidorna 
2 x 3 cm. 

2. Vira foliebiten runt ändarna på tre stycken 
tändstickor, så att du får ett rör. 

3. Vrid till änden, så att den blir försluten (som en 
skål eller hylsa). 

4. Ta av hylsan av aluminium och sätt den på fosforn 
på en tändsticka(den bruna stumpen). 

5. Tänd den aluminiumklädda tändstickan strax 
under fosforn. Vad händer? 

 
  

Materiel: 

 Tändstickor 

 Tändsticksask  

 Aluminiumfolie 

 Sax 

Varning! 
Eld är farligt! Aluminiumhylsan 

kan bli väldigt varm och flyga en 
bra bit bort. 
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Lärarsida – Tändsticksraket 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
Tänk på att vara på en brandsäker plats, till exempel utomhus. Aluminiumfolien 
kan viras runt olika många stickor från början, men den behöver vara tillräckligt 
stor för att den ska kunna flyga av utan att fastna. Om foliehylsan inte är 
tillräckligt tjock kan det brännas hål i den. Och då flyger den inte, liksom om 
hylsan inte är tät. Tjockleken (och vikten) gör skillnad för hur långt hylsan 
flyger.  
Denna uppgift kan även göras med lite äldre elever utan instruktion för att få 
dem att testa sig fram, alternativt med färre instruktioner. 
 

Förklaring till experimentet 
När fosforn börjar brinna under hylsan av aluminium blir det en liten explosion.  
Det bildas värme och atomerna rör sig mer, vilket gör att ett övertryck bildas 
och hylsan av aluminium flyger av. Vid en explosion frigörs energi (värme) så 
snabbt att en tryckvåg bildas. Synonymer till tryckvåg är stöt, stötvåg och 
chockvåg. En tryckvåg är en våg som rör sig i luft eller vatten (precis som en 
ljudvåg), skillnaden mellan en tryckvåg och en ljudvåg är tryckvågen är mer 
kraftfull. 
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Anteckningar 
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Pappersflotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gör så här: 
1. Fyll baljan med vatten. 
2. Lägg försiktigt på ett föremål av metall. Vad 

händer? 
3. Prova att lägga en bit papper försiktigt på vattnet, 

se till att det flyter. 
4. Lägg försiktigt på något föremål av metall ovanpå 

flotten av papper. Vad händer? 
5. Vänta tills pappret är blött och det sjunker av sig 

själv eller peta försiktigt på det (utan att komma åt 
det andra föremålet ovanpå pappret). Vad händer 
nu? 
 
 

 

  

Materiel: 

 Knappnål 

 Gem 

 Papper 

 Vatten 

 Balja eller skål 
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Lärarsida – Pappersflotte 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
Bäst funkar experimentet med kallt vatten. 
Se till att föremålen som ska flyta är torra och lägg ned dem försiktigt. 

 Om man droppar i tvål eller diskmedel i vattnet då något ligger och 
flyter, vad händer då? 

 
Förklaring till experimentet 
Vid vattnets yta bildas det en slags hinna som håller ihop vattnet, detta kallas 
för ytspänning. Vattenmolekylerna håller gärna ihop med varandra och 
försöker få kontaktytan med luft så liten som möjligt. Ytspänningen är en kraft 
som är riktad inåt mot vätskan, och det är den som gör att det ser ut som att 
ytan är svagt böjd om den betraktas från sidan.  
 
Ytspänningen gör så att små föremål kan ligga ovanpå vattnet och flyter, så 
länge inget skadar ytan. Diskmedel och tvål minskar ytspänningen, då sjunker 
föremålen.    
 
Vattnet har en lyftkraft som är lika stor som tyngden av den undanträngda 
vätskan. Allt som sänks ner i vattnet upplever denna kraft. Om ett föremål har 
lägre densitet än vätskan som den sänks ner i, blir lyftkraften så stor att 
föremålet flyter. Har föremålet större densitet än vätskan, kan det ändå fås att 
flyta om formen anpassas så att föremålet exempelvis förvarar luft under 
omgärdande vätskeyta. Båtar är exempel på detta.  
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Anteckningar 
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Balansera M  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gör så här: 
1. Skriv boksaven M i fetstil på ett ritpapper. Klipp ut 

den så att den är symmetrisk. 
2. Använd bokstaven som en mall till det tjocka 

pappret och rita av och klipp ut den. 
3. Sätt fast ett gem på båda två av de nedersta 

delarna av M:et. 
4. Prova att balansera M:et på fingertoppen eller på 

pennans ände. Går det? 
 

  

Materiel: 

 Ritpapper 

 Papper av styvare slag 

 Penna 

 Sax 

 2st gem 
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Lärarsida – Balansera M 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
 Prova att balansera M:et utan gemen. 

 Gör ett M med jättelånga ben men kort spets, går det att balansera? 

 Prova att klippa ut andra former och balansera dem med eller utan gem. 

 Placera gemen på andra platser, vad händer då? 

 
Förklaring till experimentet 
I och med att gemen hänger under spetsen på M:et så hamnar tyngdpunkten 
under balanspunkten vilket gör det lättare att balansera. 
  

Benen på M:et behöver vara längre än spetsen i M:ets 
mitt, annars kommer det inte gå så bra att balansera. 
Balansera M:et på mittspetsen. 
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Anteckningar 
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Svävande ping-pongboll 

 
 
H 
 
 
Gör så här: 

1. Sätt på hårfönen och rikta den uppåt. Håll 
hårfönen stadigt.  

2. Placera bollen ovanför hårfönen och se hur ping 
pong-bollen svävar. 

3. Om bollen inte svävar kan det bero på att du inte 
håller hårfönen stadigt nog, pröva igen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiel: 

 Ping pong-boll 

 Hårfön (alternativt en dammsugare med 
utsugsfunktion). 
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Lärarsida – Svävande ping pong-boll 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg 
 Låt eleverna bygga ställningar till hårfönen så att de slipper stå och hålla i 

den. Ställningen gör också så att hårfönen är mer stillastående än när 
man håller i den.  

 Låt eleverna testa hur många bollar de kan balansera i luftströmmen. 

 Om hårtorken har inställbar styrka, låt eleverna testa om denna påverkar 
bollens lyftkraft. 

 Låt eleverna testa med andra föremål, så som flörtkulor, ballonger 
badbollar etc.  

 Låt eleverna testa hur mycket de kan luta hårtorken innan bollen trillar. 

 Låt eleverna testa hur mycket de kan flyta hårtorken i sidled innan bollen 
faller ner.  

 Låt eleverna testa experimentet med sugrör och flörtkulor. Sugrören 
måste vara sådana som går att böja!  

 

Förklaring till experimentet 
Friktion mellan bollen och den strömmande luften gör så att bollen svävar. 
Orsaken till att bollen håller sig på en viss höjd i luftströmmen är för att 
gravitationens dragningskraft på bollen motverkar luftströmmens uppåtriktade 
tryck, det blir balans mellan krafterna.   
 
När bollen befinner sig i luftströmmen är den omringad av luft med lågt 
lufttryck. Om bollen försöker lämna luftströmmen så kommer den i kontakt 
med den stillastående luften runt omkring, den stillastående luften har ett 
högre lufttryck. Det högre lufttrycket trycker hårdare på bollen än luften i 
luftströmmen som kommer från hårfönen, detta gör så att bollen trycks in i 
luftströmmen igen. Det här kallas för Bernouilles princip, som säger att trycket i 
en strömmande vätska eller gas sjunker när farten ökar, alltså ju högre 
hastighet desto lägre tryck och vice versa.  
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Anteckningar 
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Hemmagjord kulbana 

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Rita först upp en skiss för hur ni vill att er kulbana 
ska se ut (tänk på att den ska gå uppifrån och 
neråt). 

2. Ta sedan de delar som ni behöver och tejpa upp 
dem på brädan (eller väggen) med den ritade 
skissen som hjälpmedel.  

3. Ta kulan och släpp ner den från startpunkten (på 
toppen av banan).  

4. Om banan inte fungerar (exempelvis om kulan 
fastnar, stannar eller trillar av) kan man byta ut 
några delar på banan eller göra en helt ny bana. 
Glöm inte att rita en ny skiss om du tänker göra om 
hela banan!  

 
 
 
 

 

Materiel: 

 Sax 

 Liten kula 

 Maskeringstejp 

 Rör, slangar, trattar, toarullar och liknande.  

 En stor kvadratisk bräda att tejpa upp 
kulbanan på. Det går också att tejpa upp 
banan på väggen! 
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Lärarsida – Hemmagjord kulbana 
 

 Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
 Låt eleverna testa hur högt kulan måste starta ifrån för att kulan ska klara 

en uppförsbacke eller en looping. 

 Låt eleverna försöka få kulan att hoppa över ett gap i banan.  

 Man kan bygga banan på mark och föremål stället.  

 Man kan använda delar från bilbanor till banan, det finns också färdiga 
set med delar för kulbanor. 

 Klipp isär några slangar/rör i halvor (så får man användning av de rör där 
kulan inte går igenom).  

 

Förklaring till experimentet 
Energi är ett mått på ett föremåls förmåga att utsätta ett arbete, först när 
energi omvandlas mellan olika former börjar saker att hända. Detta kallas för 
energiprincipen.  När kulan lyfts från marken tillförs den lägesenergi. Om kulan 
tillåts att rulla ner mot marken så omvandlas denna lägesenergi till en 
rörelseenergi. När kulan har nått marken har all lägesenergi omvandlats till 
rörelseenergi. Ju högre upp du placerar kulan desto mer lägesenergi tillförs den 
som omvandlas till rörelseenergi när den faller/rullar neråt. På samma sätt får 
du lägesenergi när du styr en cykel uppför en backe, denna energi kan du 
utnyttja för att öka din rörelseenergi när du sen ska susa ner för backen på 
cykeln. Energiprincipen säger att energi aldrig kan nybildas eller förstöras, utan 
bara omvandlas.  
 
Rörelseenergin hos kulan omvandlas genom friktion långsamt till rörelseenergi 
hos luftens och underlagets partiklar (≈ en liten del av något), med andra ord 
det bildas värme. En friktionskraft uppstår i kontaktytan mellan föremål och 
underlag, den är bakåtriktad i förhållande till rörelsen och bromsar därför in 
föremålet.  En del av kulans rörelseenergi motverkas av friktionskraften som 
uppstår mellan kulan och luften, samt mellan kulan och banan. Kulan förlorar 
på grund av detta lita av sin rörelseenergi.  
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Anteckningar 
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Platt fall  

 
 
 
 
Gör så här: 

1. Håll ett kort i brösthöjd och släpp det mot golvet. 
2. Håll ett kort med kortsidan nedåt och släpp. 
3. Håll ett kort med långsidan nedåt och släpp. 
4. Håll ett kort med bredsidan nedåt och släpp. I 

vilket av försöken faller kortet rakast nedåt? 
Varför? 

 
  

Materiel: 

 Spelkort eller liknande till 
exempel visitkort 
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Lärarsida – Platt fall 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Prova samma försök, men gör ett hål i kortet, vad händer då? Spelar det 
någon roll om det är ett stort eller litet hål? Och placering av hålet, spelar 
det någon roll? 

 Gör försöket som ovan och ändra sedan kortets form, symetriskt och 
osymmetriskt. Vad händer? 

 

Förklaring till experimentet 
Kort med bredsidan nedåt kommer att falla mest rakt eftersom det har/ger 
bäst balans.  
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Anteckningar 
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Slå sedel 

 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Lägg den släta sedeln på kanten till ett bord och 
låt så mycket som möjligt av den sticka ut över 
bordskanten. 

2. Stapla 5-7st sockerbitar ovanpå varandra, ovanpå 
sedeln. 

3. Fukta ena handen. 
4. Slå snabbt på sedelns utstickande del med den 

fuktade handen. Vad händer?  

Materiel: 

 Sedel, så slät som 
möjligt 

 sockerbitar 



 
 

26 
 

Lärarsida – Slå sedel 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
 Ta olika sedlar 

 Använd papper 

 Gör experimentet utan fruktad hand 

 Se hur många sockerbitar som krävs, stapla så många sockerbitar som 
möjligt innan tornet rasar när du slår på sedeln. 

 

Förklaring till experimentet:  
Att handen är fuktad gör att friktionen ökar och sedeln följer med handen 
tillräckligt fort för att högen med sockerbitar inte ska rasa. Friktion är en kraft 
inom fysiken som motverkar en pågående rörelse då två ytor är i kontakt med 
varandra. Kombinationen av ytornas material, kraften som de båda materialen 
pressas ihop med samt rörelsehastigheten på föremålen avgör friktionens grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

27 
 

Anteckningar 
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Stark tidning  

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Lägg blompinnen eller den tunna brädan på 
bordet så att den sticker ut ca 15 cm från 
kanten. 

2. Öppna tidningen på mitten och lägg den utfälld 
ovanpå pinnen. 

3. Slå snabbt och hårt längst ut på bompinnen eller 
brädan. Vad händer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiel: 

 Dagstidning 

 Lång blompinne eller 
tunn bräda av ungefär 
samma längd 
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Lärarsida – Stark tidning 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
 Om tidningen sugs fast vid bordet med hjälp av vatten krävs det ännu 

mer tryck och kraft  

 Undersök hur stor/liten tidning som krävs för att pinnen ska gå av 
 
 

Förklaring till experimentet 
En uppslagen tidning har en stor yta (area), mycket större än pinnens yta. Ju 
större yta desto större luftmotstånd blir det om man vill flytta på föremålet. För 
att flytta ett föremål genom luften av så stor yta som tidningens, krävs relativt 
stor kraft. Denna kraft är större än vad pinnen klarar, därför går den av. 
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Anteckningar 
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Materiel: 

 En meterlinjal (eller annan 
pinne som är ca 1 m lång) 

 Modellera (eller något annat 
som kan hängas på linjalen 
som en vikt) 

Tyngdpunkten  

 
 
 
 
 
 

1. Håll händerna rakt ut med tummarna uppåt. Låt 
linjalen vila med en ände på var hand. 

2. För sakta ihop händerna (utan att linjalen trillar 
av). Dina händer kommer att mötas under linjalens 
tyngdpunkt. Tyngdpunkten ligger i mitten på 
linjalen. 

3. Sätt fast en tyngd (t ex en bit modellera) på 
linjalens ena ände. 

4. Gör om försöket! Är tyngdpunkten på samma ställe 
som i första försöket?  
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Lärarsida - Tyngdpunkten 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Låt eleverna utföra försöket med olika föremål, exempelvis ett 
basebollträ.  

 Låt eleverna testa om det blir ett annat resultat om de från början har 
händerna olika långt ifrån linjalens mittpunkt (oavsett hur linjalen vilar 
på händerna från början, så kommer händerna att mötas under 
tyngdpunkten). 

 
Förklaring till experimentet 
Tyngdpunkten (masscentrum) är den punkt på ett föremål (kropp) där massan 
kan tänkas vara koncentrerad. Massa är en storhet och en tröghet, som mäts i 
kilogram (kg). När du håller linjalen på två fingrar kommer det finger som är 
närmast tyngdpunkten att bära den större delen av tyngden. När du försöker 
dra fingrarna mot varandra glider fingret som bär minst tyngd lättast. Det 
fingret fortsätter att glida lättast tills det hamnar närmast tyngdpunkten, och 
då glider det andra fingret lättare. Med andra ord kommer fingrarna att turas 
om att röra sig tills de möts i tyngdpunkten där fingrarna bär samma tyngd.  
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Anteckningar 
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Ballongbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. Knyt fast den ena änden av snöret/tråden till något 
som är ganska högt upp. 

2. Trä på sugröret på tråden. 
3. Sätt några avlånga tejpbitar tvärs över sugröret så 

att det sticker ut tejpflikar på båda sidorna om 
sugröret. 

4. Blås upp ballongen och håll för öppningen så att 
ingen luft pyser ut. GÖR INTE EN KNUT!   

5. Placera ballongen på tejpbitarna så att ballongen 
är fäst till sugröret.  

6. Håll i den andra änden av snöret (den änden som 
inte är fastknutet någonstans). Släpp sedan 
ballongen så att luften kan pysa ut och ballongen 
åker iväg. Hur långt kommer ballongen? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Materiel: 

 Ballonger (både 
runda och avlånga) 

 Ett långt snöre eller 
tråd (ca 2-3m långt) 

 Tejp 
 Ett sugrör 
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Lärarsida - Ballongbana 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Låt eleverna jämföra olika ballongtyper och undersöka om en ballongtyp 
kommer längre än en annan (markera gärna distanser på snöret för att 
lättare se vilken ballong som kommer längst). 

 Ge eleverna enbart den materiel som krävs (dvs. inte beskrivningen) och 
uppgiften att med hjälp av den skjuta iväg en ballong så långt som 
möjligt och jämföra ballongtyper.  

 Låt eleverna pröva experimentet med olika typer av snören för att ta 
reda på om snörtypen påverkar hur långt ballongen kan åka. I denna 
version av experimentet får eleverna mer ingående undersöka 
fenomenet friktion.  

 Låt eleverna fundera över hur mycket det spelar roll hur högt eller lågt 
man håller den lösa änden av snöret.  

 

Förklaring till experimentet 
Experimentet handlar om Newtons tredje rörelselag (Krafter uppträder alltid 
parvis: om A påverkar B, så påverkar B också A med lika stor men motriktad 
kraft). Luften pyser ut ur ballongen och ballongen åker åt motsatt riktning. 
 
När du blåser upp en ballong fyller du den med luft som består av många små 
molekyler. Alla dessa molekyler som blåses in i ballongen kommer att studsa på 
ballongens väggar som gör att väggarna späns ut. Även utanför ballongens 
väggar finns det fullt med molekyler som också trycker på ballongens väggar, 
men från andra hållet. I ballongen är det fler molekyler som studsar på 
väggarna än vad det är utanför (det vill säga, det är ett högre lufttryck inne i 
ballongen), vilket gör att ballongen kan vara upplåst. När ballongen är uppblåst 
och öppningshålet är stängt, studsar molekylerna lika mycket åt alla håll. När 
man öppnar ballongens öppning sker en förändring: molekylerna kommer inte 
studsa mot innerväggen vid öppningen längre, utan åker i stället ut genom 
öppningen. Molekylerna kommer fortfarande studsa mot ballongens motsatta 
innerväggar, och det bildas då en sammanlagd kraft mot denna vägg som i sin 
tur knuffar ballongen i den riktningen. Enligt Newtons tredje lag är 
molekylernas kollisioner med ballongens väggar (lufttrycket) den första kraften. 
Den andra kraften (motkraften) utgörs av ballongens väggar.    
 
 
 
 



 
 

36 
 

Anteckningar 
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Ytspänning på mynt 

 
 
 
 
Gör så här: 

1. Fyll pipetten med vatten. 
2. Droppa en droppe vatten i taget på myntet. Hur 

många droppar får det plats på myntet innan 
vattnet rinner över? 

3. Gör om försöket, men denna gång fyller du 
myntet med så många vattendroppar som det 
går utan att vattnet rinner över. Hur ser 
vattenytan ut när myntet är fullt med vatten?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiel: 

 Mynt 

 Pipett  

 Ett glas med vatten 
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Lärarsida – Ytspänning på mynt 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg 
 Låt eleverna testa försöket på olika stora mynt och se vilket mynt som 

det får plats flest droppar på.  

 Ta bort pipetten och lägg till några mynt. Fyll glaset med vatten (till 
kanten) och låt eleverna se hur många mynt som går i glaset innan 
vattnet rinner över.  

 Låt eleverna fylla ett mynt med tillräckligt många droppar vatten så att 
det bildas en buckla (men inte så många så att en droppa till får vattnet 
att rinna över). Låt eleverna sedan droppa i lite diskmedel på myntet och 
undersöka vad som händer.  
Alternativt: Låt eleverna droppa några droppar vatten på en tallrik, 
sedan hälla i en droppe diskmedel och undersöka vad som händer. Med 
försöket på tallriken blir det mer tydligt att diskmedlet bryter 
ytspänningen.  

 
Förklaring till experimentet 
Vid vattnets yta bildas det en slags hinna som håller ihop vattnet, detta kallas 
för ytspänning. Vattenmolekylerna håller gärna ihop med varandra och 
försöker få kontaktytan med luft så liten som möjligt. Ytspänningen är en kraft 
som är riktad inåt mot vätskan, och det är den som gör att det ser ut som att 
ytan är svagt böjd om den betraktas från sidan.  
 
Molekylerna i vattnet har en stark attraktionskraft till varandra, detta gör att 
vattnets bindningar blir ganska starka. Jordens gravitation motverkar hela tiden 
denna stapel av droppar (på myntet) och till slut svämmar vattnet över 
kanterna och bindningarna mellan vattenmolekylerna brister.  
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Material i vår omgivning 
  

LGR11 Fk-3: 

 Materials egenskaper och hur material och föremål kan 
sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, 
ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

 Människors användning och utveckling av olika material 
genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål 
är tillverkade av och hur de kan källsorteras.  
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Magiska pappersblommor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gör så här: 
1. Fyll skålen med vatten. 
2. Klipp till en pappersblomma och vik in bladen.  
3. Lägg blomman med de invikta bladen på 

vattenytan i skålen. Vad händer? 
  

Materiel: 

 Papper 

 Penna 

 Sax 

 Vatten 

 Skål 
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Lärarsida – Magiska pappersblommor 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Du kan utveckla med andra tillklippta former och andra sorters papper eller material. 

 Vad händer om blommorna färgläggs med vaxkritor på insida eller utsidan, eller både 
och innan de stoppas i vatten. 

 Kan man färglägga med tuschpennor? 

 Prova till exempel att vika en tändsticka på mitten, lägg en knapp på den över en 
flaska och droppe lite vatten där den är avbruten. Vad händer då? 

 

Förklaring till experimentet 
Både papper och trä består av fibrer, dessa är porösa och suger därför upp vattnet. När de 
suger upp vattnet sväller det och fibrerna som varit tillplattade (genom veck och böjning) 
rätar ut sig. Blommorna ”slår ut” och tändstickan kommer att räta ut sig. Vattnet tränger 
lättare in där fibrerna är skadade, eller som i tändstickan, avbrutna. Målar man blommorna 
med vaxkritor kommer de isolera mot vattnet och då kan inte fibrerna suga upp det. Därför 
blir blomman inte ”utslagen”.    
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Anteckningar 
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Sorteringsövning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gör så här: 
Sortera de olika föremålen efter olika funktioner så 
som magnetism, flytförmåga i vatten, ledningsförmåga 
och utseende. 
  

Materiel: 

 Vatten 

 Skål 

 Diod 

 Batteri 

 Kort av olika slag 

 Gem 

 Diskett 

 Kylskåpsmagnet 

 Remspännare (till exempelvis ryggsäck) 

 Kork 

 Slangklämma 
 Isolerad ståltråd (helst olika sorter) 

Obs, stoppa inte 
batteriet eller 

elektronik i vatten! 
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Lärarsida - Sorteringsövning 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Lägg fram andra saker som eleverna kan testa.  

 Olika stationer kan användas till denna övning så att inte elektriska prylar råkar 
hamna i vatten. 

 Tänd en ficklampa (med batterier) och lägg den i vatten. Vad händer? 
OBS! Inga lampor kopplade till ström får användas! Det är livsfarligt! 

 

Förklaring till experimentet 
Kontokort, busskort, liftkort, rabattkort, diskett, kassettband och reklammagnet med mera 
innehåller magnetisk information. 
Limklämma, slangklämma, gem, hårclips, remspännare till ryggsäck, liksom många korkar är 
spärrar som arbetar med friktion.  
Batteriet och dioden behövs för att kolla om saker kan leda ström. 
Vattnet och skålen används för att kolla om saker och ting flyter eller sjunker. 
Ficklampan kommer inte att slockna för att kontakterna blir blöta.  
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Anteckningar 
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Elektromagnet  
 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Linda metalltråden runt en spik (hela spiken). 
2. Håll en trådända på batteriets pluspol och den 

andra på minuspolen.  
3. Sätt den lindade spiken i närheten av små föremål 

av järn/metall. Vad händer? 
 
  

Materiel: 

 Batteri (större än AA) 

 Spik 

 Isolerad metalltråd 

 Nålar och andra små 
metallföremål. 

Använd ALDRIG 
eluttaget, det är 

livsfarligt! 
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Lärarsida -Elektromagnet 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Lägg fram materielen och ge eleverna uppgiften att skapa en magnet. Låt 

eleverna testa sig fram att försöka få spiken till en magnet.  

 Hur många varv behövs på spiken för att det ska funka?  

 Spelar spikens storlek någon roll?  

 Måste det vara ett spik, funkar något annat som kärna?  

 Spelar det någon roll hur tjock metalltråden är?  

 Och vad gör det för skillnad om man har ett starkt jämfört med ett svagt 

batteri? 

 
Förklaring till experimentet 
Ledare kallas ett material som har bra ledningsförmåga, alltså att de är bra på att 
transportera laddningar och att leda ström. Många metaller är bra ledare men även vätskor 
med lösta salter är bra ledare. 
 
När elektrisk ström leds genom metalltråden blir spiken magnetisk (magnetism gör att 
föremålet drar annat till sig -attraktiv eller skjuter det ifrån sig -repulsiv) eftersom det 
uppstår ett magnetiskt fält i den. Magnetiska fält uppstår då det går ström i ledaren, dvs. när 
de elektriska laddningarna rör sig. Ju högre styrka det är på strömmen, desto starkare blir 
det magnetiska fältet. Det magnetiska fältet är starkast i närheten av källan och ju längre 
bort från källan desto svagare blir det. Magnetiska fält blockeras inte av vanliga material 
exempelvis trä eller betong. Det magnetiska fältet kan förstärkas, som här, genom att linda 
tråden på ett föremål av järn, t.ex. en spik.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tips:  

 Ju starkare magnet du skapar, 
desto snabbare tar batteriet slut.  

 Ju tunnare isolerad tråd och ju fler 
varv som har lindats runt spiken, 
desto starkare magnetfält.  
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Anteckningar 
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Koka vatten i papper 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör så här:  
1. Häll några mm vatten i en pappmugg eller i det styva 
pappret (som ska vara vikt som en båt eller kopp). 
2. Tänd ljuset och värm vattnet i 
pappersmuggen/pappret. Vad händer? 
 
 
 
  

Materiel: 

 Pappmugg eller styvt 
papper 

 Ljus  

 Tändstickor eller 
tändare 

 Vatten 
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Lärarsida – Koka vatten i papper 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
Använd olika muggar och storlekar. Vad fungerar, vad fungerar inte? 

 
Förklaring till experimentet 
Muggen börjar inte brinna eftersom vattnet absorberar det mesta av värmen 
från ljuset.  
 
Ju varmare ett ämne blir desto mer rör sig molekylerna som ämnet består av. 
När ett ämne är i gasform eller i vätskeform kan de röra sig hur de vill, men är 
ämnet i fast form så rör sig molekylerna mindre och står mest och vibrerar på 
samma plats. När ljuset brinner bildas det gasformiga ämnen med en väldigt 
hög temperatur som kolliderar med papprets molekyler och sätter dessa i 
rörelse. Papprets molekyler kolliderar i sin tur med vattnet och sätter vattnets 
molekyler i rörelse. Molekylernas rörelse minskar i pappret då rörelsen förs 
över till vattnet, detta förhindrar att pappret börjar brinna. Hade det inte 
funnits vatten i papperkoppen så hade papprets molekyler blivit för varma (rört 
sig för mycket), och hade då antänts. 
 
Papper antänds när det är högre temperatur än 300oC. Vatten kokar vid 100oC, 
så om man har vatten i muggen eller i pappret så leder vattnet bort värmen 
från pappret så att det inte kan komma upp i temperaturen för att det ska 
antändas: vattnet börjar koka innan pappret brinner upp.  
 
  

Tips: Använd en vanlig storlek på 
pappmugg, häll i ca 0,5 cm vatten i den 

och håll lågan i mitten av botten. Låt 
lågans övre del nudda pappret. Prova ej 
med material som har lägre smältpunkt 
än 100oC, de hinner smälta (t.ex. plast) 
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Anteckningar 
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Värma vatten i en ballong 

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Sätt fast ballongen på kranen och fyll med vatten.  
2. Blås upp ballongen och knyt den (håll ballongen 

försiktigt när du blåser upp den så att vattnet inte 
trycks ut!) 

3.  Tänd ljuset och ta på skyddsglasögon. 
4.  Håll ballongen ovanför ljuset (du kan testa att låta 

ballongen nudda lågan en liten stund).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiel: 

 Skyddsglasögon 

 Ballong 

 1 stearinljus 

 Tändstickor  

 Vatten  
 

 

Det här försöket bör göras 
utomhus!  
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Lärarsida – Värma vatten i en ballong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg 
 Låt eleverna testa vad som händer om hela ballongen är fylld med vatten 

och om man inte blåser upp den med luft.  

 Låt eleverna testa om mängden vatten spelar någon roll. 

 Låt eleverna testa om det är skillnad på hur länge ballongen håller om de 
håller ballongen på lågan eller lite ovanför lågan. (Här kan man använda 
två ballonger och två ljus för att bäst mäta skillnaden!).  

 

Förklaring till experimentet 
Ballongen spricker inte direkt eftersom vattnet absorberar det mesta av 
värmen från ljuset.  
 
Ju varmare ett ämne blir desto mer rör sig molekylerna som ämnet består av. 
När ett ämne är i gasform eller i vätskeform kan de röra sig hur de vill, men är 
ämnet i fast form så rör sig molekylerna mindre och står mest och vibrerar på 
samma plats. När ljuset brinner bildas det gasformiga ämnen med en väldigt 
hög temperatur som kolliderar med ballongens molekyler och sätter dessa i 
rörelse. Ballongens molekyler kolliderar i sin tur med vattnet och sätter 
vattnets molekyler i rörelse. Molekylernas rörelse minskar i ballongen då 
rörelsen förs över till vattnet, detta förhindrar att bindningarna mellan 
ballongens molekyler brister. Hade det inte funnits vatten i ballongen så hade 
ballongens molekyler blivit för varma (rört sig för mycket), bindningarna hade 
brustit och ballongen hade gått sönder.  
 
 
 
 
 

  

Obs! Om ballongen smäller (på grund av för lite vatten i ballongen 
eller för lång tid på lågan) så kommer det hamna vatten och stearin 
överallt, det kan därför vara bra att göra detta experiment ute!  Låt 
eleverna använda öronproppar om de är känsliga för höga ljud! 
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Anteckningar 
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Flytande frukter 

 
 
 
 
 
 
 
Gör så här: 
1. Häll vatten i skålen. 
2. Lägg i frukterna. Flyter eller sjunker de? 
3. Skär upp frukten och lägg i (var försiktig så att du inte 
skär dig!). Flyter eller sjunker de? 
 
 
  

Materiel: 

 Päron  

 Apelsin 

 Vatten 

 Stor skål (genomskinlig) 

 Kniv 

 Skärbräda 
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Lärarsida – Flytande frukter 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Använd fler frukter 

 Skala frukterna 
 

Förklaring till experimentet 
Om något flyter beror på att dess densitet är lägre än vätskans. Densitet betyder massa per 
volymenhet. Massa är en storhet och en tröghet, som mäts i kilogram (kg).   
 
Vattnet har en lyftkraft som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan. Allt som 
sänks ner i vattnet upplever denna kraft. Om ett föremål har lägre densitet än vätskan som 
den sänks ner i, blir lyftkraften så stor att föremålet flyter. Har föremålet större densitet än 
vätskan, kan det ändå fås att flyta om formen anpassas så att föremålet exempelvis förvarar 
luft under omgärdande vätskeyta. Båtar är exempel på detta.  
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Anteckningar 
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Ämnen i vår omgivning 
  

LGR11 Fk-3: 

 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. 
Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, 
kondensering, smältning och stelning.  

 Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan 
observeras. 

 Enkla lösningar och blandningar och hur man kan 
dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till 
exempel genom avdunstning och filtrering. 
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Oobleck 

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Häll några deciliter majsstärkelse i skålen. 
2. Tillsätt vatten, lite i taget (det ska vara ungefär 

hälften så mycket vatten som det är 
majsstärkelse). 

3.  När degen är färdig ska du lätt kunna rulla en boll. 
Håll bollen i handen, vad händer? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materiel: 

 Majstärkelse 

 Stor bunke 

 Vatten 

 Decilitermått 
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Lärarsida - Oobleck 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg 
 Låt eleverna göra Oobleck av potatismjöl och sedan jämföra de olika 

degarna. Tillsätt några droppar karamellfärg så blir det lättare att hålla 
koll på de olika degarna.  

 Experimentet kan göras i en stor skala, exempelvis i en barnpool. Då kan 
man gå på den. 

 Låt Ooblecken stå kvar i bunken i några timmar och undersök sedan vad 
som har hänt med den (vattnet avdunstar och kvar blir majsmjölet). 

 Namnet Oobleck kommer från boken Bartholomew and the oobleck av 
Dr. Seuss.  Läs boken antingen innan eller efter experimentet. Jämför den 
riktiga Ooblecken med bokens version (stämmer de överens?)  

 

Förklaring till experimentet 
Stärkelsen och vattnet bildar tillsammans en icke-newtonsk vätska, som blir 
hård när man trycker på den. Den är en icke-newtonsk vätska för att den inte 
beter sig som en typisk vätska, andra exempel på icke-newtonska vätskor är 
ketchup, schampo och tandkräm. Hos Newtonska vätskor är viskositeten 
(≈trögflythet) bara beroende av temperaturen. Viskositeten hos Oobleckens 
massa ökar när den utsätts för tryck.  
 
Massan är en suspension av stärkelse i vatten, dvs. det är en blandning av fasta 
partiklar som är finfördelade i en vätska. Den har egenskaper både som ett fast 
ämne och som en vätska. Eftersom blandningen består av så mycket stärkelse i 
förhållande till vätska, så ligger de fasta partiklarna väldigt nära varandra. Om 
man sakta för ner ett tunt föremål i massan så delar partiklarna på sig, som i en 
vätska. Men om man gör det snabbt så hinner inte partiklarna flytta på sig och 
massan beter sig som om den var fast.  
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Anteckningar 
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Vattenblandning  
 
 
 
 
 
 
Gör så här:  

1.  Fyll två av burkarna med kallt vatten. 
2.  Droppa i karamellfärg i det kalla vattnet (det ska 

vara samma färg i båda burkarna!) 
3.  Fyll de två tomma burkarna med varmt vatten. 
4.  Droppa i den andra karamellfärgen i burkarna med 

det varma vattnet (det ska vara samma färg i båda 
burkarna!)  

5. Placera kortet på en av burkarna med varmt vatten 
så att den täcker öppningen. 

6.   Håll i kortet och vänd burken uppochner (se till så 
att vattnet inte läcker ut!) 

7. Placera burken rakt ovanpå en av burkarna med 
kallt vatten. 

8. Upprepa punkterna 5-7 med de två burkarna som 
är kvar, men börja med burken med kallt vatten i 
stället!  

9.  Dra försiktigt bort båda korten och se vad som 
händer! Händer det samma sak i båda burkarna? 

 

Materiel: 

 4st identiska 
glasburkar (t ex 
barnmatsburkar) 

 2 karamellfärger (i 
olika färger) 

 2st spelkort 

 1 kanna kallt vatten 

 1 kanna varmt vatten 
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Lärarsida - Vattenblandningen 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
 Låt eleverna få göra om experimentet men med samma temperatur i 

vattnet och se vad som händer. 

 Låt eleverna testa om det blir samma resultat med kokande och iskat 
vatten. 

 Låt eleverna testa med vatten som bara skiljer litegrann i temperatur. 
 

Förklaring till experimentet 
Kallt vatten är tyngre än varmt vatten. Det kalla vattnet kommer sjunka mot 
bottnen medan det varma vill hålla sig mot ytan. Om det kalla vattnet redan är 
på bottnen så kommer vattnet inte att blanda sig. Därför kommer vattnet i 
burken med kallt vatten i botten inte att blanda sig, medan vattnet i burkarna 
där det kalla vattnet är överst, kommer att blanda sig. När vattnet är kallt rör 
sig vattenmolekylerna väldigt lite, medan i varmt vatten så rör sig molekylerna 
mycket mer och kolliderar hela tiden med varandra. Detta gör att molekylerna i 
det varma vattnet befinner sig längre ifrån varandra. I det kalla vattnet ligger 
molekylerna tätare ihop och detta gör att det kalla vattnet har en högre 
densitet än det varma vattnet. Samma sak gäller för luft: kall luft är tyngre än 
varm luft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 
 

Anteckningar 
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Vitt vattenfall  

 
 
 
 
 
 
Gör så här:  
1. Häll varmt vatten i glasburken. 
2. Lägg försiktigt ned den frysta mjölktärningen med en 
sked på ytan i det varma vattnet. Vad händer? 
 
  

Materiel: 

 Fryst mjölktärning 

 Varmt vatten 

 Hög glasburk 
 Sked 

Tips: 
Ju mer genomskinlig burk, desto finare 

effekt! 
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Lärarsida – Vitt vattenfall 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
Prova att göra experimentet och använd olika frysta vätskor och eller i olika färger. Vad blir 
resultatet? Vad händer om man inte använder sked? 
 

Förklaring till experimentet 
Kall vätska är tyngre än varm, därför sjunker den smälta mjölken till botten och lägger sig 
under det varma vattnet. Där det är kallt rör sig molekylerna väldigt lite men där det är 
varmt rör sig molekylerna mycket mer och kolliderar hela tiden med varandra. Detta gör att 
molekylerna i det varma vattnet befinner sig längre ifrån varandra. I den kalla mjölken ligger 
molekylerna tätare ihop och detta gör att den kalla mjölken har en högre densitet (densitet 
betyder massa per volym, massa är en storhet och en tröghet, som mäts i kilogram) än det 
varma vattnet. Samma sak gäller för luft! Kall luft är tyngre än varm luft.  
 
Is har lägre densitet än vatten, vilket gör så att den flyter. När vattnet är i fast form (= is) är 
det mer mellanrum mellan molekylerna än när vattnet är i flytande form. Därför blir tyngden 
densamma, men volymen är större vilket innebär att isen blir ”lättare”. 

  

Tips! 
Om man inte lägger i mjölk-isbiten 

försiktigt sjunker den till botten och 
experimentet blir inte lika effektfullt. 
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Anteckningar 
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Stearinbilder  

 
 
 
 
 
Gör så här:  

1. Tänd ljuset och droppa stearin över en bild i 
tidningen. Se till att hela bilden täcks ordentligt 
av stearin. 

2. Vänta tills det stelnar. 
3. Ta försiktigt bort stearinlagret från tidningen 

genom att vika ned tidningssidan. Vad händer? 
 
  

Materiel: 

 Stearinljus 

 Tändstickor 
 (Serie-) tidning 

Tips! 
De flesta tidningstyper 
fungerar, prova vilka! 
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Lärarsida - Stearinbilder 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Prova att gjuta bilder på olika sorters bilder och tidningar. 

 Använd stearinbilderna till dekoration av ljus i till exempel en bilduppgift. 
 
 

Förklaring till experimentet 
Stearin består av fettsyror, när stearinet är varmt och flytande löser det upp tidningens 
fettlösliga färgpigment enligt principen lika löser lika, som innebär att en lösning av en sort 
(polär eller opolär) kan lösa något av samma sort men inte den andra sorten.  
 
Ett polärt lösningsmedel innehåller molekyler som är positivt eller negativt laddade. De 
fungerar då som magneter och drar till sig molekyler av motsatt laddning. Ett opolärt 
lösningsmedel har ingen laddning, utan är neutralt. Polära lösningsmedel är tillexempel 
vatten och ättika. Opolära lösningsmedel är exempelvis olja, T-gul och bensin. Alltså löser 
vatten och olja inte varandra för att de laddade molekylerna drar ihop sig i vattnet och de 
neutrala molekylerna håller sig för sig själva i oljan. Det lösta färgpigmentet från tidningen 
fastnar på det stelnande stearinet och bilden blir spegelvänd när man tar bort stearinet från 
pappret.   
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Anteckningar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Svamparbete 

 
 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Smula ned jästen i en bunke och häll på 4dl 
fingervarmt (37oC) vatten och 1,5 msk socker. 

2. Rör om tills all jäst löst sig i vattnet. 
3. Häll blandningen i flaskan så att den blir helt full, 

trä sedan på ballongen som kork. 
4. Vänta 10-30 min. Vad händer? 

 
  

Materiel: 

 Ballong 

 Flaska (33cl) 

 25g jäst 

 Socker 

 Vatten  

 Tratt 

Tips! 
Om vattnet är för varmt dör jästsvamparna och 
inget händer. Är vattnet för kallt tar det längre 

tid innan något händer. 
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Lärarsida - Svamparbete 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
Äter jästsvamparna något annat? Hackad potatis, honung, morötter eller annat? Prova! 
 

Förklaring till experimentet 
Jästsvamparna äter eller förbränner sockret. Vid nedbrytningen bildas alkohol och koldioxid. 
Koldioxid är en gas som finns bl.a. i luften, den bildas då något bryts ned och växterna 
behöver det för att kunna leva. Koldioxiden tar större plats, därför blåses ballongen upp. 
Samma sak händer när till exempel jäst jäser i bröd. 
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Anteckningar 
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Släcka ljus bakom hinder  

 
 
 
 
 
 
Gör så här:  
1. Tänd ett ljus och ställ det på ett bord.  
2. Håll en kartongbit framför ljuset. 
3. Försök att blåsa ut ljuset bakom kartongbiten. Vad 
händer?  
4. Byt ut kartongbiten mot en flaska, försök att blåsa ut 
ljuset igen. Vad händer?  

Materiel: 

 Ljus 

 Flaska 

 Kartong  

 Tändstickor eller 
tändare 

Tips! 
Att blåsa på ca 20 cm avstånd 

från flaskan blir lagom. 
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Lärarsida – Släcka ljus bakom hinder 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 
Gör experimenten och använd andra föremål med olika former och se om det går att säcka 
ljuset. Vilka föremål funkar, vilka funkar inte? Finns det något samband? 
 

Förklaring till experimentet 
Kartongbiten är ett hinder som gör det svårt för luften att passera genom. Luften bildar 
virvlar på baksidan av kartongen som gör det omöjligt att skapa en riktad luftström, vilket 
krävs för att blåsa ut ljuset. Flaskan är rundad och därmed kan luften passera lättare (genom 
att följa kanten på flaskan). Den rundade formen gör att strömmen av luft blir samlad på 
baksidan och en riktad luftström bildas, det gör att ljuset släcks.  
 
Luftmotstånd är en kraft och finns på grund av molekylerna. Luftmotståndet beror på 
motståndet som luft i rörelse skapar, det gör att ting rör sig långsammare, till exempel en 
boll som kastas. Större saker har större luftmotstånd än mindre saker. 
  

Tips/fakta: 
Man säger att rundade former har 

lite luftmotstånd. Tänk efter hur till 
exempel raketer och flygplan ser ut 

eller andra fordon, till exempel bilar. 
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Anteckningar 
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Blåsa bort luft  

 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Lägg två toarullar med ca 5 cm avstånd från 
varandra på två sugrör (så att det bildar en 
fyrhörning). 

2. Stick in det tredje sugröret emellan toarullarna och 
blås kraftigt. Vad händer? 

 
  

Materiel: 

 2 tomma toarullar 

 3 grova sugrör 
 

Tips! 
Grova sugrör funkar bättre, 
särskilt det man blåser med, 

för att det ska komma ut 
mer luft snabbare. 
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Lärarsida – Blåsa bort luft 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Prova experimentet med olika tjocka och eller olika många sugrör.  

 Prova experimentet med att ha toalettrullarna på olika avstånd från 
varandra.  

 Prova experimentet med att blåsa olika nära toalettrullarna.  
 

Förklaring till experimentet 
Där man blåser rör sig luften snabbare och trycket minskar. Luften omkring 
sugs in mot lågtrycket för att jämna ut tryckskillnaden, då följer toalettrullarna 
med.  
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Anteckningar 
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Sockerräkningen  

 
 
 
 
 
 
 
Hur många teskedar socker eller salt kan hällas i en 
vattenfylld bägare innan det rinner över?  
  

Materiel: 

 Socker eller salt 

 Vatten 

 Glas eller genomskinlig burk 
 Tesked 
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Lärarsida - Sockerräkningen 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg 

 Är det skillnad på socker och salt? 

 Prova samma experiment men använd kallt vatten. 

 Prova samma experiment men använd andra vätskor. 

 Prova samma experiment men använd andra fasta ämnen. Blir det någon 
skillnad? 

 Prova att låta lösningen/blandningen stå några dagar, vad händer då? – Blir 
det en separation? 

 
 

Förklaring till experimentet 

Då socker eller salt löses i vatten fyller det upp tomrum mellan 
vattenmolekylerna först och främst. Under tiden dessa tomrum fylls behåller 
vattnet sin volym, det är först när tomrummen är fyllda som volymen ökar och 
det svämmar över. Vätskans densitet ökar dock, utan att volymen gör det. 
Densitet betyder massa per volymenhet. Massa är en storhet och en tröghet, 
som mäts i kilogram (kg).   

En lösning är en homogen blandning av två eller flera ämnen som består av 
flera olika slags atomer eller molekyler. Man kan inte urskilja dess olika ämnen 
med blotta ögat. Lösningar kan finnas i gas (luft), flytande (saltvatten eller saft) 
och fast form (legeringar -homogen blandning av metaller av olika slag t.ex. 
mässing). Det ämne som det finns mest av i blandningen kallas lösningsmedel. 
En blandning är heterogen. I den kan man se skillnad på de olika 
beståndsdelarna. Tex. om du blandar socker och sand, ser du skillnad på vad 
som är vad i blandningen. Vattnet i experimentet ovan kommer bli mättat (när 
det inte kan lösa mer av det fasta ämnet) av sockret eller saltet, då blir det en 
blandning. I både blandningar och lösningar behåller ämnena sina egenskaper, 
därför går det att separera de två ämnena också.  

 

  

 
  

Häller man sockret för snabbt 
hinner det inte lösa sig och vattnet 

svämmar över ”för tidigt”. 
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Anteckningar 
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Kristallodling 

 
 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Blanda något av metallsalterna i ett glas/burk med 
kokhett vatten. Rör om under minst 5 min, tills allt 
salt löst sig. Vill man ha färg på den ofärgade 
alunlösningen kan man ta i karamellfärg, dock inte 
rött. 

2. Fukta en bomullstråd och sänk ner den i glaset 
med metallsaltlösningen. För tråden fram och 
tillbaka och upp och ned i lösningen så att några 
kristaller fastnar på tråden. 

3. Linda sedan upp tråden på en penna eller en sked 
och lägg anordningen på glaset. Lått trådens ände 
hänga mitt i glaset. 

4. Vänta några timmar. Vad händer? 
 
  

Material: 

 Vatten 

 Glasburk 

 Karamellfärg 

 Någon metallsalt (till 
exempel kopparsulfat, 
kopparklorid eller alun) 

 Bomullstråd 

OBS! Oblandad alun irriterar ögon, slemhinnor och hud vid 
direktkontakt. Kan vara farligt vid förtäring.  
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Lärarsida – Kristallodling 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg 

 Låt blandningen stå några dagar och se vad som händer. (Vattnet 
avdunstar och kvar är resten) 

 
 

Förklaring till experimentet: 
För att en kristall ska avsättas krävs en så kallad kristallisationskärna. En kristallisationskärna 
kan vara en ojämnhet i glaset eller en förorening i vattnet. 
I detta fall fungerar bommulstråden som kristallisationskärna. När den första kristallen bildas 
är det lättare för kristall nummer två att bildas, då kristall nummer ett fungerar som 
kristallisationskärna. 
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Anteckningar 
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Hemmagjort kretslopp 

 
 
 
 
 
 
 
Gör så här:  

1. Fyll burken med kokhett vatten. OBS! Var försiktig 
så att du inte bränner dig!  

2. Vänta en stund, så att burken hinner bli varm. 
Medan du väntar kan du fylla tallriken med isbitar. 

3. Häll ut nästan allt vatten, det ska vara ca 2-3 cm 
vatten kvar(beroende på hur stor burken är).  

4. Blanda i karamellfärgen och rör om med skeden. 
5. Tänt en tändsticka och håll den i burköppningen. 

Låt tändstickan brinna några sekunder, släpp den 
sedan ner i vattnet i burken. 

6. Ställ snabbt tallriken med isbitarna på burken så 
att öppningen täpps igen.  

7. Se hur moln bildas under några minuter, du kanske 
till och med hör lite regn? 

8. Om det inte bildas några moln, försök igen!  
 
 

Material: 

 En stor glasburk 

 En tallrik (som kan täcka glasburkens öppning) 

 Isbitar 

 Karamellfärg(behövs inte om man inte vill) 

 Kokande vatten 

 Tändsticksask 

 Sked (används till att röra i karamellfärg i 
vattnet)  
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Lärarsida – Hemmagjort kretslopp 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg: 
 Det här experimentet är lite klurigt och det är inte alltid som det funkar. 

Det kan vara av värde att låta eleverna få veta vad som ska hände och 
varför innan experimentet. Om försöket misslyckas kan man låta 
eleverna försöka ändra på några variabler för att nå det förväntade 
resultatet.   

 Låt eleverna testa om vattnets temperatur spelar någon roll. 

 Låt eleverna testa med flera tändstickor i stället för en.  

 Låt eleverna undersöka hur länge denna vattencykel håller på och om de 
kan ändra på någon variabel för att få cykeln att pågå under längre tid.  

 
 

Förklaring till experimentet: 
När du häller i vattnet i burken kommer en del av vattnet avdunsta (övergå från 
flytande form till gasform) och bli till osynlig vattenånga i flaskan. En vätska 
övergår alltid till viss del till gasform, och vice versa, även om temperaturen 
inte förändras. Detta kallas för kemisk jämvikt, denna jämvikt förskjuts dock åt 
något håll när det sker en förändring i temperaturen. Hos varmt vatten övergår 
en större andel till gasform än hos kallt vatten. 
I flaskans finns nu två saker; luft(gasblandning) samt vattenånga. Vattenånga är 
en naturlig del i atmosfären och räknas ibland som en beståndsdel i luft. 
 
Den uppvärmda vattenångan och luften stiger tillsammans upp strax ovanför 
den varma vattenytan. En bit ovanför vattenytan kyls luften och vattenångan 
ner igen av isen, som innebär att vattnet kondenserar (omvandlas från gasform 
till flytande form). De pyttesmå vattendroppar som bildas svävar i luften och 
syns som ett moln. Molnet som bildats i flaskan har bildats på samma sätt som 
molnen i atmosfären. 
 
Tändstickans gör så att det bildas små ”föroreningar” luften, som ökar 
kondensationen av vatten. Vatten kondenserar lättare på små partiklar, 
exempelvis dammkorn eller pollen. 
Regn uppstår när de små vattendropparna i molnet blir så många att de går 
ihop. Dessa större vattendroppar har jordens dragningskraft större effekt på 
och de faller neråt.  
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Anteckningar 
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Isballong  

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 
Dag 1. 

1. Fyll en ballong med några droppar karamellfärg 
och vatten (Tips: droppa först i karamellfärgen och 
trä sedan ballongen på vattenkranen). 

2. Knyt ballongen och lägg den sedan på en bricka in i 
frysen. Låt den ligga i frysen över natten! 

Dag 2. 
3. Ta ut ballongen ur frysen och ta bort ballongen.  
4.  Hur ser isballongen ut? Har allt vatten frusit? Vad 

har hänt med karamellfärgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: 

 Ballonger 

 Vatten 

 Brickor 

 Karamellfärg 
 Sax 
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Lärarsida - Isballong 
 

Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg: 
 Pröva experimentet men med vatten som har fått koka innan (vattnet 

ska ha svalnat). Låt eleverna sedan jämföra de båda isballongerna med 
varandra. I den ballongen med vattnet som har kokat är isen klarare, 
detta beror på att det mesta av gasen som finns i vattnet har kokats bort. 

 Blanda en saltlösning (salt och vatten) som du fyller ballongen med. Frys 
in den. Låt eleverna jämföra den med isballongen som är gjord på vanligt 
vatten. I ballongen med saltlösning är det inte säkert att allt vatten har 
frusit. Om man mäter temperaturerna på isballongerna så kommer 
ballongen med saltlösning att vara betydligt kallare.  

 

Förklaring till experimentet: 
Vatten förekommer i tre former (aggregationstillstånd): fast, flytande och som 
gas. Is är vatten i fast form, vattenånga är vatten i gasform.  
 
Vatten från kranen innehåller en del lösta gaser, exempelvis syre och koldioxid. 
När vattnet fryser trängs gaserna undan och bildar hålrum och mönster i isen. 
Om man lägger isballongen i vattnet kommer det bubbla luft ur kanalerna. Att 
gaser löser sig lite grand i vatten är väldigt viktigt för allt som lever i vattnet, så 
som fiskar. Syre som har löst sig är inte gasbubblor utan enstaka syremolekyler 
som ligger inkilade mellan vattenmolekylerna. 
 
Gaser löser sig inte så bra i vatten, men om gasen har högt tryck så går det 
bättre. Läsk är ett exempel där man har genom ett högt tryck löst en större 
mängd gas (i detta fall koldioxid). Så fort man öppnar flaskan lättar man på 
trycket och gasen börjar lämna läsken. Det är då man brukar säga att läsken är 
avslagen. Gaser löser sig ännu sämre i vätskor med hög temperatur.  
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Anteckningar 
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Flaskkollaps 

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Skruva av locket på flaskan. Skölj den sedan under 
varmt vatten (akta så att du inte bränner dig!) i ca 
3 minuter. 

2. Skruva på locket snabbt. 
3. Spola nu flaskan med kallt vatten istället, eller lägg 

den i frysen ett litet tag. Vad händer? 

Materiel: 

 1,5l petflaska med 
skruvkork 

 Varmt och kallt vatten 
 

Tips! 
Ju större skillnad det är i temperatur från 

varmt till kallt, desto större effekt får man. 
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Lärarsida - Flaskkollaps 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Ju större skillnad det är i temperatur från varmt till kallt, desto större effekt får man. 

 Spola flaskan med varmt vatten igen efter att den dragit ihop sig. 

 Testa samma experiment med andra material med tätslutande lock. 
 
För omvänt experiment se sida 96. 

 
Förklaring till experimentet 
När något värms upp, i detta fall flaskan och luften i den, så rör sig atomerna mer, vilket ökar 
lufttrycket i flaskan. När flaskan sen kyls, inklusive luften inuti så slutar atomerna att röra sig 
så mycket och volymen på luften blir mindre (det blir undertryck i flaskan), därför drar den 
ihop sig.  
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Anteckningar 
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Varmluftsballong 

 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

1. Lägg flaskan i frysen på kylning i minst 5 min. 
2. Blås upp ballongen i förväg, för att den ska töjs ut 

lite och bli lättuppblåst för senare. 
3. Ta ut flaskan och trä på ballongen direkt. 
4. Häll varmvatten på flaskan i några minuter. Vad 

händer? 
 
 

  

Materiel: 

 Ballong 

 Flaska 

 Frys 

 Varmvatten 

Tips: 

 Var försiktig med ballongen så att det inte 
går hål på den. 

 Ju större skillnad det är i temperatur från 
varmt till kallt, desto större effekt får man. 
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Lärarsida - Varmluftsballong 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Ju större skillnad det är i temperatur från kallt till varmt, desto större effekt får man. 

 Stoppa tillbaka flaskan med ballongen på, in i frysen. 

 Vad händer om man använder flaskor av olika material? 

 Blir det någon skillnad om man använder olika stora flaskor? 
För omvänt experiment se föregående sida. 
 
För omvänt experiment se sidan 92. 
 

Förklaring till experimentet 
När luft värms upp får det större volym (tar mer plats) eftersom molekylerna rör på sig mer. 
Eftersom ballongen sitter tätslutet över öppningen på flaskan så kommer luften som är varm 
röra sig in i ballongen och blåsa upp den. 
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Anteckningar 
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Renad coca-cola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gör så här: 

1. Smaka på colan. 
2. Mortla (finfördela) 2 skedar aktivt kol. 
3. Blanda den aktiva kolen med colan i en burk eller 

ett glas, rör om ett tag.  
4. Vik filtrerpapper och sätt det i en tratt. Sätt tratten 

i en burk eller ett glas. 
5. Filtrera (häll blandningen genom filtret) 

blandningen. 
6. Notera resultat av filtratet (det som blev filtrerat). 
7. Upprepa filtreringen. 
8. Smaka och lukta gärna på filtratet och notera 

resultat. 
  

Materiel: 

 ½ dl coladryck 

 2 burkar eller glas 

 Pinne att röra med 

 Aktivt kol 

 Mortel 

 Filterpapper 
 Tratt 
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Lärarsida - Renad coca-cola 
 
Förslag på alternativa versioner av experimentet och/eller tillägg. 

 Prova att göra experimentet med olika drycker, blir resultaten på filtraten samma 
eller skiljer de sig från varandra? 

 Man kan vara mer eller mindre exakt då man filtrerar. Använd tidtagarur och ta tiden 
på hur länge kolen och colan blandas. Blir det någon skillnad om kolet får stå och dra 
kortare eller längre tid? 
 

 
Förklaring till experimentet 
Aktivt kol har fått en behandling som gjort ytan ojämn och väldigt porös. Den ojämna ytan 
gör att ytan är väldigt stor och att kolet är poröst gör att det innehåller håligheter, därför kan 
det binda till sig olika ämnen så som smak, lukt och färg. Ju fler gånger man filtrerar colan, 
desto mer smak, färg och lukt tappar den eftersom det aktiva kolet har egenskaper att ta till 
sig dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktivt kol finn bl.a. på apoteket under namnet 
Kolsuspension. Kolsuspension används vid akuta 

förgiftningar. Tänk på att kolla på bipacksedeln eller 
FASS för eventuella biverkningar vid förtäring. Ämnet 

kan ge allergiska reaktioner hos vissa personer. 
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Anteckningar 
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Labbar för alla! Är en laborativ läromedelshandledning i fysik och kemi för 

åk. fk-3. 

Den utgår från centrala innehållet i fysik och kemi i LGR 11 och är tänkt 

att vara ett flexibelt material för lärare att använda.  

 

Boken är uppdelad i tre kapitel som grundar sig på punkterna i centrala 

innehållet i LGR 11 fk-3: Kraft och rörelse, Material och ämnen i vår 

omgivning. Varje experiment har tre sidor: en sida med ett 

experimentrecept, en lärarsida med tillägg och förklaring till experimentet, 

samt, en anteckningssida för egna idéer och tillägg.  

 

Boken är tänkt som ett hjälpmedel, inte som en bok att följa till punkt och 

pricka. Boken är inte heltäckande och kan därför inte användas uteslutande, 

den är tänkt som ett komplement till ordinarie undervisning. Vår förhoppning 

är att denna bok ska bygga upp ett intresse och en nyfikenhet för 

naturvetenskap hos både lärare och elever.  

 
 


