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Abstract

Detta examensarbete är en utvärdering av ett amerikanskt undervisningsmaterial inom naturvetenskap och
teknik som hämtats till Sverige för att utprovas i svenska skolan. Projektet som förkortas STC, vilket står för
”Science and Technology for Children”, drivs i Kungliga Vetenskapsakademin och
Ingenjörsvetenskapsakademins regi.. Materialet består av 24 teman som är avsedda att användas i år
1-6. Hittills har sex teman översatts till svenska och detta undervisningsmaterial utprovas i några av
Linköpings kommuns skolor sedan hösten 1997.

När jag fick höra talas om att ett undervisningsmaterial hämtas till Sverige från ett annat land, som har sina
egna nationella styrdokument, väcktes mitt intresse för att jämföra hur materialets innehåll stämmer överens
med de svenska styrdokumenten. Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka i hur stor utsträckning de
mål som anges i de svenska kursplanerna för biologi, fysik, teknik och kemi i grundskolan, kan uppfyllas
genom att använda detta amerikanska läromedel. Genom min undersökning kommer jag fram till att väldigt
många, men inte alla, mål ges möjlighet att uppnå genom att arbeta med STC:s 24 teman.

Nyckelord

STC, NO, Teknik, kursplaner, strävansmål, uppnåendemål, tema



3

Innehållsförteckning

1. ARBETETS SAMMANHANG OCH BAKGRUND......................................................................................................... 4

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.............................................................................................................................. 5

3. METOD................................................................................................................................................................................... 6

3.1 LITTERATURSTUDIEN ....................................................................................................................................................6
3.2 JÄMFÖRELSEN MED KURSPLANERNA ..........................................................................................................................6

4. LITTERATURSTUDIE......................................................................................................................................................... 8

4.1 ÖVERSIKTSBILD AV STC:S 24 TEMAN ..........................................................................................................................8
4.2 ORGANISMS.......................................................................................................................................................................8
4.3 WEATHER.........................................................................................................................................................................9
4.4 SOLIDS AND LIQUIDS ....................................................................................................................................................10
4.5 COMPARING AND MEASURING....................................................................................................................................11
4.6 THE LIFE CYCLE OF BUTTERFLIES ............................................................................................................................12
4.7 SOILS................................................................................................................................................................................13
4.8 CHANGES.........................................................................................................................................................................14
4.9 BALANCING AND WEIGHING.......................................................................................................................................15
4.10 PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT ...................................................................................................................16
4.11 ROCKS AND MINERALS...............................................................................................................................................17
4.12 CHEMICAL TESTS........................................................................................................................................................18
4.13 SOUNDS .........................................................................................................................................................................19
4.14 ANIMAL STUDIES........................................................................................................................................................19
4.15 LAND AND WATER .....................................................................................................................................................21
4.16 FOOD CHEMISTRY .......................................................................................................................................................22
4.17 ELECTRIC CIRCUITS....................................................................................................................................................23
4.18 MICROWORLDS............................................................................................................................................................23
4.19 ECOSYSTEMS.................................................................................................................................................................25
4.20 MOTION AND DESIGN .................................................................................................................................................26
4.21 FLOATING AND SINKING............................................................................................................................................27
4.22 EXPERIMENTS WITH PLANTS...................................................................................................................................28
4.23 MEASURING TIME .......................................................................................................................................................29
4.24 THE TECHNOLOGY OF PAPER ...................................................................................................................................30
4.25 MAGNETS AND MOTORS............................................................................................................................................31

5. RESULTAT..........................................................................................................................................................................33

5.1 RESULTAT , BIOLOGI .....................................................................................................................................................33
5.2 RESULTAT , KEMI...........................................................................................................................................................35
5.3 RESULTAT , FYSIK..........................................................................................................................................................37
5.4 RESULTAT , TEKNIK ......................................................................................................................................................39
5.5 RESULTAT AV DE GEMENSAMMA MÅLEN ................................................................................................................40
5.6SCHEMATISK BILD AV RESULTATEN ..........................................................................................................................42

6. DISKUSSION ......................................................................................................................................................................44

7. LITTERATURLISTA..........................................................................................................................................................46



4

1. Arbetets sammanhang och bakgrund

Jag har under slutet av min lärarutbildning fått höra talas om ett pilotprojekt som pågår inom NO-
undervisningen i några av Linköpings kommuns grundskolor. Projektet går under benämningen STC,
en förkortning av ”Science and Technology for Children”, och drivs av Kungliga
Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsakademien. Man har på prov tagit in ett amerikanskt
undervisningsmaterial för teknik- och naturorienterad undervisning i år 1-6, för att se hur detta kan
användas i svensk skola. Projektet i Linköping går ut på att man varje termin arbetar med ett eller
två teman som översatts till svenska. Originalidén är att man under sex års undervisning i år ett till sex
i USA ska använda alla de 24 teman som STC tagit fram. Det innebär att man bör arbeta med två
teman varje termin. Utbildning för lärarna, lärarhandledning, arbetsmaterial till laborationer,
kopieringsunderlag och lektionsplaneringar kommer som en paketlösning

Under mina praktikperioder som lärarkandidat i år 4-6 har jag förvånats över hur lite material, och
även kunskap, det ofta finns för att genomföra laborativa, spännande och genomtänkta lektioner i
teknik och naturorienterade ämnen. Detta trots att vi sedan 1994 har haft styrdokument som tydligt
betonar dessa ämnen och kursplanerna klart anger både mål som alla elever skall ha uppnått i slutet
av det femte skolåret, nionde skolåret och mål att sträva mot i kemi, fysik, biologi och teknik. Jag
blev intresserad av varför situationen är så här.

Våren 1999 har massmedia informerat oss alla om hur dåligt genomslag 1994 års läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, har fått på många håll i den svenska skolan. Detta förklaras
bland annat med att rektorerna har fått så många ekonomiska och administrativa uppgifter, att de inte
hinner, orkar, eller har den kunskap som behövs, för att ta sitt ansvar som pedagogiska ledare på
skolorna. Dessa larmrapporter bidrog till mitt redan väckta intresse för hur Lpo 94 har lyckats
införas i grundskolan.

När jag så var med i auditoriet vid en framläggning av ett examensarbete som presenterar hur STC
är som arbetsmaterial och hur det stämmer överens med Lpo 94, fick jag intrycket av att detta
kunde var en lösning på problemet med bristande material och kunskap i teknik och NO i
grundskolans tidigare år. Fredrik Höög, som lade fram ovannämnda examensarbete, avslutade med
att ge en tråd att spinna vidare på inom utvärderingen av STC: Hur överensstämmer detta
amerikanska arbetsmaterial med de mål som ställs upp i de svenska kursplanerna för grundskolan?
Där har jag det! tänkte jag. Det vore intressant att undersöka om man genom att arbeta med STC-
materialet uppnår alla, eller delar av, målen i kursplanerna, och vad som eventuellt saknas om man
enbart arbetar med STC´s teman. Detta kom att bli vad mitt examensarbete handlar om.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete kan delas in i flera delar. Huvudsyftet är att undersöka vilka delar av
kursplanen som kan uppfyllas när man arbetar med de 24 olika teman som STC-materialet omfattar.
Det gör jag för att bidra till en utvärdering av detta amerikanska material som är under utprovning i
Linköping. Om ett stort antal av de svenska kursplanernas mål kan uppnås genom att använda
STC:s teman bidrar det till att motivera att materialet är användbart i den svenska grundskolan.

För att skaffa mig den kunskap som behövs för att uppnå mitt huvudsyfte med detta examensarbete
måste jag studera kursplanerna och STC-materialet i detalj. Därmed uppfyller jag några mer
personliga syften med examensarbetet. Delvis gör jag arbetet för att lära mig mer om vad STC är
och hur man arbetar med detta material.

Ett annat av mina syften med detta examensarbete är att noggrant studera kursplanerna i kemi, fysik,
teknik och biologi. Eftersom jag märker att kunskapen om Lpo 94´s kursplaner på många skolor är
bristfällig, vill jag som nyutexaminerad känna att åtminstone jag själv är mycket väl insatt i vad
kursplanerna säger om mina undervisningsämnen, så att jag kan arbeta med styrdokumenten som just
styrdokument. Inom vissa ämnen jag läst på lärarhögskolan tycker jag att för lite fokusering har lagts
på vad kursplanerna säger att eleverna ska uppnå.

Min frågeställning är:

- Vilka mål i Lpo 94´s kursplaner i biologi, fysik, kemi och teknik, ges det möjlighet att    
uppnå genom att arbeta med STC?

För att kunna svara på detta behöver jag noggrant undersöka

- vad Lpo 94´s kursplaner säger om undervisningen i fysik, kemi, biologi och teknik.
- vad STC´s arbetsmaterial innehåller.
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3. Metod

3.1 Litteraturstudien

För att kunna svara på vilka mål som ges möjlighet att uppnå genom att använda STC:s
arbetsmaterial var jag tvungen att göra en noggrann genomgång av de 24 arbetsområdena. Varje
tema är uppbyggt av 15 till 17 lektioner. För att få en överblick över varje tema översatte jag de mål
som författarna själva ställt upp för dessa. STC-målen indelas i vilka begrepp eleverna ska ges
möjlighet att lära sig, vilka färdigheter de tillägnar sig och vilka förhållningssätt varje tema strävar
efter att skapa hos eleverna. I mina sammanfattningar av varje tema beslöt jag att ta med vilka
begrepp STC har för avsikt att lära ut genom dessa, för att ge läsaren en lättillgänglig inblick i vad
temat handlar om. Temat Sounds saknar dock målformulering i den lärarhandledning jag har haft
tillgång till. Den är en sk. ”field-test edition” och alltså en upplaga som visar att temat fortfarande är
under utprovning.

När jag satte mig in i vad det är tänkt att eleverna ska göra varje lektion valde jag att enbart titta på
de moment som alla ska gå igenom. Till varje lektion finns nämligen förslag till fördjupningsuppgifter
och sätt att arbeta vidare kring något som tagits upp i lektionen. Att ta med dessa i min studie skulle
inte ge ett rättvist resultat eftersom långt ifrån alla fördjupningsuppgifter hinns med, och det ofta bara
är ett fåtal elever som får möjlighet att arbeta med dem. Jag har alltså valt att titta på de aktiviteter
som alla i klassen ska deltaga i. Genom att sätta mig in i hur varje lektion är upplagd, vilket material
som används, vilka texter eleverna läser och vad de förväntas observera, undersöka, dokumentera,
presentera och diskutera i de 24 arbetsområdenas alla lektioner, har jag bildat mig en uppfattning om
vad eleverna ges möjlighet att lära sig. För att göra de sammanfattningar av varje tema som finns att
läsa i detta arbete har jag delvis gjort översättningar av de sammanfattningar som finns i början av
varje temas lärarhandledning, men också hämtat information från de närmare 100 sidor jag själv
skrivit för att beskriva hur och vad eleverna lär sig av de ca 380 lektionerna.

3.2 Jämförelsen med kursplanerna

Efter att ha studerat ett tema på det sätt som beskrivits ovan, har jag gått igenom punkt för punkt i de
strävansmål och uppnåendemål som anges i kursplanerna i biologi, fysik, kemi och teknik för
grundskolan, för att bestämma mig för om jag anser att några av dessa mål ges möjlighet att uppnå
genom att arbeta med temat. Arbetsområdena är avsedda att användas i år ett till sex. Jag hade först
en tanke om att enbart undersöka vilka uppnåendemål för år fem som kan uppnås genom att
använda detta arbetsmaterial, men förkastade detta vid närmare eftertanke. Grundskolan ska vara en
helhet där ”kunskapandet” är en ständigt pågående process. De mål som vi ska sträva mot ska
genomsyra all undervisning, inte bara i de senare åren. Målen som skall ha uppnåtts tills eleverna
slutar år nio blir lättare att uppnå om även de lärare som arbetar med yngre elever ser som sin uppgift
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att bidraga till detta. Därför finner jag det av intresse att ta i beaktning de sätt på vilka dessa teman
bidrar till att uppnå även strävansmålen och uppnåendemålen för år nio.

Jag skrev ned vilka mål jag tyckte varje tema gav möjlighet att helt eller delvis uppnå och på vilket
sätt temat kan sägas göra detta. Jag har koncentrerat mina studier kring kursplanernas mål att sträva
mot, mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret samt mål som eleverna skall ha
uppnått i slutet av det nionde skolåret. I kursplanerna delas dessa mål in i ett antal punkter. För att
organisera mitt arbete kodade jag kursplanerna. Kursplanerna finns som bilagor. Min metod för att
hänvisa till dessa är som följer:

B =biologi
F =fysik
K =kemi
T =teknik

S =strävansmål
5 =uppnåendemål, år fem
9 =uppnåendemål, år nio

a, b, c… =punkter under respektive målrubrik

När det i mitt arbete exempelvis står att man genom Motion and Design uppnår F5a betyder det att
jag hänvisar till den första punkten under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte
skolåret” i kursplanen för fysik: ”Eleven skall kunna genomföra enkla undersökningar och göra
systematiska iakttagelser.”

Jag har sammanställt mina resultat i fyra tabeller där ett kryss (X) markerar att temat bidrar till att ett
visst mål uppfylls. Efter varje tabell följer en reflektion kring vad man kan läsa ut av tabellen.

De flesta teman ger möjlighet att uppnå mål i fler ämnen än ett. Vilka olika ämnens mål som kan
uppnås genom att arbeta med varje tema presenterar jag i ett Venndiagram. Det är tänkt att ge en
översikt av hur pass ämnesövergripande varje tema är. För att placera rätt tema på rätt plats i
Venndiagramet har jag räknat antal kryss i tabellerna och valt att ignorera de fall då ett tema uppfyller
två eller färre mål inom ett ämne. För att ta ett exempel så anser jag att temat The Technology of
Paper uppfyller tio mål i teknik, två mål i fysik, åtta mål i kemi och inget av målen i biologi. Därför
placerar jag detta tema i den del av Venndiagramet som symboliserar teknik och fysik. Dessa är de
två ämnen som temat i huvudsak arbetar med.

Förutom de mål som står angivna i varje ämnes kursplan finns det gemensamma mål som skolan i sin
undervisning i de naturorienterande ämnena ska sträva efter att eleven ska nå. När jag hade
genomfört min litteraturstudie och jämförelse med varje enskilt ämnes uppnående - och strävansmål
gjorde jag en bedömning av hur dessa gemensamma mål uppnås. Bedömningen grundar jag på den
uppfattning jag fått av de 24 arbetsområdena genom att studera dem noggrant.
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4. Litteraturstudie

4.1 Översiktsbild av STC:s 24 teman

4.2 Organisms

Många barn har ett naturligt intresse för både växter och djur. I detta tema undersöker eleverna
likheter och skillnader mellan de här två grupperna av organismer, och funderar över sig själva som
organismer. Temat består av 16 lektioner då eleverna genom att observera och ta hand om ett flertal
växter och djur i klassrummet upptäcker att organismer har vissa gemensamma grundläggande
behov, som exempelvis behov av vatten och föda. De lär sig dessutom att varje organism har
specifika behov i fråga om vilken slags föda de behöver, vilken temperatur de trivs bäst i osv.

Första lektionen ägnas åt att tänka kring vad levande organismer behöver för att leva. Eleverna
synliggör därmed sina förkunskaper för sig själva och läraren. Lektion två och tre introduceras
eleverna för den första organism de ska studera, en växt som ska odlas från frön. De använder flera
av sina sinnen för att göra noggranna observationer av hur fröet ser ut och vad som händer när det
planteras och börjar gro. Eleverna gör i lektion fyra i ordning terrarier med mossa och plantor av
barrträd för att göra en modell av hur växter lever i en naturlig miljö, skogen. Lektion fem görs
akvarier i ordning, där sötvattenväxter planteras. Eleverna diskuterar och jämför de landlevande och
de vattenlevande växterna. För att fokusera på tillväxt och förändring hos organismer återvänder
eleverna till att studera de frön som planterats och drivits upp. Man diskuterar och dokumenterar de
förändringar som fröet har genomgått och vad växter behöver för att leva.

För att utvidga elevernas förståelse för livets mångfald introduceras fyra djur från lektion sju till
lektion tio, posthornssnäckor och guppies som ska leva i akvariet samt gråsuggor och tusenfotingar
för terrariet. Genom detta lär sig eleverna hur växter och djur lever tillsammans i olika miljöer. De
landlevande djuren jämförs med de vattenlevande och man studerar vad djuren behöver för att leva.
Elfte och tolfte lektionen diskuterar man vilka förändringar som har skett i terrariet och akvariet
under den tid som eleverna hittills har skött växterna och djuren i de två miljöerna. Lektion 13 till 15
hjälper eleverna att se mer generellt på växter och djur för att jämföra på vilka sätt dessa grupper av
organismer liknar och skiljer sig från varandra. De läser om några ovanliga växter från olika platser
på jorden, och om hur djurskötare på zoo förbereder för att ta emot ett djur på bästa sätt. Temat
avslutas i lektion sexton med att man diskuterar den enda organism i klassrummet som man ännu inte

Denna bild visar namnen på STC:s 24
teman och i vilka år varje tema är tänkt att
användas. Bilden är hämtad från STC-
materialets lärarhandledningar.
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samtalat om, dvs. människan. På vilket sätt liknar vi andra organismer? Vad skiljer oss från dem?
Genom att rita och skriva jämför eleverna sig själva med de organismer man studerat i temat.

Begrepp:
• Vi använder våra sinnen för att observera världen omkring oss.
• Organismer har grundläggande behov, såsom mat, vatten, utrymme och skydd.
• Varje slags organism har specifika behov. De behöver en viss mängd ljus, vatten,

och utrymme samt tillgång på just sin föda och  typ av skydd.
• Det finns en stor mångfald av levande varelser på jorden.
• Organismer växer, förändras och dör med tiden.
• Vissa växter växer ur frön. Först utvecklas roten och sedan stammen.
• Växter har likheter, som exempelvis att de växer och behöver vatten, ljus, utrymme

och luft.
• Djur har också likheter, som exempelvis att de kan röra sig, och behöver mat,

vatten, utrymme och skydd.
• Djur och växter har en del saker gemensamt, t.ex. att de har vissa grundläggande

behov, de växer, förändras och dör.
• Människor liknar andra organismer. Vi har grundläggande behov och växer,

förändras och dör.

4.3 Weather

Detta tema bygger på barns erfarenheter av olika slag väder. När det snöar tycker barn ofta om att
leka i snön och utforskar därigenom dess egenskaper. När det regnar plaskar de i vattenpölar och
ser regndropparna rinna ned för fönsterrutorna. I klassrummet kommer eleverna få fortsätta att lära
sig mer om vädret, men på ett mer vetenskapligt sätt. Man arbetar med att mäta fyra olika
vädervariabler; molnighet, nederbörd, temperatur och vindstyrka.

Temat inleds med att eleverna får berätta vad de tänker på när de hör ordet väder, och man
diskuterar vad man redan vet detta ämne. Andra lektionen handlar om hur man använder sina sinnen
för att få reda på hur vädret är. En kalender där klassen ska göra dagliga väderdokumentationer
introduceras i lektion tre. Följande lektion lär sig eleverna hur de kan uppskatta vindstyrkan med
hjälp av en viss skala. Från lektion fem till lektion sju fortsätter eleverna att arbeta med flera olika
skalor för att mäta vindstyrka och blir även bekanta med Farenheits termometerskala. De bygger
modeller av termometrar som de lär sig att läsa av, mäter dagligen utomhustemperaturen och
dokumenterar vindstyrka och temperatur i klassens väderkalender. Även lektion åtta och nio
fortsätter eleverna att träna på att läsa av termometrar.

Nederbörd är nästa begrepp som undervisningen handlar om. I lektion tio konstruerar eleverna en
regnmätare och tränar på att läsa av den korrekt. I lektion 11 undersöks var regnet tar vägen när det
fallit till marken och i lektion 12 lär sig eleverna vilka kläder som passar att ha på sig när det regnar
genom att undersöka hur vattenavvisande olika slags tyger är. Klassen går ut för att titta på moln i
lektion tretton. Detta inleder studierna av de grupper i vilka moln kan delas in. Eleverna lär sig i
temats fjortonde lektion att skilja på stratus, cumulus och cirrusmoln genom att titta på bilder och
göra egna tredimensionella bilder av molnen med hjälp av bomull. I slutet av temat summerar
eleverna sina väderobservationer. De jämför i lektion 15 och 16 sina egna observationer med riktiga
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väderprognoser och sammanfattar hur vädret har varit på deras ort från det att klassen började
observera och dokumentera vädret.

Begrepp:
• Vädret förändras från dag till dag och vecka till vecka.
• Molnighet, nederbörd, vind och temperatur är komponenter i det vi kallar väder.
• Regnmätare, termometrar och skalor över vindstyrka hjälper oss att mäta hur

vädret är.
• Meteorologer är vetenskapsmän som studerar, observerar och dokumenterar

information om vädret för att kunna göra förutsägelser om hur vädret kommer att
bli den närmsta tiden.

• Hur vädret är påverkar vad människor väljer att klä på sig och vad de gör
utomhus.

4.4 Solids and Liquids

Barn tycker redan från mycket liten ålder om att känna på material av olika slag, det kan vara
träklossar, mjuka nallar, en sked i metall, badskum och lera. Därmed har de börjat upptäcka att
världen både består av vätskor och fasta ämnen som kan skilja sig åt i både färg, form och struktur.
När barnen börjar i skolan är de mogna för att gå vidare och lära sig mer om vilka egenskaper som
skiljer fasta ämnen från vätskor och om vätskor exempelvis kan flyta precis som vissa fasta ämnen
kan. Detta sexton lektioner långa tema ger eleverna möjlighet att utforska saker som dessa.

De nio första lektionerna observeras, beskrivs och jämförs fasta ämnen. I lektion ett och två studeras
färg och form, två egenskaper som eleverna redan är bekanta med. Därefter går man vidare genom
att i tredje lektionen undersöka hur formen påverkar om fasta ämnen kan rulla eller staplas på
varandra, och i fjärde lektionen se hur formen påverkar hur långt ett föremål rullar nedför en ramp.
Detta görs för att eleverna ska bekanta sig med att man kan utföra tester för att få reda på ett ämnes
egenskaper. I lektion fem samtalar man om vilka ord som kan användas för att beskriva hur hårt
någonting är och att det ofta är bra att ha ett annat föremål att jämföra med vid en beskrivning av ett
ämnes hårdhet. Eleverna ordnar 20 olika fasta ämnen efter dess hårdhet. Sjätte lektionen ägnas åt att
undersöka vilka fasta ämnen som flyter och vilka som sjunker. Lektion sju inleds med att eleverna
berättar vad de vet om magneter och de tar sedan reda på vilka av deras 20 fasta ämnen som dras
till magneter. Följande två lektioner ger eleverna möjlighet att tillämpa vad de hittills har lärt sig om
fasta ämnens egenskaper. Varje elev får i uppgift att sortera ämnena utifrån valfri egenskap och låta
en kamrat gissa vilken egenskap som legat till grund för indelningen. De observerar, testar och jämför
även två nya fasta ämnen för att lära sig mer om de ämnenas egenskaper.

Vätskors egenskaper undersöks i temats resterande lektioner. I lektion tio undersöker man hur två
olika vätskor, vatten och lim, ser ut och känns. Droppar av fyra vätskor studeras med hjälp av
förstoringsglas i lektion elva och eleverna observerar att dropparna rinner olika fort ned för ett vaxat
papper. Att alla vätskor har den egenskapen att formen bestäms av det kärl som innesluter vätskan
upptäcker eleverna i lektion tolv. Följande tre lektioner utförs tester som visar hur en vätskas
viskositet påverkar hur snabbt den rör sig ned för en glatt yta, att vätskor kan flyta på eller sjunka i
vatten och att en del, men inte alla, vätskor löser sig i vatten. Den sista av dessa tre lektioner, dvs
lektion 15 avslutas med att eleverna får observera, testa och jämföra två nya vätskor för att lära sig
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mer om deras egenskaper. I lektion 16 sammanfattar man vad man lärt sig genom att de fasta
ämnenas egenskaper jämförs med vätskornas.

Begrepp:
• Fasta och flytande ämnen kan beskrivas utifrån deras egenskaper
• Några egenskaper hos fasta ämnen är färg, form, hårdhet, magnetisk

attraktionskraft, om de flyter eller sjunker och om de kan rulla eller staplas på hög.
• Några egenskaper hos vätskor är färg, viskositet, om de är vattenlösliga eller inte

och huruvida de flyter eller sjunker i vatten.
• Man kan genomföra tester för att undersöka fasta och flytande ämnens

egenskaper, som annars inte skulle kunna observeras.
 

4.5 Comparing and Measuring

Att kunna göra jämförelser och mätningar är mycket viktigt i det naturvetenskapliga arbetssättet.
Barn lär sig mycket om sin omgivning genom att göra jämförelser. De ställer sig rygg mot rygg för att
se vem som är längst, provar kläder av olika storlekar för att se vad som passar dem bäst och letar
bland pusselbitar för att hitta de bitar som hör ihop. Alla dessa erfarenheter har med jämförande att
göra. När man jämför saker med varandra läggs en grund för att para i hop saker som är lika långa,
lika stora, likadana, vilket så småningom leder till att man kan lära sig att göra mätningar.
Kunskapssuccessionen i temat följer dessa steg.

Vad menas med att jämföra? Den frågan inleder en klassdiskussion som i temats första lektion ger
läraren information om vad eleverna har för tankar kring att göra jämförelser. I lektion två lägger sig
eleverna på stora papper på golvet, ritar av varandra och klipper ut figurerna för att jämföra vem
som är längst respektive kortast i klassen och om det är många som är ungefär lika långa.
Pappersremsor läggs i lektion tre bredvid dessa pappersfigurer, och klipps av så att remsorna blir
lika långa som figurerna. Man gör ett stapeldiagram av remsorna så att elevernas längder lättare kan
jämföras. I lektion fyra gör man likadant, men i stället för att hela kroppen används undersöker man
armarnas och benens längd. Eleverna lär sig att det är viktigt att komma överens om en gemensam
startlinje där pappersremsorna ska fästas för att kunna jämföras. Femte lektionen används till att på
samma sätt jämföra föremål som är längre än eleverna med varandra. Pappersgrodor som kan
hoppa används i lektion sex för att visa att avstånd också kan jämföras med hjälp av att klippa till
pappersremsor som är lika långa som den sträcka som grodan hoppat. Eleverna börjar gå över till
att använda en enhet för att göra mätningar när de i sjunde lektionen använder sina egna fötter för att
mäta en sträcka. De upptäcker då att mätresultaten varierar eftersom allas fötter inte är lika långa.
Även i åttonde lektionen görs denna upptäckt när eleverna får välja andra saker (enheter) att mäta
med, t.ex. pennor, tandpetare eller skedar. De ser att det är viktigt att redovisa i vilken enhet man
mätt något. Den nionde lektionens mätningar gör alla med samma mätenhet, vilket ger jämförbara
mätvärden.

Unifix Cubes™ är ett mätmaterial som används följande sex lektioner. Det består av små kuber som
går att bygga ihop till stavar. Alla kuber är lika stora, gjorda i plast och finns i flera olika färger.
Lektion tio bekantar sig eleverna med detta material och upptäcker att det är lättare att hantera än att
lägga ut ett stort antal tandpetare för att mäta hur långt ett föremål är, samt att det kan användas för
att göra både horisontella och vertikala mätningar. I lektion elva och tolv används dessa kuber för att
mäta stora föremål och eleverna börjar förstå vitsen av att räkna kuberna i grupper om tio. I lektion
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13 tillverkar varje elev en pappersremsa som är tio enhetskuber lång, markerar varje enhet på
remsan och använder detta nya mätredskap för att mäta korta saker. I lektion 14 utmanas eleverna
att mäta föremål som är längre än deras mätremsa. En del elever väljer då att uttrycka ett föremåls
längd i antal mätremsor, andra i antal enhetskuber. Parvis tillverkar eleverna en 100 enhetskuber lång
mätremsa i lektion 15, för att se att långa mätredskap är enklare att använda när man vill mäta långa
föremål. Sista lektionen används dessa långa ”måttband” för att mäta hur långt man kan få en
pappersgroda, som användes i lektion sex, att hoppa.

Begrepp:
• Att göra jämförelser innebär att man observerar likheter och skillnader.
• Ett sätt att göra jämförelser är att para ihop saker som passar ihop.
• Att använda start och slutpunkter och placera längdenheter kant i kant med

varandra är viktiga faktorer vid mätningar.
• Om man inte använder standardenheter vid mätningar får man varierande resultat.
• Att använda standardenheter vid mätningar ger mer överensstämmande resultat än

när man använder enheter som inte är standard, och gör det möjligt att dela med
sig av information.

• Olika enheter och redskap kan användas för att mäta saker.
• Långa redskap gör det lättare att mäta långa saker.
• En gemensam startlinje krävs för att kunna göra rättvisa jämförelser.

4.6 The Life Cycle of Butterflies

Huvudsyftet med detta tema är att eleverna ska bekanta sig med begreppet livscykel genom att
använda en organism som exempel. En fjäril som är väl lämpad för klassrumsstudier är Tistelfjärilen
(Vanessa cardui). Den är liten och vackert färgad, äter en mängd olika slags föda, finns över hela
världen och genomgår total metamorfos på relativt kort tid (tre till fyra veckor).

De första åtta lektionerna handlar om fjärilens larv- och puppstadie. Temat inleds med att eleverna
ritar hur de tror att en larv ser ut och berättar vad de vet om larver. I lektion två tar  man upp larvens
grundläggande behov av luft, föda, vatten och skydd. Eleverna genomför sina första observationer av
och dokumentationer om organismen. Från lektion tre till lektion sex observerar eleverna hur larverna
äter, vilar, rör sig, hänger upp och ned och ömsar skin. När larven hänger upp och ned i form av ett J
vet eleverna att fjärilens tid som larv snart är över. I lektion sju och åtta ser eleverna hur larven ömsar
skinn en sista gång och blir till en puppa. De ritar av puppan och försöker se tecken på vad som
händer inuti den.

Lektion nio, tio, elva och tolv studeras fjärilen som vuxen. När fjärilen kommer ut ur puppan ser
eleverna vilka kroppsdelar fjärilen har och hur delarna fungerar tillsammans. Fjärilen matas och
eleverna studerar hur djuret gör när det äter och klassen släpper sedan ut fjärilarna i naturen där de
hör hemma. De tre sista lektionerna ägnas åt att lära sig att fjärilen är en insekt, och vad som är
typiskt för insekter. Man går i genom fjärilens livscykel och relaterar vad man lärt sig om fjärilen till
andra levande organismer.

Begrepp:
• De olika stadierna i en fjärils livscykel är ägg, larv, puppa och vuxen individ.
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• Larver behöver näring, luft och utrymme för att leva och växa.
• Larven bildar en puppa och fjärilen utvecklas ur puppan.
• En fjäril behöver näring för att leva, men växer inte efter det att  den kommit ut ur

puppan.
• En fjäril lägger ägg som kläcks till larver.

4.7 Soils

Barn har egna erfarenheter av jord. Kanske har de hoppat i lerpölar när det har regnat, byggt
sandslott på stranden, planterat växter i krukor och rabatter eller grävt efter mask i trädgården. I
detta tema får eleverna undersöka vilka komponenter en viss jordmån kan innehålla och vilka
egenskaper dessa komponenter ger jorden. De undersöker hur växter trivs i olika slags jord och
några organismer i jorden som bryter ned dött organiskt material. Kunskapen de får används till att
analysera den jord som finns runt skolan.

Klassen börjar att diskutera och dokumentera vad man vet och vad man vill lära sig om jord.
Eleverna använder förstoringsglas för att studera vad jord innehåller för att se om det stämmer
överens med vad de trott. I lektion två skapar eleverna komposter genom att blanda trädgårdsjord,
maskar och döda växter i genomskinliga plastpåsar. De ska under temats gång observera vad som
händer med materialet i påsarna. Från lektion tre till lektion åtta bekantar sig eleverna med
jordkomponenterna sand, lera och humus. Först observeras och jämförs torra prover av
komponenterna. Eleverna utför sedan samma slags tester som geologer gör för att lära sig vad som
karaktäriserar komponenterna, dvs proverna fuktas, smetas ut på ett papper, man försöker rulla dem
till en kula och man undersöker hur lång tid det tar för dem att sjunka till botten när de blandats med
vatten. Man utför dessa test på ett okänt jordprov för att komma fram till vilka komponenter provet
innehåller och läser om vilka användningsområden människan har funnit för sand och lera.

I lektion nio börjar man utforska hur växter trivs i olika slags jord. Frön planteras i sand, lera, humus
och den jord som finns runt skolan. Genom att driva upp plantor på detta sätt upptäcker eleverna att
jordmånen påverkar växtligheten. Ett annat sätt att se hur jorden påverkar växterna är att plantera
frön i de olika jordkomponenterna i provrör av glas. Det sker lektion tio. Eftersom det är genom
rötterna som växter tar upp vatten och mineraler från jorden kan det vara intressant att kontinuerligt
kunna observera frönas rottillväxt. För att lära sig mer om vad som händer i jorden läser eleverna om
daggmaskar och deras viktiga uppgift där. Den elfte och tolfte lektionen är jordkomponenternas
förmåga att behålla vatten i fokus. Man häller vatten över lera, sand och humus för att upptäcka att
vatten snabbt passerar genom sand men bildar pölar på lera. Eleverna reflekterar över vad denna
egenskap har för betydelse för hur växter trivs i en viss jordmån. I lektion 13 sammanfattar man hur
maskarna har påverkat materialet i komposterna som gjordes i ordning i lektion två. De inser att
maskarna är en viktig del i naturens kretslopp genom att de bryter ned dött organiskt material. En
text om hur kompostering kan gå till utomhus läses. Lektion 14 och 15 fungerar som en utvärdering
eftersom eleverna då undersöker den jordmån som finns runt skolan med hjälp av vad de lärt sig i
temat. I lektion sexton jämförs plantorna som vuxit i olika slags jord och eleverna redovisar sina
slutsatser om vad jorden runt skolan innehåller.

Begrepp:
• Jord innehåller partiklar av olika storlek.
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• Jord kan innehålla djur, växter och deras lämningar.
• Med tiden blir döda växter del av jorden.
• Att kompostera, särskilt med maskar, är ett effektivt sätt att återanvända gamla

växter och annat organiskt material.
• Sand, lera och humus är tre grundkomponenter i jord.
• Varje jordkomponent har unika egenskaper som man kan påvisa med hjälp av

enkla tester.
• Olika jordmåner absorberar vatten i olika grad.
• Många faktorer, däribland jordmånen, påverkar hur plantan och rötterna växer.

4.8 Changes

Glass smälter i solsken, socker löser sig i te och vatten som läggs i frysen blir till is. Detta är exempel
på förändringar som barn har erfarit i sin vardag. I sexton lektioner kommer eleverna att få
undersöka förändringar som uppstår när fasta ämnen och vätskor blandas och när ämnen går från en
fas till en annan. De upptäcker att förändringar kan ske snabbt eller ta lång tid och undersöker
egenskaper hos fasta ämnen, vätskor och gaser.

Lektion ett börjar med att eleverna berättar vad de tänker på när de hör orden förändring, fasta
ämnen och vätska. Genom att titta på bilder som visar vardagliga händelser identifierar eleverna fasta
ämnen och vätskor, samt vilka förändringar ämnena på bilden genomgår. De observerar en
brustablett lösas upp i ett glas vatten och av diskussionen som följer kan läraren få reda på vad
eleverna vet om gaser, vätskor och fasta ämnen. Eleverna häller vatten i formar som sätts in i en frys.
I lektion två undersöker eleverna hur vatten ändrar form genom att inledningsvis studera isbitarna
som bildats av vattnet som sattes in i frysen. De försöker smälta isen igen så snabbt som möjligt för
att sedan låta vattnet stå i en petriskål och avdunsta. Förändringarna diskuteras i lektion tre och man
undersöker hur varmt vatten avdunstar och kondenserar i en mugg som täckts med plastfolie.

I och med lektion fyra börjar en serie lektioner då eleverna upptäcker vilka förändringar som kan
äga rum när man experimenterar med att blanda olika ämnen. För att förstå begreppet blandning
undersöker eleverna först en blandning av salt och sand, för att se att de blandade partiklarna kan
vara olika stora och separeras igen, här genom att använda ett såll. I lektion fem blandas tre olika
fasta ämnen (toalettpapper, grus och salt) med vatten. Man observerar och jämför förändringarna
och frågar sig var saltet tagit vägen. I lektion sex ser man att två av de tre blandningarna kan
separeras genom att man använder filter. Saltet fastnar däremot inte i filtret. Det leder fram till en
diskussion om begreppet lösning och man startar ett försök där avdunstning används för att separera
saltet från vattnet. I sjunde och åttonde lektionen ges eleverna ytterligare möjlighet att utforska
lösningar. Genom att jämföra hur snabbt strösocker och bitsocker löser sig i vatten upptäcker
eleverna att formen på ämnet som ska lösas har betydelse för hur snabbt ämnet löser sig. Strösocker
blandas sedan med varmt och kallt vatten för att eleverna ska lära sig att temperaturen också är en
faktor som påverkar hur snabbt ett fast ämne löser sig i en vätska.

Petriskålarna där saltvatten fått stå och avdunsta observeras i lektion nio. Eleverna studerar de
kristaller som bildats då vattnet avdunstat, och lär sig därigenom att avdunstning är ytterligare ett sätt
att separera ämnen från varandra. Tionde lektionen lär sig eleverna använda kromatografi som ännu
en metod för att skilja ämnen åt. Bläck är en blandning av flera olika färger. Vatten och ett filter kan
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användas för att separera de olika färgkomponenterna. En okänd blandning undersöks av eleverna i
lektion elva. De ska identifiera och separera de ingående komponenterna med hjälp av de metoder
de hittills lärt sig. När ämnen reagerar med varandra kemiskt kan helt nya ämnen uppstå, och vid
vissa reaktioner avges värme. Kemiska förändringar börjar undersökas i lektion tolv, då eleverna
blandar bakpulver med vinäger och ser att gas bildas. För att vidare utforska gasers egenskaper
lägger eleverna en brustablett i vatten i lektion 13. Gasen som bildas samlas upp i en plastpåse och
undersöks. Fjortonde lektionen går ut på att visa hur rost uppstår. Genom ett experiment upptäcker
eleverna att vissa betingelser påskyndar rostbildningen. Kemiska förändringar kan alltså ske olika
snabbt. Temats två sista lektioner används till att låta eleverna tillverka recept på blandningar för att
sedan undersöka vilka förändringar som äger rum om man följer sitt eget och andras recept.

Begrepp:
• Förändringar pågår ständigt i vår omvärld.
• En del förändringar sker snabbt och andra tar längre tid.
• Ämnen kan klassificeras som fasta ämnen, vätskor eller gaser.
• Fasta ämnen, vätskor och gaser kan beskrivas utifrån deras egenskaper. Exempel

på sådana egenskaper är färg, storlek, form, lukt, struktur och vikt.
• Vatten kan frysa så att det blir ett fast ämne, och sedan smälta till vätska igen.
• Vatten kan förånga till gas, och sedan kondensera till vätska igen.
• Blandningar kan göras genom att kombinera fasta ämnen, vätskor eller gaser.
• Ett ämne kan ändra utseende och ändå förbli samma ämne.
• En del blandningar kan separeras genom att man använder ett såll, ett filter, låter

blandningen avdunsta eller använder sig av en kromatografiprocess.
• När vissa fasta ämnen, som exempelvis salt och socker, tillsätts i vatten löser de

upp sig och verkar försvinna.
• En del fasta ämnen som lösts i vätska kan återfås som kristaller när vätskan

avdunstar.
• När ett fast ämne löser sig i en vätska kan storleken på partiklarna, omrörning och

vätskans temperatur påverka hur snabbt det fasta ämnet löser sig.
• När två eller flera ämnen blandas kan kemiska reaktioner uppstå.

Färgförändringar, temperaturförändringar eller att man ser ett nytt ämne produceras
är tecken på att en kemisk reaktion kan ha ägt rum.

4.9 Balancing and Weighing

Många barn minns när de för första gången försökte hålla balansen på en cykel. En del kanske har
hjälpt ett yngre syskon att lära sig gå eller har lekt med att stapla klossar till ett högt torn. Sporter
som eleverna håller på med kan också kräva bra balanssinne. I detta tema bygger man vidare på
dessa erfarenheter och undersöker genom flera olika experiment sambandet mellan vikt och balans.

De fem första lektionerna undersöks balansering på flera sätt. Eleverna bygger konstruktioner som
kräver att man balanserar delarna rätt, undersöker hur en modell av en gungbräda fungerar, och
bygger mobiler. I lektion sex till och med nio lär sig eleverna hur en balansvåg med lika långa armar
fungerar. Med hjälp av denna balansvåg jämför de ett tiotal föremåls vikt med varandra och
utvecklar strategier för hur de ska kunna placera dem i ordning från det lättaste föremålet till det



16

tyngsta. I lektion tio upptäcker eleverna att när man väger något är det som att balansera ett föremål,
fast med ett visst antal standardenheter. De lär sig att föremålet som ska vägas kan läggas i den ena
vågskålen, och rätt antal ”Unifix Cubes™ ” i den andra, tills vågen är balanserad. Av de mätvärden
som samlas in när man på detta sätt väger ett antal föremål i lektion tio, skapas i lektion elva ett
stapeldiagram som visar vad varje föremål väger.

Lektion 12 till 15 ägnas åt problemlösning där eleverna använder sig av vad de hittills har lärt sig i
temat. Fyra sorters mat av olika vikt, form och storlek undersöks. Först observeras varje födoämne
(makaroner, ärtor, havrepuffar och solrosfrön) för att egenskaperna ska beskrivas. En bestämd
volym av varje födoämne vägs och jämförs. Eleverna ser att födoämnena då väger olika mycket.
Genom att mäta hur stor volym en bestämd vikt av födoämnena tar upp ser eleverna att en lika stor
vikt av ämnena tar upp olika stor plats. Som slutlig utmaning får eleverna med hjälp av en balansvåg
försöka att ta reda på hur många spelkulor fem små lådor innehåller. För att lösa problemet måste
eleverna tillämpa begrepp och färdigheter de tillägnat sig i temats lektioner.

Begrepp:
• Jämvikt påverkas av mängden vikt, viktens position och var hävstångens

stödjepunkt placeras.
• Att väga är att balansera ett föremål med ett visst antal standardenheter.
• Ett föremåls vikt bestäms inte av dess storlek.
• Lika stora volymer av olika slags mat väger inte alla lika mycket. Olika slags mat

av samma vikt har inte alltid lika stor volym.

4.10 Plant Growth and Development

I detta tema studerar eleverna en växts livscykel med alla dess stadier. Man kan säga att växten
studeras från frö till frö. ”Wisconsin Fast Plants™” är en växt som det har tagit Dr. Paul Williams vid
universitetet i Wisconsin 15 år att utveckla. Växten har en mycket kort livscykel och därför är
lämpad för studier av detta slag. Eleverna kommer att få vara med om hur fröet gror, plantan växer
och utvecklar blommor, de hjälper blommorna med pollineringen, ser nya frön bildas, skördar dem
och ser till sist plantan dö.

Lektion ett börjar med att eleverna funderar kring vad de redan vet om växter och man ser på hur
frö ser ut. Följande två lektioner undersöker eleverna hur frön ser ut inuti, planterar dem och
observerar och dokumenterar hur de utvecklas när de gror. I lektion fyra gallras plantorna och
planteras om så att de får mer utrymme att växa. I lektion fem lär sig eleverna mäta sin plantas höjd
och konstruerar ett stapeldiagram där tillväxten hädanefter ska dokumenteras. I lektion sex
observerar eleverna de riktiga blad och blomknoppar som utvecklas på plantan och repeterar vad de
hittills lärt sig om växtens livscykel. Precis som vi människor växer särskilt fort i puberteten har växter
en period då de tillväxer extra mycket. Detta observeras genom att växten regelbundet mäts och att
eleverna i lektion sju analyserar dessa mätvärden.

Lektion åtta övergår till att handla om bin, organismer i växternas omgivning som de har ett
ömsesidigt nyttoförhållande med. Eleverna ritar en bild av hur de tror att ett bi ser ut och berättar vad
de vet om bin. Med hjälp av förstoringsglas får eleverna i lektion nio studera döda bin. De limmar
fast en trästicka på varje bi, så att de ska kunna hålla i denna när de ska pollinera blommorna.
Blommornas delar studeras i lektion tio då eleverna även lär sig mer om korsblommiga växter.
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Lektion elva är det dags att använda bina för att pollinera blommorna. När det är gjort läser man om
hur bin och blommor drar nytta av varandra i naturen. Från lektion tolv till sexton följer eleverna hur
blomman fäller sina kronblad och utvecklar fröskidor. Lektion 13 och 14 arbetar eleverna i grupper
med att tillverka stora modeller av blomman och av bin. Femtonde lektionen blir en träning i att tolka
stapeldiagram. Av detta ser läraren hur mycket eleverna har förstått av de diagram som konstruerats
i temat. Sista lektionen skördas och tröskas fröskidorna så att fröna frigörs från växten. Antalet
producerade frön jämförs med antalet sådda frön för att se om fröantalet har ökat eller minskat. De
som vill kan plantera de frön man har fått fram.

Begrepp:
• Många växter har en livscykel som börjar med att något växer ur ett frö och
utvecklas till att själv producera nya frön.
• Växter har olika stadier i sina livscykler.
• För att leva och växa behöver växter ljus, vatten och näring från jorden.
• Blommande växter behöver pollineras för att kunna producera frön.
• Många växter pollineras av bin.
• En blommas pollen fastnar på ett bi, men lite lossnar när biet hämtar sin mat hos
andra blommor.
• Ett frö ger upphov till en planta, men en planta kan producera många frön.

4.11 Rocks and Minerals

Många barn tycker det är roligt att plocka upp stenar för att kasta dem i vattenpölar och dammar.
De lägger märke till att stenarna ser ut och känns olika. Vissa kan ha sett fossiler och undrat över
vad de kommer ifrån. Denna naturliga nyfikenhet lägger en grund för att tycka att detta tema är
intressant och spännande. Man undersöker vad stenar består av, läser om hur stenar bildas och gör
flera tester för att bestämma mineralers egenskaper.

Först berättar eleverna vad de vet om stenar och vilka frågor de har om stenar. När de observerar
och beskriver tre olika stensorter börjar de förstå att stenar kan ha olika egenskaper. I lektion två
och tre utforskas dessa tre och nio andra stenars egenskaper. Man läser om hur stenarna bildats och
att sten kan förändras av värme och högt tryck. I fjärde lektionen undersöker eleverna tre mineraler
och tittar därefter på sina stenar med förstoringsglas för att se om de ser ut att innehålla någon av de
tre mineralerna. Genom detta får eleverna en inblick i att mineraler är stenars ”byggstenar”. I lektion
fem får eleverna undersöka tolv mineraler och diskutera sina observationer med varandra.

För att lära sig mer om dessa mineralers egenskaper och så småningom kunna benämna dem med
sina rätta namn utför eleverna från lektion sex till lektion tolv ett antal tester som även geologer
använder för att klassificera och identifiera mineraler. I sjätte lektionen undersöker man hur
mineralerna känns och luktar, i följande fyra lektioner undersöks mineralernas färg, genomskinlighet,
lyster och hårdhet. I lektion elva testar man hur mineralerna reagerar när de kommer i kontakt med
en syra och en magnet. Efter varje test som eleverna utför läser man texter om de mineraler som
reagerar på ett särskilt sätt vid testerna. Undersökningsresultaten sammanfattas i lektion tolv, då man
även fokuserar på mineralernas kristallform. Genom att i lektion 13 jämföra sina egna
dokumentationer om mineralers egenskaper med information som finns på färdiga faktakort kan
eleverna bestämma namnen på de mineraler de undersökt. I lektion 14 får eleverna tre okända
mineraler som de ska identifiera genom att utföra de tester man lärt sig använda för detta ändamål.
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De två sista lektionerna lär sig eleverna vad olika stenar och mineraler används till genom att läsa
information om var sin sten eller mineral och slutligen presentera vad de lärt sig för resten av klassen.

Begrepp:
• Stenar är sammansatta av mineraler, och de kan även innehålla organiskt material.
• Olika stenar har olika egenskaper.
• Stenars egenskaper speglar hur stenarna blev till och vilka mineraler de innehåller.
• Varje mineral består av endast ett ämne, och detta ämne är det samma i alla

exemplar av mineralen.
• Mineralerna skiljer sig i färg, struktur, lukt, lyster, genomskinlighet, hårdhet och

form och de reagerar på olika sätt vid kontakt med syror och magneter.
• Stenar och mineralers egenskaper bestämmer hur de används.

4.12 Chemical tests

Kemi är inte något som bara hör hemma i laboratorier fulla av provrör. Att studera kemi är att
studera den värld som omger oss. Allt är gjort av kemikalier, även vi själva, och när vi äter och rör
oss äger kemiska reaktioner rum inom oss. Löslighet, filtrering, förångning, kristallisering, samt syror
och baser är några av de begrepp som eleverna bekantar sig med
när de i detta tema får möjlighet att studera kemi i sitt eget klassrum. Ämnens fysikaliska och
kemiska egenskaper undersöks och man upptäcker vad som händer när olika fasta ämnen och
vätskor blandas eller separeras.

Lektion ett är till för att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har om kemikalier och vad de skulle
vilja lära sig genom att observera och beskriva en okänd kemikalie. I lektion två delar läraren ut fem
okända kemikalier (socker, alun, talk, bakpulver och majsstärkelse). Innan man börjar arbeta med
att identifiera dessa används kända material för att eleverna ska få träna på att observera och
beskriva egenskaper. Följande åtta lektioner utför eleverna en serie tester för att bestämma några av
de fem okända kemikaliernas fysikaliska och kemiska egenskaper. Man börjar med de direkt
observerbara fysikaliska egenskaperna i lektion tre, tillsätter vatten till ämnena i lektion fyra till sex för
att upptäcka fler egenskaper, och använder filtrering och förångning för att separera ämnena från
vattnet. Eleverna upptäcker då att kristaller kan bildas när man låter vattnet avdunsta från en lösning.
Genom att i lektion sju till nio tillsätta vinäger, jod och rödkålssaft till de fem okända ämnena lär man
sig ännu mer om ämnenas egenskaper. Man ser att fysikaliska och kemiska förändringar i form, färg,
lukt eller struktur kan uppstå när olika ämnen blandas. Tionde lektionen görs det sista av dessa
tester. Man hettar upp ämnena och ser att även detta kan ge tydliga förändringar.

All information som eleverna har samlat i sina dokumentationer analyseras och diskuteras i lektion
elva för att man i lektion tolv, med hjälp av att jämföra denna information med skriftlig information
om olika ämnen, äntligen ska kunna identifiera de okända kemikalierna. I lektion 13 sammanfattar
eleverna den process de har gått igenom för att kunna dra dessa slutsatser. Svårighetsgraden ökar i
lektion 15 genom att eleverna får i uppgift att göra en kemisk analys av en blandning av två fasta
ämnen. De gör försök med rödkålssaft och läser en text för att få kunskap om att ämnen kan delas in
i tre viktiga kemiska grupper, sura, basiska och neutrala ämnen. Denna nya kunskap tillämpas på de
fem kemikalier man undersökt i temat. Sista lektionen utmanas eleverna på ett nytt sätt. De ska, i
stället för att använda kända testvätskor för att identifiera okända fasta ämnen, använda de nu kända
egenskaperna hos sina fem ämnen för att identifiera en av testvätskorna.
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Begrepp:
• Vanliga hushållskemikalier har olika fysikaliska och kemiska egenskaper.
• Kemikalier förändras i form, färg och struktur när de blandas, separeras eller

värms upp.
• En del kemikalier kan identifieras genom hur de växelverkar med vatten, vinäger,

jod, rödkålssaft och värme.
• Olika slags blandningar, som t.ex. lösningar och suspensioner, uppstår när fasta

ämnen förs samman med vatten.
• Förångning och filtrering är metoder som kan användas för att separera blandningar

av fasta och flytande ämnen.
• En del kemikalier kan klassas som syror, baser eller neutrala ämnen genom att man

studerar hur de reagerar med rödkålssaft.

4.13 Sounds

Varje dag tar människor in mängder av olika ljud. Att lyssna på musik, prata med någon eller helt
enkelt vara ute och gå innebär att man utsätts för ljud. Hur uppkommer ljud? Hur kan vi skapa och
förändra ljud? Vad kan hjälpa oss att höra bättre? Detta temas femton lektioner tillhandahåller
aktiviteter som kan hjälpa eleverna att hitta svar på dessa frågor. Skillnaden mellan ljudstyrka och
tonhöjd undersöks. Stämband, öron och högtalares funktion studeras och genom hela temat inser
eleverna att ljud är vibrationer och att vibrationer skapar ljud.

I lektion ett till sex undersöker eleverna vilken karaktär ljud som produceras på olika sätt får. De
observerar att vibration ger upphov till ljud och märker att luftpelares längd och strängars längd och
spänning påverkar höjden på de toner som instrumenten ger i från sig. De läser om ljud som vi
människor inte kan höra och om hur djur använder ljud för att kommunicera. I lektion sju presenterar
eleverna vad de har lärt sig av de sex första lektionernas arbete. Från lektion åtta till lektion elva
undersöker eleverna hur ljud skapas i människans struphuvud och i en högtalare. De bygger modeller
av stämband och lyssnar till hur tonhöjden ändras när banden spänds. I lektion nio konstruerar
eleverna högtalare, som är vanligt förekommande i elevernas vardag, och kopplar högtalaren till en
radio. De ser att även högtalare vibrerar för att ljud ska uppstå.

Lektion 12 till 14 handlar om hur ljud förflyttar sig och samlas upp av våra öron. Eleverna
undersöker hur ljud transporteras i olika material, bygger hjälpmedel för att höra bättre, bygger en
modell av en trumhinna och undersöker med hjälp av modellen hur ljud påverkar våra trumhinnor.
De läser om hur örat är uppbyggt och hur man kan skydda sig från hörselskador. I lektion femton,
som är temats sista, bygger eleverna en valfri konstruktion som använder sig av ljud. Det kan vara ett
instrument, ett signalsystem eller vad som helst. De använder därmed sina kunskaper för att
omvandla dem till praktisk handling.

(Mål finns ännu inte uppställda för detta tema eftersom lektionerna fortfarande är under utprovning)

4.14 Animal Studies
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Barn är vanligtvis mycket intresserade av djur. Om de ska sköta om ett djur hemma finns det många
frågor som ska besvaras. Vad äter djuret? Hur mycket utrymme behöver det? Vad behöver djuret
mer för att överleva? Barn läser böcker och ser på TV-program för att lära sig mer om djur. I detta
tema får de möjlighet att tänka på lite mer övergripande frågor, som vilka element i miljön som
påverkar ett djurs överlevnad, hur djur anpassar sig för att kunna leva i ett visst habitat och vilka
strukturella och beteendemässiga skillnader och likheter det finns mellan olika djur. Genom att ta
hand om och studera tre olika djur i tre skilda habitat kan eleverna få svar på frågor som dessa.

För att ta reda på vad klassen har för förkunskaper om de djur som ska studeras får eleverna i
lektion ett berätta vad de vet om grodor, krabbor och trädgårdssnäckor och vad de tror behövs för
att få dessa djur att överleva i klassrummet. Andra lektionen läser eleverna texter som handlar om de
tre djurens naturliga habitat och de föreslår hur man skulle kunna ställa i ordning liknande miljöer i
klassrummet. Från lektion tre till sex skapas två av habitaten enligt förslagen från lektion två och
eleverna börjar att sköta grodor och krabbor i dessa habitat. Man skriver ned vad man vill lära sig
om djuren, diskuterar vilka karaktäristiska drag man har nytta av studera för att kunna jämföra dem
och gör noggranna observationer av både grodorna och krabborna. En text som handlar om hur
forskare studerar delfiners beteende läses. I lektion sju observerar eleverna hur grodorna och
krabborna samverkar med de biotiska och abiotiska elementen i sina respektive habitat.

Det tredje djuret, trädgårdssnäckan, introduceras i lektion åtta och nio. Habitatet ställs i ordning och
eleverna observerar och sköter om djuret. De jämför de tre olika djurens behov av ljus, mat, vatten,
skydd och utrymme, samt hur de olika habitaten uppfyller djurens krav på livsmiljö. Man går vidare i
sina studier av djuren genom att observera, beskriva och jämföra hur djuren beter sig. I lektion tio
förändrar eleverna något element i djurens livsmiljö för att se hur detta påverkar djurens beteende.
Elfte lektionen ägnas åt klassrummets fjärde djur, människan. Man diskuterar människans
kroppsstruktur, beteende och krav på livsmiljö. Detta lägger grunden för en förståelse av att
människan kan påverka sina habitat så att de uppfyller hennes behov i mycket större utsträckning än
vad andra djur kan. Eleverna planerar i lektion tolv en undersökning de vill göra av ett av de tre
djurens beteenden. De observationer som behöver göras för att få svar på den fråga man ställer görs
kontinuerligt följande tre lektioner. Lektion 13, 14 och 15 ägnar man åt att söka svar på frågan om
vad det är som gör ett djur speciellt? Eleverna fokuserar på vilka strukturer och beteenden hos de
fyra djuren som gör att de överlever och reproducerar sig i sina naturliga habitat. Detta görs för att
eleverna ska förstå att de flesta djur är speciellt anpassade för att leva i särskida habitat. De läser om
bävern, som likt människan kan ändra sitt habitat för att det ska passa dem. Sista lektionen berättar
eleverna vad de fått kommit fram till i sina undersökningar av djurs beteende.

Begrepp:
• Allt levande och ickelevande som omger ett djur - exempelvis andra djur, växter,

klimat, vatten, luft och livsutrymme - påverkar djurets liv.
• Ett sätt för vetenskapsmän att få kunskap om djur är att göra noggranna

observationer under en viss tidsperiod.
• När vetenskapsmän forskar kring djurs beteende följer de vissa riktlinjer för att

försäkra sig om att resultaten blir så noggranna och riktiga som möjligt.
• Ett habitat är det område i vilket ett djur finner mat, vatten, skydd och utrymme för

att kunna överleva och reproducera sig.
• Varje sorts djur har specifika behov i fråga om vad de äter, hur mycket vatten de

behöver och i vilken temperatur de trivs bäst.
• Vissa beteenden och kroppsstrukturer hjälper djur att överleva i särskilda habitat.
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• Människan är ett av de få djur som kan göra stora förändringar i sitt beteende för
att klara av att leva i en mängd olika habitat.

 

4.15 Land and Water

Samspelet mellan vatten och land undersöks i detta tema då eleverna bygger och förändrar modeller
av landskap i stora plastbehållare. I landskapsmodellerna upptäcker man hur kullar, växtlighet och
jordmån påverkar var nederbörd tar vägen. Man bygger dammar, ser små vattenfall, floddalar,
deltan och floder med bifloder bildas av vattnets flöde i modellen, allt för att eleverna ska förstå hur
vattenflöde påverkar landskapets utformning och hur landskapets utformning påverkar vattnets flöde.

Första lektionen tittar eleverna på fotografier av platser där vatten har påverkat hur landskapet ser ut
och diskuterar vad man har för tankar kring detta. I lektion två bygger eleverna sina
landskapsmodeller genom att blanda fyra olika jordkomponenter i en genomskinlig plastlåda, och
skapa en sjö i ena änden. De gör ett experiment som visar att vatten kan omvandlas från vätska till
gas och tillbaka till vätska igen, vilket har stor betydelse för att vatten via luften ska kunna
transporteras från hav och sjöar och falla som nederbörd över land. Man börjar läsa och tala om
vattnets kretslopp och hur vi människor samlar upp dricksvatten. I tredje lektionen använder
eleverna en sprejflaska för att simulera regn över sina landskap. Var regnvattnet tar vägen när det når
marken undersöks i lektion fyra. Eleverna ser att vattnet bildar små strömmar i jorden och att det
avrinnande vattnet som samlas upp i muggar innehåller jordpartiklar.

Femte och sjätte lektionen går ut på att de olika jordkomponenternas egenskaper ska undersökas.
Eleverna studerar torra och fuktiga prover av komponenterna och observerar var vatten tar vägen
om de hälls över vardera komponent. Detta hjälper dem att förstå vad som menas med avrinning och
grundvatten. De läser ytterligare en text om varifrån vi får vårt dricksvatten. Hur terrängen påverkar
en vattenströms hastighet och hur vattenströmmens hastighet påverkar hur mycket jord som eroderar
och förs bort undersöks i lektion sju. Eleverna läser om glaciärer för att lära sig att vatten i fast form
också kan påverka landskapet. Den åttonde lektionen ritar eleverna översiktsbilder av sina landskap
för att bekanta sig närmare med att se på landskap ur ett fågelperspektiv.

Från den nionde till den fjortonde lektionen görs ett flertal undersökningar av hur vatten och land
samverkar under olika förhållanden. Man ser hur tre små floder kan rinna samman till en större,
upptäcker hur markens lutning påverkar hur fort vatten strömmar och hur material eroderar eller
sedimenterar, bygger kullar och lägger dit stenar för att ändra vattenströmmars riktning, konstruerar
modeller av dammar och läser om hur människan bygger dammar för att få elektrisk energi samt
planterar växter i sina modeller för att upptäcka att växtlighet gör att erosionen minskar. De sista två
lektionerna får eleverna helt fritt utforma egna landskap och förutsäga hur vatten kommer att påverka
och påverkas av deras landskap. Som avslutning på temat häller eleverna vatten i sina landskap,
antingen som regn eller som om det kom från en källa, och ser om förutsägelserna stämde överens
med utfallet.

Begrepp:
• Vatten spelar en viktig roll i formandet av land på jorden.
• Jord är en blandning av material som vittrat från berggrunden och organiskt

material på jordytan. Exempel på jordkomponenter är sand, dy, lera, grus och
humus. Varje jordkomponent har unika egenskaper.
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• När jord och stenar nöts och flyttas kallas det för jorderosion. När eroderat
material sjunker till botten kallas det avlagring.

• Vattnets kretslopp består av processerna förångning, kondensation och nederbörd,
samt att vattnet rör sig över och genom land. Dessa processer påverkar
landmassans utformning.

• Både vattenflödet och landlutningen påverkar erosionen och avlagringen av
eroderat material.

• Bifloder är grenar av strömmar som flyter samman och bildar en större ström eller
flod. Tillsammans fungerar de som ett dräneringssystem för landet runtomkring.

• Landformationer, såsom floddalar och deltan, är resultat av vattenströmmar.
• Människan kan påverka erosionen och avlagringen på olika sätt, t.ex. genom att

rensa landytan från vegetation, plantera vegetation och bygga dammar.
• Kullar, klippor, växter och fördämningar kan ändra vattenströmmars riktning.
• Flygfotografier är bilder av land eller andra ytor som de ser ut uppifrån.

4.16 Food Chemistry

Vad är viktigare för oss än mat? Utan att inta näring kan vi inte överleva. I detta tema lär sig eleverna
vilka näringsämnen som finns i den mat de äter. Genom en rad fysikaliska och kemiska tester
upptäcker eleverna att stärkelse, glukos, fetter och proteiner finns i många livsmedel. De läser om
vad dessa näringsämnen har för uppgift i kroppen och förstår sambandet mellan vad man äter och
hur man växer. Vad vitaminer är bra för och i vilka livsmedel de finns studeras.

Lektion ett börjar med att eleverna funderar kring vad de äter, vad de vet om mat och vad de skulle
vilja lära sig om detta. I lektion två undersöker eleverna åtta livsmedel för att bekanta sig med den
laborationsteknik och de ämnen man kommer arbeta med i detta tema. I lektion tre, fyra och fem
undersöker eleverna vilka livsmedel som innehåller stärkelse. Proceduren som används dessa tre
lektioner kommer att upprepas ända till lektion 14 för att eleverna ska etablera ett system för att
undersöka om vissa näringsämnen finns i vår föda. Först testas fem kända vätskor för att eleverna
ska få se hur de positiva och negativa testresultaten ser ut, sedan testas födoämnena för att eleverna
ska hitta i vilka av dessa det sökta näringsämnet förekommer, och till sist presenteras resultaten och
man läser om näringsämnets betydelse för ens hälsa. Förekomsten av stärkelse, glukos, fett och
protein i livsmedlen undersöks på detta sätt.

Lektion sex, sju och åtta handlar om glukos. Eleverna lär sig genom detta att ett test ett inte bara
visar positivt eller negativt resultat. I detta fall kan även mängden glukos uppskattas av testresultatet.
Fetter är i fokus lektion nio, tio och elva. Ett mycket enkelt test används för att visa om livsmedlet
innehåller fett, vilket lär eleverna att även enkla tester kan ge värdefull information. I lektion 12, 13
och 14, när man letar efter protein är testet mer komplicerat och gör eleverna medvetna om att
frånvaron av förändring hos en indikator kan betyda positivt resultat. När alla tester är gjorda
övergår man i lektion femton till att läsa livsmedels-förpackningars information om livsmedlets
näringsinnehåll. Man upptäcker då att vitaminer omnämns och läser för att lära sig mer om vitaminer.
Sista lektionen utmanas eleverna att utifrån vad de lärt sig i temat ta reda på vilka näringsämnen en
marshmallow innehåller. Resultaten jämförs med den information man får på förpackningen.
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Begrepp:
• Mat innehåller stärkelse, sockerarter, fetter och/eller proteiner.
• Kemiska och fysikaliska tester kan användas för att bestämma om ett livsmedel

innehåller stärkelse, sockerarter, fetter eller proteiner.
• Jod kan användas för att påvisa stärkelse, Tes-Tape® (ett testpapper) för glukos,

brunt papper för fetter och Coomassie Blue® (ett testpapper) för proteiner.
• Stärkelse, sockerarter, fetter och proteiner finns i varierande mängder i livsmedel.
• Stärkelse och socker är kolhydrater.
• Glukos är ett slags socker.
• Kolhydrater, fetter, proteiner, vatten, vitaminer och mineraler är näringsämnen.
• Näringsämnen är nödvändiga för människans hälsa.

4.17 Electric Circuits

Den moderna värld vi lever i skulle inte finnas om inte elektricitet fanns. Elektrisk ström används
bland annat för att lysa upp våra hem, arbetsplatser och gator, gör att vi kan använda datorer,
telefoner, radio och TV och är nödvändigt för att kylskåp, frysar, ugnar och tvättmaskiner ska
fungera. Barn förstår att elektriciteten är betydelsefull men kan vara farlig om den inte hanteras på
rätt sätt. Fascinationen över allt som elektricitet kan användas till är en bra inkörsport till att lära sig
mer genom att experimentera batterier, ledningar och glödlampor i detta tema.

Temat är indelat i tre delar. Lektion ett till och med sex lär sig eleverna hur en glödlampa är
konstruerad och fungerar, samt vad som utgör en elektrisk krets. De undersöker hur lampans
ljusstyrka påverkas av att fler batterier används och lär sig att stegvis göra en felsökning om lampan i
en krets av okänd anledning inte lyser. Den andra delen består av lektion sju till och med tio då
eleverna lär sig vad ledare och isolatorer är. De bygger enkla modeller av glödlampor och lär sig
även att använda vedertagna symboler för att rita kretsscheman.

Sista delen av temat, lektion elva till sexton, utforskar eleverna olika slags kretsar där batterier och
lampor seriekopplas och parallellkopplas, lär sig mer om strömbrytare, konstruerar en ficklampa och
undersöker dioders funktion. Hela temat leder fram till att eleverna har skaffat sig de kunskaper som
behövs för att bygga en modell av ett hus i kartong och förse huset med belysning och strömbrytare.

Begrepp:
• En sluten elektrisk krets krävs för att elektricitet ska tända en glödlampa.
• En sluten krets kan konstrueras på fler än ett sätt av samma material.
• Olika sorters elektriska kretsar visar upp olika egenskaper.
• En strömbrytare kan användas för att sluta eller bryta en krets.
• En del material leder ström. De kallas ledare.
• En del material leder inte elektrisk ström. De kalls isolatorer.
• Elektricitet kan ge upphov till ljus och värme.
• En diod leder ström i endast en riktning.

4.18 Microworlds
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I det här temat upptäcker eleverna levande och ickelevande saker som de aldrig sett förut.
Mikroskop och förstoringsglas ger dem möjlighet att studera allt från vanliga vardagsföremål som
mynt och tyg till encelliga organismer som toffeldjuret och grönalger. De undersöker vilka
egenskaper föremål som kan användas för att ge förstorade bilder av verkligheten har och tränar sig i
mikroskopieringsteknik.

Temat inleds med att eleverna får rita hur de tror att framsidan och baksidan av ett visst mynt ser ut.
De tittar sedan på myntet med hjälp av ett förstoringsglas och ritar av vad de ser. Genom att jämföra
de två bilderna förstår de nyttan av att göra noggranna observationer för att lära sig mer om saker
och ting. I lektion två fortsätter eleverna att träna sin förmåga att observera och beskriva saker
genom att studera fyra olika material genom förstoringsglas. Genomskinliga figurers förmåga att
förstora undersöks i lektion tre där man tittar på en tidningstext genom en kub, en sfär och en
cylinder i plast och genom en vattendroppe. Fjärde lektionen delar läraren ut förstoringsglas.
Eleverna jämför förstoringsglasens form med de figurer som undersöktes förra lektionen för att
komma fram till att alla de föremål som förstorar är genomskinliga och har buktade ytor. Nu är tiden
mogen för att ta fram mikroskopen. I lektion fem bekantar sig eleverna med dessa
förstoringsapparater. Man börjar med att studera orörliga objekt för att träna på hur ljuset och
skärpan ska ställas in för att ge en så bra bild som möjligt. Eleverna försöker att uppskatta hur stor
del av ett objekt de kan se genom mikroskopet och lär sig göra i ordning mikropreparat på två olika
sätt. Denna träning pågår till och med lektion tio.

I lektion elva undersöks en lök utifrån och in, vilket ger eleverna en första bild av celler. Man läser
om cellen som naturens minsta byggsten och om Volvox, en fotosyntetisernde alg som lever i
kolonier. Denna alg tittar man på i lektion tolv och upptäcker då svårigheten med att i mikroskop
studera föremål som rör sig. I lektion 13 är toffeldjuret i fokus. Eleverna studerar detta encelliga djur
i mikroskop och läser för att lära sig mer om det. Fjortonde lektionen tittar man på små rundmaskar
och diskuterar hur de skiljer sig från de andra organismer man tittat på. De lär sig tekniker för att
sakta ned organismernas rörelser för att göra dem lättare att studera. De två sista lektionerna ägnas
åt att studera, dokumentera och diskutera vad man kan hitta i en droppe vatten från en hö- och en
gräsinfusion.

Begrepp:
• För att en lins ska förstora måste den vara genomskinlig och buktad.
• Förstoringen är direkt relaterad till hur mycket en lins är buktad.
• Högre förstoring gör att man kan se fler detaljer på en mindre yta av det

observerade preparatet.
• I ljusmikroskop sätts linser samman för att fokusera ljuset och öka förstoringen.
• Vetenskapsmän utformade och använde tidiga mikroskop för att utöka sina

observationsmöjligheter och utforska sina idéer.
• En del levande organismer är för små för att synas utan förstoring.
• Allt levande består av minst en cell.
• När celler förstoras har de observerbara strukturer.
• Mikroorganismer är mycket vanligt förekommande i naturen.
• Bakterier är delvis ansvariga för nedbrytandet av organiskt material.
• En del bakterier äts av andra mikroorganismer.
• Mikroorganismer äter och reproducerar sig, som alla andra organismer.
• Mikroorganismer har strukturer som hjälper dem att överleva i specifika miljöer.
• Ändrade miljöförhållanden gynnar vissa mikroorganismer och
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 missgynnar andra, vilket medför förändringar i de mikroskopiska samhällena.

4.19 Ecosystems

Ingen organism på jorden lever isolerad från och oberoende av alla andra organismer. Varje
organism, inklusive människan, lever i ett samspel med biotiska och abiotiska faktorer i ett
ekosystem. Detta tema hjälper elever att förstå de näringsvävar som gör att organismer länkas
samman med varandra och sin naturliga omgivning. Genom att konstruera, observera, diskutera och
läsa om ekosystem i vatten och på land kan eleverna utveckla en förståelse för levande organismer
och vad de behöver för att leva. Terrarium och akvarium kopplas så småningom ihop för att se hur
de olika miljöerna påverkar varandra.

Första lektionen funderar eleverna kring vad de vet om hur djur och växter samverkar i naturen.
Klassen går ut på skolgården för att se vilka organismer som lever där och om dessa organismer på
något sätt påverkar varandra. I lektion två gör eleverna parvis i ordning terrarium med jord, grus,
pinnar och stenar, och planterar gräs- och senapsfrön i terrariet. Tredje och fjärde lektionen ägnas åt
att göra i ordning akvarier med fiskar, vattensnäckor, alger och andra organismer som är anpassade
för ett liv i vatten. Eleverna läser om de akvatiska organismerna och börjar förstå vad som menas
med ömsesidigt beroende, symbios. I lektion fem fortsätter observationerna av de iordningställda
akvarierna och de växter som gror i terrarierna. Eleverna läser för att lära sig mer om hur frön gror. I
lektion sex placeras växtplantor och levande djur (syrsor och gråsuggor) i terrarierna för att få en
mer komplett modell av ett ekosystem på land. Efter att ha fogat samman de två ekosystemen
funderar man i lektion sju över hur ekosystemen kommer att påverka varandra.

När man har nått till lektion åtta kommer flera förändringar att ha ägt rum i ekosystemen. Eleverna
kan se att djuren har ätit av växterna, fiskägg kan synas i akvarierna och någon organism kan till och
med ha dött. Detta leder till en klassdiskussion om stabila och störda ekosystem. Eleverna upptäcker
att ekosystemen kan störas av naturliga orsaker eller av oss människor. Man pratar om vad
föroreningar är och läser om tre vanliga föroreningar som orsakas av oss människor. I lektion nio
redovisar eleverna vad de har läst om surt regn, övergödning och hur saltning av vägar vintertid
påverkar naturen. Eleverna delas den tionde lektionen in i grupper som planerar att utföra var sitt
experiment för att undersöka hur dessa tre föroreningar påverkar växtligheten i klassrumsmodellerna
av ekosystem. Ekosystem som inte innehåller djur används i lektion elva till tretton för att utföra
experimenten. Effekterna dokumenteras och analyseras och man drar slutsatser kring hur djur skulle
påverkats om de funnits i de förorenade ekosystemen.

I lektion elva redovisar grupperna sina resultat och man övergår sedan till att fokusera på ett verkligt
miljöproblem, föroreningen av Chesapeake Bay på USA:s östkust. Eleverna läser om hur
ekosystemen i och kring sjön är i fara. Även lektion femton handlar om detta problem. Eleverna läser
om hur olika yrkesgrupper i området påverkar sjön och vad de skulle kunna göra för att förbättra
den. Temat avslutas med att klassen håller en miljökonferens där eleverna spelar olika personer som
bor i närheten av Chesapeake Bay. De diskuterar miljöproblemet utifrån dessa personers synvinkel
och försöker komma överens om hur man tillsammans ska minska föroreningarna.

Begrepp:
• Ett ekosystem är ett organismsamhälle och dess samspel med sin omgivning.
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• Organismer kan indelas i grupper utifrån vilken funktion de har i ekosystemet,
producenter, konsumenter eller nedbrytare.

• Organismer i ett ekosystem är beroende av varandra på olika sätt. Detta kan
illustreras i en näringsväv.

• Ljus, vatten, temperatur och jordmån är faktorer som påverkar organismers tillväxt
och reproduktion i ett ekosystem.

• Naturliga händelser och händelser orsakade av människan kan störa ett ekosystem.
• En förorening är vad som helst som kan vara till skada för levande organismer om

det släpps ut i för stor mängd i ett ekosystem. Miljöförstöring är det som uppstår
när föroreningar växelverkar med miljön.

• Föroreningar kan påverka stabiliteten i ett ekosystem. Naturen utvecklar lösningar
för att minimera eller lindra föroreningarnas effekter.

• Modeller av ekosystem kan användas för att lära sig mer om de komplexa
relationer som existerar på jorden.

4.20 Motion and Design

Från tidig ålder får barn erfarenheter av rörelse genom att till exempel leka med hjulförsedda
leksaker, lära sig cykla eller köra vagnar av olika slag. Barn tycker också om att konstruera och
utforma saker. De bygger kojor, snölyktor, torn av klossar, hus av LEGO och skålar av lera. I detta
tema kombineras dessa två intressen. Eleverna analyserar egenhändigt byggda fordons rörelse,
undersöker hur krafter påverkar fordonens rörelse och utformar fordon som drivs av lagrad energi.

Eleverna blir, efter att ha berättat vad de kan om och undrar över kring rörelse och design, bekanta
med det material som de ska använda för att konstruera fordon i detta tema. De arbetar denna första
lektion med att bygga ett enkelt fordon. I lektion två gör de en ritning av dessa fordon och bygger
sedan fordon utifrån en ritning som läraren tillhandahåller. Detta för att alla ska ha likadana fordon att
använda i kommande försök. Redan i tredje lektionen används de, då eleverna undersöker hur
fordon rör sig när de påverkas av olika stora krafter. Krafterna åstadkoms genom att varje fordon
fästs i ett snöre som hänger ned från en bordskant. Ju fler tyngder som hängs i snöret desto större
blir kraften som verkar på fordonet. I lektion fyra justerar man fordonen så att man kan placera
tyngder som last på dem, för att se hur olika tung last påverkar hur fordonet reagerar på en viss
kraft. Designutmaningen som möter eleverna i den femte lektionen ger eleverna möjlighet att tillämpa
vad de hittills lärt sig. De ska bygga ett fordon som rör sig en viss sträcka på en viss tid. När alla har
visat upp sina fordon diskuterar man hur man gått till väga för att lösa uppgiften.

Följande sex lektioner används tvinnade gummiband för att driva fordonen framåt. I lektion sex får
de fritt undersöka detta sätt att driva fordonen. Nästa lektion ägnas åt att utföra kontrollerade tester
för att ta reda på hur antalet varv gummibanden snurras upp på en av fordonens axlar påverkar hur
lång sträcka fordonen färdas. Denna aktivitet hjälper eleverna att förstå att ju mer energi som lagras,
desto mer energi kan frigöras och därmed påverkas rörelsen. I den åttonde lektionen introduceras
begreppet friktion. Eleverna undersöker hur designdetaljer antingen kan öka eller minska friktionen
på olika ställen i sitt fordon. Detta lägger grunden för att i lektion nio och tio utforska en annan slags
friktion, luftmotståndet. För att göra detta förser eleverna sina fordon med segel och utför olika
tester. I den elfte och tolfte lektionen bygger man om sitt fordon så att gummibandet samverkar med
en propeller för att driva fordonet. Effekterna av smärre designförändringar undersöks. Lektion
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tretton gör eleverna kostnadsberäkningar för sina fordon och designar om dem för att få ner
totalkostnaden. Förändringarna får dock inte påverka funktionen.

I den slutliga utmaning som eleverna får arbetar de i grupper med att bygga ett fordon och designa ett
system som får fordonet att röra sig. Lektion 14 ägnas åt planering och kostnadsberäkning, i lektion
15 förverkligas planerna och lektion 16 demonstrerar och utvärderar man fordonen.

Begrepp:
• Kraft är något som drar i eller puttar på ett föremål. Friktion motverkar rörelse.
• Större kraft ger större acceleration.
• Energi kan lagras i ett gummiband och frigöras för att få ett fordon i rörelse.
• En snurrande propeller trycker bak luft vilket gör att ett fordon kan fara framåt.
• Luftmotstånd är en kraft som kan sakta ned ett fordons rörelse.
• Fordonsdesign beror av kostnadskrav och funktionskrav.

4.21 Floating and Sinking

Barn i alla åldrar är nyfikna på varför vissa föremål flyter och andra sjunker. De kan ha sett
bubblorna stiga till ytan i en bubbelpool, sett stora skepp ligga till havs, kastat slantar i en önskebrunn
eller stenar i en sjö. Från sådana erfarenheter hämtar eleverna sina förkunskaper om vilka föremål
som flyter och sjunker, och varför de gör det. Temat ger eleverna möjlighet att undersöka hur
vattnets egenskaper samt föremålets vikt, storlek och form påverkar flytförmågan.

Efter den första lektionens diskussioner om vad man har för förkunskaper i ämnet börjar eleverna i
lektion två testa sina idéer om vad det är som gör att föremål flyter genom att fokusera på vikt och
storlek. Dessa undersökningar pågår till lektion fem. För att göra undersökningarna behöver de
kunna väga föremålen och lär sig därför hur en slags våg fungerar. Vågen består av en hängande
spiralfjäder som sträcks olika mycket beroende på det dithängda föremålets tyngd. I slutet av lektion
fem har eleverna gjort den förvånande upptäckten att en del föremål som flyter är tyngre än de som
sjunker, och det största föremålet är inte alltid det tyngsta. I lektion sex, sju och åtta testar eleverna
hur föremålens form, storlek och material påverkar flytförmågan. De gör med hjälp av lika tunga
lerklumpar båtar av olika form för att se vilka former som flyter, och vilken båtform som klarar av att
lastas tyngst utan att sjunka. Eleverna läser en text om vad det är som gör att stora, tunga båtar
flyter.

I lektion nio till tolv studerar eleverna hur föremål beter sig när de sänks ned i vatten. De använder
sin fjädrande våg för att mäta med vilken kraft vattnet lyfter flöten av olika storlekar. De mäter hur
vattenytans nivå ändras när föremål sänks ner i ett mätglas och upptäcker att föremål känns lättare
när de är nedsänkta i vatten än när de är ovanför vattnet.
Eleverna väger en bestämd volym vatten och jämför dess vikt med vad olika material av samma
volym väger. De gör då den fascinerande upptäckten att de material som väger mer än vatten
sjunker i vatten och de som väger mindre än samma volym vatten flyter. Det är lättare att simma i
saltvatten än i sötvatten. Varför det är så undersöker eleverna i lektion 13, 14 och 15 då de
experimenterar med att lägga föremål i saltvatten. De jämför en bestämd volym saltvattens vikt med
en lika stor volym sötvattens vikt. Eleverna upptäcker att eftersom saltvatten väger mer än sötvatten
kan vissa föremål som inte flöt i sötvatten flyta i saltvatten. De tillverkar en enkel hydrometer för att
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avgöra om en vätska är tyngre eller lättare än sötvatten och använder den för att undersöka
saltvattnet. Sista lektionen repeterar man vad man lärt sig av temat och eleverna utmanas att ta reda
på om en cylinder av okänt material flyter eller sjunker utan att lägga den i vatten.

Begrepp:
• Flera variabler påverkar ett föremåls flytförmåga.
• Vatten trycker upp både flytande och sjunkande föremål med en flytkraft.

Föremålen utövar ett nedåt riktat tryck på vattnet.
• Flytkraften som verkar på stora föremål är större än den flytkraft som verkar på

små.
• Mängden vatten som ett objekt tränger undan är direkt relaterat till föremålets

volym.
• På grund av flytkraften verkar föremål väga mindre om de sänks ned i vatten.
• föremål som väger mer än samma volym av vatten sjunker. Föremål som väger

mindre än samma volym av vatten flyter.
• Saltvatten väger mer än en lika stor mängd sötvatten.
• Ett föremåls flytförmåga varierar beroende på vätskans densitet.

4.22 Experiments with Plants

Syftet med detta tema är inte bara att eleverna ska få lära sig en växts livscykel, utan att lära dem en
naturvetenskapliga arbetsmetod i form av att utforma experiment där variablerna kontrolleras.
Växten som används i experimenten är den snabbväxande Wisconsin Fast Plant™ vars livscykel
endast tar 40 dagar. En viss förkunskap om växter och växters livscykler är bra, men inte nödvändig,
att ha.

Lektion ett inleds med att man diskuterar hur en löptävling skulle utformas för att man med hjälp av
den på ett rättvis sätt skulle kunna avgöra vem som springer fortast. Man drar paralleller till hur
vetenskapliga experiment bör utformas för att ge intressanta och rättvisa resultat. Eleverna ombeds
rita en blommande växt för att visa vilka förkunskaper de har om en sådan och de läser en text om
den växt de kommer att plantera och studera i detta tema. I lektion två diskuteras vad en växt
behöver för att leva och hur man skulle kunna utforma experiment där dessa variablers påverkan på
växten undersöks. Gruppvis formulerar eleverna i lektion tre en fråga som man vill besvara genom ett
experiment och planerar hur de ska genomföra detta experiment. Fjärde lektionen planterar
grupperna sina frön och berättar för varandra vad de valt att undersöka de närmsta veckorna.
Växterna gallras och planteras om i lektion fem. Man börjar även att dokumentera hur höga
plantorna är och hur växterna i övrigt utvecklas.

Sjätte och sjunde lektionen handlar om pollinering. Eleverna studerar bin och korspollinerar växtens
gula blommor med hjälp av bin som limmats fast på trästickor. Lektion åtta genomförs när växterna
har utvecklat frön. Fröna skördas och man jämför de fröns storlek och antal som erhållits av de
växter som utsatts för exempelvis dålig ljustillgång, med de frön som man fått från kontrollväxterna,
dvs de som inte utsatts för något experiment. Lektion nio, tio och elva ägnas åt att grupperna
sammanställer sina dokumentationer av växternas utveckling, drar slutsatser utifrån sina insamlade
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data och presenterar sitt experiment för resten av klassen. Man berättar vilken fråga man har arbetat
för att få svar på, hur experimentet genomförts, vad man har fått för resultat och huruvida resultaten
har hjälpt gruppen att besvara sin fråga. När alla planterade sina frön till dessa experiment gjordes
det under likartade förhållanden. Variablerna ändrades först när plantan vuxit upp. I lektion tolv
planteras de framodlade fröna under olika förhållande. Ljustillgång, temperatur och fuktighet är
variabler som nu undersöks för att se hur de påverkar själva groningen. Groningsförsöken avslutas,
analyseras och presenteras i lektion 13. De två sista lektionerna gör eleverna försök genom vilka de
lär sig hur växter påverkas av gravitationen och vilken riktning ljuset kommer från.

Begrepp:
• Växter behöver näring från jorden, ljus och vatten.
• Växters tillväxt påverkas av hur mycket näring, ljus och vatten som finns tillgängligt.
• Genom att kontrollera variablerna blir det möjligt att identifiera och studera deras

effekter på växten.
• Blommande växter måste pollineras för att producera frön.
• Bin är effektiva pollinerare.
• Ett frö har potentialen att ge upphov till en planta.
• Antalet frön som en planta producerar påverkas av variabler som näringstillgång,

ljus, vatten och pollineringsgraden.
• En växts växtriktning påverkas av gravitation och ljus.

4.23 Measuring Time

Vad är tid? Denna fråga har sysselsatt människors tankar i årtusenden. Man har filosoferat över
varför man inte kan stanna tiden och vad det är som gör att tiden bara rör sig i en riktning, framåt.
Folk har uppfunnit flera olika sätt att mäta hur tiden går. I detta tema läser eleverna om hur
människor i olika kulturer och tider har mätt tid. Temat är indelat i två delar. I den första delen
studerar eleverna solens och månens rörelse för att lära sig hur dessa naturliga fenomen har använts
för tidmätning. Den andra delen handlar om att utforska klockor som människan har uppfunnit.

Lektion ett börjar med att klassen diskuterar och skriver upp vad man vet om tid och sätt att mäta
tid. De får försöka uppskatta hur lång en minut är och tänka igenom hur en dag i skolan skulle vara
om inga klockor fanns. Utifrån enkla instruktioner bygger eleverna var sitt solur i lektion två. De
observerar hur skuggan flyttar sig i soluret under en viss tid. Följande lektion används till att med en
ficklampa efterlikna hur solen lyser på ett solur. Kalendrar är också ett slags solur, men de visar hur
många gånger solen har gått upp och ner eftersom man räknar dagar och inte timmar med hjälp av en
kalender. I lektion fyra läser eleverna om hur kalendrar använts i tidiga kulturer och de tillverkar sina
egna kalendrar där de i ord och bild berättar om vad de gjort de senaste fem dagarna och förutsäger
vad de kommer att göra de fem kommande dagarna. I femte och sjätte lektionen lär sig eleverna
varför månen ser olika ut olika kvällar genom att titta på bilder av månens faser och använda en vit
kula och en ficklampa för att efterlikna hur solens ljus reflekteras av månen.

Andra delen av detta tema börjar med att man i lektion sju använder vatten för att mäta tiden. Detta
görs eftersom soluret inte fungerar när solen är skymd av moln, och månen inte alltid är synlig.
Eleverna får i uppgift att utforma ett föremål på ett sådant sätt att det tar 15 sekunder för föremålet
att sjunka till botten i en balja med vatten. Lektion åtta och nio ägnas åt att undersöka vilka variabler
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som påverkar hur snabbt föremålet sjunker och på vilket sätt de gör det. I lektion tio, elva och tolv
utforskar eleverna en pendels egenskaper och hur en pendel kan användas för att mäta tiden.
Följande fyra lektioner arbetar de med den teknik som gör att ett pendelur fungerar. De konstruerar,
utvärderar och förbättrar sitt pendelurs mekanik.
Sista lektionen får eleverna fritt uppfinna en tidmätare som mäter upp tiden en minut. De tar hjälp av
de experiment som utförts i temat och utvärderar slutligen hur noggranna deras tidtagare blev.

Begrepp:
• Tid kan mätas genom att man observerar solens och månens naturliga cykler.
• Skuggor som solen orsakar kan användas för att mäta och förutsäga hur tiden

passerar under en dag.
• Månens faser följer en cykel som kan användas för att mäta och förutsäga hur tiden

passerar under en månad.
• Mekaniska apparater kan konstrueras och användas för att mäta specifika

tidsintervall konsekvent.
• Mekaniska klockors precision beror på dess utformning, vilka material de är

gjorda av och varifrån de får sin energi.

4.24 The Technology of Paper

Hur många gånger per dag använder man papper? I skolan är papper en förutsättning för en stor del
av kommunikationen. Läroböcker, datorutskrifter, teckningar, stenciler och skrivböcker används av
elever och lärare. I hemmet möter man papper i form av tidningar, böcker, reklamblad,
toalettpapper, servetter, mjölkkartonger osv. Trots att papper utgör en så stor del av våra liv är det
kanske inte vanligt att man funderar över varifrån papper kommer, hur det tillverkas, hur olika
papper får sina speciella egenskaper och hur papper kan återvinnas. Detta får eleverna dock
möjlighet att upptäcka i temats 17 lektioner.

Första lektionen funderar eleverna över hur mycket och vilka sorters papper de använder varje dag.
De berättar vad de vet och vilka frågor de har om papper. Olika sorters papper i elevernas närhet
observeras och man beskriver dessa pappers egenskaper. Mikroskop används i lektion två för att
eleverna ska kunna observera sex vanliga sorters papper på närmare håll. De studerar
tidningspapper, kopieringspapper, papper från en anteckningsbok, toalettpapper och
pappershanddukar.  Eleverna läser också en text om hur industriell papperstillverkning går till.
De sex papperssorterna används även i undersökningarna i lektion tre till fem, då eleverna tar reda
på vilka egenskaper varje papper har och hur dessa egenskaper påverkar vad papperet används till.
Hur starka papperen är utforskas i tredje lektionen genom att man ser hur många tyngder som kan
hängas i ett papper utan att papperet rivs sönder. Pappernas lenhet och genomskinlighet, samt hur
mycket vatten det absorberar och bläck det drar till sig, undersöks i lektion fyra. Resultaten
diskuteras i lektion fem, då man även läser en text om papperstillverkningens historia.

Sjätte lektionen inleder tre lektioner som handlar om hur man kan tillverka papper för hand. Man
börjar med att titta på hur lätt de sex olika papperssorterna har för att lösa sig i vatten och bilda en
jämn pappersmassa. Eleverna använder sedan toalettpapper för att framställa den pappersmassa de
behöver för att tillverka nya papper. De papper som skapats av återvunnet papper jämförs i lektion
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sju med originalpapperet. Man diskuterar vilka variabler det är som gör att papperet blir som det blir
och utformar i lektion åtta experiment där några av variablerna undersöks (mängden pappersfibrer
som används och hur pappersmassan behandlas). I lektion nio och tio tillverkas och utvärderas
papper som görs av de fem papperssorterna man ännu inte gjort återvunnet papper av. Eleverna
läser en text som handlar om en metod att återvinna papper i större skala. De lär sig att man genom
att tvätta pappersmassan kan få ett vitare papper som har fler användningsområden än ett grått.

Från lektion elva till lektion tretton utforskar eleverna hur tillsatsämnen kan påverka papperets
kvalitet. När färgämne, talk eller gelatin hälls i pappersmassan får man papper som är färgade, lättare
att skriva på och mer hållbara. I lektion 14 prövar eleverna två sätt att dekorera papper. De
använder stämplar för att göra reliefer på sina papper och bäddar in fjädrar, glitter och växtdelar i
papperen. Temats sista tre lektioner används till att gruppvis arbeta med att designa tillverka och
utvärdera en produkt av papper. Det kan vara ett inbjudningskort, ett brevpapper eller ett vykort.
När alla grupper är klara redovisar man sina produkter för varandra.

Begrepp:
• Papper görs av växtfibrer som kan komma från trä, bomull och linne.
• Papper kan beskrivas utifrån vissa egenskaper, som exempelvis hur mjukt det är,

om det är svårt att riva sönder, hur mycket vatten papperet kan absorbera och hur
genomskinligt det är.

• Vad man önskar använda papperet till bestämmer vilka egenskaper man vill att
papperet ska ha.

• Att tillverka papper för hand eller i maskin innefattar steg som att förbereda
fibrerna, bearbeta pappersmassan, forma blad, pressa bladen och låta dem torka,
samt ge papperet dess slutgiltiga form.

• Människor från olika kulturer har bidragit och fortsätter att bidra till att utveckla
den vetenskap och teknik som används för att framställa papper.

• Papper är en viktig förnyelsebar resurs.
• Att tillverka papper från återvunnet papper innefattar steg som insamling, sortering,

borttagande av föroreningar, smuts och tryckfärg.
• Tillsatsämnen blandas med renad pappersmassa för att ge papperet dess speciella

egenskaper.
• Varianter på hur man gör papper är att använda sig av prägling och inbäddning.
• Att göra en teknisk konstruktion innefattar steg som att identifiera behov och

möjligheter, framställa en formgivning, planera och göra produkten samt testa och
utvärdera den.

• Tekniska konstruktioner har begränsningar som kan minska
formgivningsmöjligheterna. Tid och materialtillgång kan vara sådana begränsande
faktorer

• Designkrav beskriver hur ett formgivet föremål måste fungera.
• Produktformgivare modifierar kontinuerligt sina formgivningar för att förbättra

produkterna.

4.25 Magnets and Motors

Vårt samhälle skulle inte se ut som det gör idag om inte magneter fanns. Utan att vi tänker på det är
vi helt beroende av magneter. De är nämligen en av de viktigaste komponenterna i elmotorer och
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generatorer. Utan magneter skulle vi inte kunna omvandla rörelseenergi till elektrisk energi i våra
olika kraftverk, och utan elektrisk energi är det mycket i samhället som inte skulle fungera. Ett stort
antal upptäckter ligger bakom den elanvändning vi ser i samhället idag. Elevernas undersökningar i
detta tema följer den historiska utvecklingen inom detta område. Först bekantar de sig med magneter
och kompasser, går vidare till att använda elektricitet från batterier och arbetar sedan med
elektromagnetism (elektromagneter, motorer och generatorer). De tar del av anteckningar gjorda av
vetenskapsmannen Joseph Henry och får på så sett en kontakt med det forskningsarbete som ligger
bakom var vi står idag. Hur elektrotekniken har påverkat människan, samhället och naturen
diskuteras också i temat.

Lektion ett ger eleverna möjlighet att fundera över vad de redan vet och kan om magneter och
motorer. I den andra lektionen inleds en serie försök som eleverna gör för att upptäcka och utforska
magneters egenskaper. Dessa försök avslutas i lektion sex med att eleverna lär sig att använda en
kompass som de själva byggt och jämför denna med vanliga kompasser. Sambandet mellan
magnetism och elektricitet utforskas från lektion sju till lektion elva då eleverna bygger enkla
elektriska kretsar med strömbrytare och elektromagneter. Man ser att en kompassnål påverkas om
den kommer i närheten av det magnetiska fält som skapas när ström går genom en ledare. Eleverna
läser om forskaren Joseph Henrys elektromagnet som kunde lyfta 1000 ton, och de utmanas att
undersöka hur de själva kan göra ändringar för att deras elektromagnet ska bli starkare.

Från den tolfte till den femtonde lektionen experimenterar eleverna med tre olika elektriska motorer.
De bygger en egen enkel motor och plockar isär små motorer av den typ som brukar finnas i
leksaker för att förstå hur en motor fungerar. Sista lektionen används motorn på ett omvänt sätt.
Istället för att elektricitet ska ge rörelse ger rörelse elektricitet så att en lampa börjar lysa. Eleverna
lär sig att en motor som används på detta sätt kallas generator och man diskuterar vad det är som
driver de generatorer som ger hela städer elektricitet.

Begrepp:
• Magneter attraherar och repellerar varandra. Denna attraktion och repulsion kan

användas för att skapa rörelse.
• En kompass kan konstrueras genom att hänga upp en magnet så att den kan rotera

fritt.
• •  En kompass kommer att röra sig om man placerar en magnet nära den.
• •  En elektrisk ström som rör sig genom en ledning skapar magnetism. En spole av

koppartråd som leder en elektrisk ström blir en elektromagnet.
• •  En stålkärna som placeras inuti en spole, som leder en elektrisk ström, ökar

elektromagnetens styrka.
• •  En enkel motor kan göras av en elektromagnet och en rotor.
• •  En elektrisk ström kan genereras genom att placera en roterande spole nära en

magnet.
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5. Resultat

Vid jämförelserna av innehållet i STC:s arbetsmaterial med de mål i kursplanerna som skall gälla för
den svenska grundskolan fann jag att flera mål kan uppnås genom att arbeta med detta amerikanska
undervisningsmaterial. Vilka strävansmål och uppnåendemål i biologi, fysik, kemi och teknik jag
anser att varje tema helt eller delvis ger möjlighet att uppnå markeras i mina tabeller med ett kryss
(X). Efter varje tabell gör jag en sammanfattning av vad man kan utläsa av tabellen. För att göra
resultattabellerna mer lättillgängliga uttrycker jag varje mål i ett eller ett par ord. De aktuella
kursplanernas strävansmål och uppnåendemål kan även läsas i sin helhet då de ligger som bilagor.

5.1 Resultat, biologi

Tabell över vilka av kursplanens mål för biologiämnet som helt eller delvis kan uppnås:
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Organisms x x x x x x x x x
Weather x

Solids and Liquids
Comparing and Measuring
The Life Cycle of Butterflies x x x x x

Soils x x x x x x
Changes

Balancing and Weighing
Plant Growth and Development x x x x x

Rocks and Minerals x
Chemical Tests x

Sound x x x x x x
Animal Studies x x x x x x x x x x x
Land and Water x x x

Motion and Design
Electric Circuits

Microworlds x x x x x x x x
Ecosystems x x x x x x x x

Food Chemistry x x x
Floating and Sinking

Experiments with Plants x x x x x x x
Measuring Time

The Technology of Paper
Magnets and Motors
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De teman som bidrar mest till att uppfylla målen för biologiämnet är Organisms (sid.6), Animal
Studies(sid.18), Microworlds (sid.22), Ecosystems (sid.23), och Experiments with Plants
(sid.26). Temat The Life Cycle of Butterflies är ganska smalt men ger på ett mycket bra sätt
möjlighet att studera en organisms livscykel och dess olika stadier, vilket är ett av de fem mål som
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Temat Microworlds ger bland annat
grundläggande kunskaper om vad en cell är, och även om kunskapen om detta inte står som mål för
år fem, ger studier av celler en god grund för att uppnå strävansmål och mål som skall ha uppnåtts i
slutet av år nio (BSe och B9d). Likaså nämns inget om miljöfrågor i uppnåendemålen för år fem, men
i temat Ecosystems ges värdefull kunskap om biologisk mångfald och hur mänskliga föroreningar
kan påverka ekoystemen, vilket bidrar till att eleverna uppnår mål som de ska ha uppnått i slutet av
år nio (B9c).

I stort sett kan man säga att de två första uppnåendemålen för år fem (B5a och B5b) är mycket
möjliga att uppnå genom att arbeta med STC-materialet. Däremot får eleverna inte tillräcklig
kunskap om människans fortplantning, födelse, åldrande och död, betydelsen av goda hälsovanor,
beroendeframkallande medels inverkan på hälsan och i hur människokroppen är uppbyggd.
Människans livscykel och människokroppens organ berörs som hastigast endast i fyra av 24 teman,
Organisms, The life Cycle of Butterflies, Animal Studies och Sounds.
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5.2 Resultat, kemi

Tabell över vilka av kursplanens mål för kemiämnet som helt eller delvis kan uppnås:
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Organisms x
Weather x x x x x x x

Solids and Liquids x x x x x x
Comparing and Measuring x x x
The Life Cycle of Butterflies

Soils x x x x x x
Changes x x x x x x x x x x x x

Balancing and Weighing x
Plant Growth and Development x

Rocks and Minerals x x x x x x x x x
Chemical Tests x x x x x x x x x x x

Sound x
Animal Studies x x
Land and Water x x x x x x x x x x x

Motion and Design
Electric Circuits x

Microworlds x x x x
Ecosystems x x x x x x x x x

Food Chemistry x x x x x x x x
Floating and Sinking x x x x x x x x x

Experiments with Plants x x x x
Measuring Time

The Technology of Paper x x x x x x x x
Magnets and Motors x x x

De teman som bidrar mest till att uppfylla målen för kemiämnet är Changes (sid.12), Chemical
Tests (sid.16) och Land and Water (sid.19). Även Rocks and Minerals, Ecosystems, Food
Chemistry och Floating and Sinking ger värdefulla bidrag till denna kunskapsutveckling. I flera
teman arbetar man med att studera vilka faser vatten kan befinna sig i och hur omvandlingar mellan
dessa faser sker. Det är också vanligt att man undersöker olika blandningar samt testar hur de
blandade ämnena kan separeras från varandra. Det är positivt att man så långt det är möjligt
använder sig av ämnen som är vanliga i elevernas omgivning när de kemiska experimenten
genomförs. Det gör att eleverna lättare kan överföra resultat, iakttagelser, tolkningar och slutsatser till
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vardagen och tvärtom, vilket är ett av strävansmålen för kemiundervisningen i grundskolan (KSd).
Fyra av de fem strävansmålen ges möjlighet att arbeta för att nå. Det enda man inte studerar alls är
atomteorin som förklaringsmodell för kemiska processer, vilket dock är naturligt eftersom elever i
grundskolans sex första år, för vilka dessa teman är utformade, har mycket små möjligheter att ta till
sig ett så abstrakt tänkande.

Jag kan konstatera att alla de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av de femte skolåret i stort
sett uppnås genom att arbeta med STC -materialet. Eleverna får mycket god träning i att beskriva,
jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper. De får möjlighet att lära sig vad som menas med
begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning. Man
tränar på att hantera farliga kemikalier, får god erfarenhet av olika slags blandningar och lösningar
och upptäcker vad som kan leda till att material bryts ned och hur detta kan förhindras. Det man
behöver komplettera med är en genomgång av hur farliga kemikalier är märkta (K5c). Fem av de
sex mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret berörs flera gånger om man följer
STC-materialet i sin undervisning. Det enda som man aldrig kommer in på, vad gäller dessa mål, är
kunskap om lufts betydelse för kemiska processer såsom förbränning.
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5.3 Resultat, fysik

Tabell över vilka av kursplanens mål för fysikämnet som helt eller delvis kan uppnås:
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Organisms x

Weather x x x x x x x x

Solids and Liquids x x x x x x

Comparing and Measuring x x

The Life Cycle of Butterflies x

Soils x x

Changes x x x x x

Balancing and Weighing x x

Plant Growth and Development x

Rocks and Minerals x x x

Chemical Tests x x x x

Sound x x x x x x x

Animal Studies x x x x x

Land and Water x x x x x x x x

Motion and Design x x x x

Electric Circuits x x x x x x x x

Microworlds x x x x

Ecosystems x x x x

Food Chemistry x x x

Floating and Sinking x x

Experiments with Plants x x x x x x

Measuring Time x x x x x x x x x x
The Technology of Paper x x

Magnets and Motors x x x x x x x x

Det första som slår en när man tittar på tabellen över vilka mål i fysik som uppnås är att en kolumn
får 24 kryss (F5a). Det visar att eleverna i varenda tema genomför egna enkla undersökningar och
gör systematiska iakttagelser. Att arbeta på detta sätt är en av idéerna med STC -materialet, vilket
ger detta resultat. De teman som bidrar mest till fysikämnet är Measuring Time (sid.27), Electric
Circuits (sid.21), Magnets and Motors (sid.30), Land and Water (sid.19) och Weather (sid.7).
Vad gäller det första strävansmålet kan sägas att kunskapen om begreppet materia utvecklas genom
flera av STC:s teman och några teman, däribland Measuring Time, Motion and design, Floating
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and sinking och Balancing and Weighing ger även kunskap om begreppen tid, tyngd, massa,
rörelse och tröghet. Alla strävansmål, utom det som handlar om modern fysik (FSh), berörs när man
arbetar med STC -materialet.

Inte bara det första av de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret uppnås. I
temat Measuring Time arbetar eleverna med hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till
och påverkar varandra och hur dessa rörelser förknippas med olika tidsbegrepp (se sid.27).  Man
ser av tabellen att åtta teman behöver användas för att man ska kunna uppnå alla målen för år fem i
fysik. Det kan tyckas som att varje måls kunskaper behandlas väldigt lite, att döma av antalet kryss i
dessa kolumner, men i de teman där målen ges möjlighet att uppnås görs det på ett mycket grundligt
och väl genomtänkt sätt. Alla mål som eleverna skall ha uppnått i år nio berörs på något sätt, utom
det mål som säger att eleverna skall känna till begreppen atomer, atomkärnor och elementarpartiklar
(F9g).
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5.4 Resultat, teknik

Tabell över vilka av kursplanens mål för teknikämnet som helt eller delvis kan uppnås:

                                 Strävansmål           Mål år fem    Mål år nio
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Organisms
Weather x x x x x

Solids and Liquids
Comparing and Measuring x x x
The Life Cycle of Butterflies

Soils x
Changes x x x

Balancing and Weighing x x x x x x
Plant Growth and Development

Rocks and Minerals x
Chemical Tests

Sound x x x x x
Animal Studies x x
Land and Water x x x x x

Motion and Design x x x x x x x x
Electric Circuits x x x x x

Microworlds x x x x
Ecosystems x x x

Food Chemistry
Floating and Sinking x x x x x x x

Experiments with Plants x
Measuring Time x x x x x x x x x x

The Technology of Paper x x x x x x x x x x
Magnets and Motors x x x x x x x x x x x

Vad gäller teknik bedömer jag att alla mål i kursplanen helt eller delvis ges möjlighet att uppnås. De
teman som bidrar mest till detta är Magnets and Motors (sid.30), The Technology of Paper
(sid.28), Measuring Time (sid.27), Floating and Sinking (sid.25) och Motion and Design
(sid.24). I hälften av STC:s 24 teman utvecklar eleverna förtrogenhet med i hemmet och på
arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder samt kännedom om den teknik som
i övrigt omger oss. Eleverna får även mycket erfarenhet av att planera och utföra enklare
konstruktioner, vilket är ett av de tre mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
(T5c). STC-materialet poängterar vikten av att koppla tekniken till natur, samhälle och individ, vilket
stämmer mycket väl överens med den svenska grundskolans kursplan i teknik.
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5.5 Resultat av de gemensamma målen

I kursplanerna för grundskolan anges gemensamma mål att sträva mot för biologi, fysik och kemi.
Dessa är formulerade som följer:

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven
• upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och utvecklar lust och förmåga att

ställa frågor om fenomen i naturen,
• utvecklar kunskap om naturvetenskapliga begrepp och modeller och medvetenhet om att

dessa är mänskliga konstruktioner,
• får en fördjupad förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet och utvecklar sin

förmåga att redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig
form,

• blir medveten om hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formas av och
format människans världsbilder,

• utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för miljön i såväl lokalt
som globalt perspektiv,

• får kunskap om universums, livets och människans utveckling,
• får insikt om hur materien och livet inom naturvetenskapen studeras på olika

organisationsnivåer (t.ex. atom - molekyl - cell - organism - population - samhälle),
• utvecklar kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga och tekniska system

på jorden samt om de naturliga kretsloppen.

De flesta av dessa ämnesövergripande strävansmål ges möjlighet att uppnå genom att arbeta med
STC -materialet. Nästan varje lektion innehåller något moment av experimenterande genom vilket
eleverna ska upptäcka saker de inte visste förut. Både i ett inledande skede och kontinuerligt under
varje temas gång uppmuntras eleverna att ställa frågor som klassen tillsammans försöker att besvara
med experiment, observationer, diskussioner och litteraturstudier.

Eleverna utvecklar kunskap om ett stort antal naturvetenskapliga begrepp och modeller. Dessa finns
uttryckta i de mål som STC ställer upp för varje tema. Flera av de tester som eleverna utför för att
lära sig mer om naturen används av professionella naturvetare. Eleverna blir medvetna om detta,
vilket bidrar till förståelsen av att de begrepp och modeller man använder har konstruerats av
människor som har ett stort intresse för naturvetenskap.

Att utforma, genomföra och dra slutsatser av kontrollerade experiment är en viktig del av det
naturvetenskapliga arbetssättet. För att kunna göra det behöver man träna sig i att göra noggranna
mätningar och observationer, identifiera orsak och verkan och kunna lägga märke till mönster och
cykler i det man studerar. Eleverna tränar stegvis upp dessa färdigheter för att i år sex kunna
utforma, genomföra och dra slutsatser av kontrollerade experiment. Genomgående betonas vikten av
att kunna förmedla sina iakttagelser, resultat och slutsatser till andra, för att man genom detta kan
hjälpa varandra att förstå och lära sig mer om de naturvetenskapliga fenomen som studeras. På ett
stort antal sätt tränar eleverna på detta i varje tema.

Man läser om hur etologer studerar delfiners beteende, hur geologer undersöker bergarter och hur
Joseph Henry experimenterade med elektricitet och magnetism. Eleverna diskuterar hur
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vetenskapsmän arbetar, och arbetar själva på liknande sätt för att genomföra undersökningar i
klassrummet, vilket bidrar till att öka deras medvetenhet om hur kunskapen om naturen utvecklas.

Flera teman har som mål att eleverna ska utveckla en känslighet för levande varelser och förstå att
mänskliga beteenden kan påverka dem positivt eller negativt. Man utför inga experiment som kan
skada djur och i de fall då växter utsätts för föroreningar sker det i syfte att visa hur vi människor
påverkar naturen. Genom att lära sig hur vattnets kretslopp fungerar och undersöka hur sur
nederbörd och andra föroreningar påverkar naturen förstår eleverna hur föroreningar kan spridas
lokalt och globalt. Man lär sig även att ta ansvar för användandet av naturens resurser när man
studerar pappersåtervinning och kompostering i teori och praktik.

Några av de naturvetenskapliga organisationsnivåerna studeras, däribland cellen som livets minsta
byggsten, ett flertal organismer och hur de samverkar inom sin population och med andra biotiska
och abiotiska faktorer i sin omgivning.

Fotosyntesen behandlas och man lär sig därigenom att energin till allt levande kommer från solen.
Man läser om fossila bränslen och hur de används för att ge oss energi i form av värme, elektricitet,
rörelse och ljus. Vattnets kretslopp går man noggrant i genom, och eleverna bekantar sig med att allt
organiskt material i naturen återanvänds genom inverkan av nedbrytare.

Av detta drar jag slutsatsen att STC:s 24 teman bidrar till att hjälpa eleverna att nå alla de för biologi,
fysik och kemi gemensamma strävansmålen, utom det mål som talar om universums, jordens, livets
och människans utveckling. Man talar inte heller i något tema om människans världsbilder och
därmed kan bara en del av det mål vari detta omnämns sägas ges möjlighet att uppfyllas.
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5.6 Schematisk bild av resultaten

Biologi Fysik

Kemi Teknik

1. Organisms
2. Weather
3. Solids and Liquids
4. Comparing and Measuring
5. The Life Cycle of Butterflies
6. Soils
7. Changes
8. Balancing and Weighing
9. Plant Growth and Development
10. Rocks and Minerals
11. Chemical Tests
12. Sound

13. Animal Studies
14. Land and Water
15. Motion and Design
16. Electric Circuits
17. Microworlds
18. Ecosystems
19. Food Chemistry
20. Floating and Sinking
21. Experiments with Plants
22. Measuring Time
23. The Technology of Paper

     1
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                       17
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             2
     7          20
        24 Fysik
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Bilden, ett Venndiagram, visar vilka
skolämnen man i huvudsak arbetar
med genom att välja ett visst tema.
Tema 19 och 21 ger exempelvis
möjlighet att uppnå ett flertal mål i
både kemi, biologi och fysik. Genom
tema 8 uppnås däremot i stort sett
bara teknikämnets mål.
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6. Diskussion

Resultatet kan tyckas subjektivt belastat eftersom min metod bygger på att det är jag som är
observatören av STC-materialets koppling till kursplanernas mål. Det är exempelvis inte helt lätt att
veta om ett arbetsområde gör att eleverna utvecklar ett positivt intresse för teknik, vilket anges som
ett av strävansmålen, men utifrån vad jag har lärt mig under min lärarutbildning och tagit del av i andra
examensarbeten anser jag mig ha kunskap om faktorer som kan bidra till att flickor och pojkar blir
positivt inställda till teknikundervisning. Jag har bedömt lektionsinnehållet utifrån denna kunskap, för
att se om målet kan uppnås. I övrigt har det inte varit så svårt för mig att avgöra om jag tycker att det
finns grund för att säga att delar av eller hela mål kan uppnås genom att arbeta med STC-materialet.

Som jag skrivit i resultatdelen är det vissa kunskaper som inte behandlas tillräckligt i STC-materialet,
för att man ska kunna säga att alla mål i de svenska kursplanerna uppnås genom att arbeta med
dessa 24 teman. Sammanfattningsvis kan sägas att man i biologi missar kunskap om
människokroppen, människans livscykel, hälsa och ohälsa samt kunskap om evolutionen. I kemi
behandlas inte atomteorin som förklaringsmodell, äldre tiders kemiska tänkande, hantering av
brandfarliga ämnen och luftens roll i den kemiska processen förbränning. Fysiken behöver
kompletteras med undervisning om andra slag av elektromagnetisk strålning än ljus, kunskap om
atomer, modern fysik och hur kunskapen om universums uppbyggnad utvecklats genom tiderna.
STC-materialet ger mycket goda bidrag till att uppnå målen i teknik. Det är inget mål som inte
berörs, men man måste självklart efter år sex fortsätta att arbeta för att nå en djupare kunskap och
insikt i teknikutveckling och teknikanvändning. Denna genomgång pekar på det som saknas i STC-
materialet. Man kan också se mitt resultat från en annan synvinkel. Det kanske finns en del moment
som tas upp i så många teman att elevernas motivation att lära sjunker. Om man får höra, göra och
diskutera samma saker flera gånger är det svårt att hålla intresset på en konstant hög nivå. Med
tanke på detta kan sägas att i flera teman får eleverna odla ett frö för att se det gro. (Organisms, se
sid.6, Plant Growth and Development, se sid.14, Ecosystems, se sid.23  och Experiments with
Plants, se sid.26.) Visserligen görs det i lite olika syften varje gång men det är då särskilt viktigt att
läraren är lyhörd för elevernas förkunskaper så att han/hon snabbt kan gå vidare om man kommer till
sådant som eleverna upplever att de redan har lärt sig. Magnetism tas också upp i flera teman
(Solids and Liquids, se sid.8, Electric Circuits, se sid.21, och Magnets and Motors, se sid.30).
Även här är det viktigt att lyssna till elevernas förkunskaper för att inte riskera att bli ”tjatig”. Dessa
tre teman är dock mycket bra utformade, såtillvida att de bidrar till en stegrande kunskapssuccession
där det första temat lägger grunden och de andra två för eleverna vidare i förståelsen av vad
magnetism kan användas till.

Några lärare som arbetar med STC-materialet i sina klasser tycker att det kan var svårt att hinna
med fler än ett tema per termin (enligt vad lärare berättat för mig och andra som utvärderat STC i
Linköping). Min studie skulle kunna vara till hjälp vid en urvalsprocess där läraren vet vilka mål hans
eller hennes elever behöver arbeta mer för att uppnå och vill välja ett tema som hjälper dem att göra
detta. Det kan också ge information om vilka teman som tar upp liknande saker så att läraren kan
välja att arbeta med endast ett av de teman som liknar varandra i fråga om vilka mål temat ger
möjlighet att uppnå.

Om man som lärare verkligen har trängt in i kursplanerna innan man tar in ett arbetsmaterial som
detta kan man välja att betona vissa saker i temat mer än andra. Exempelvis i temat Magnets and
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Motors sista lektions avslutande aktivitet diskuteras som hastigast vilka effekter olika drivmedel för
generatorer har på miljön. Temat är avsett för år sex och enligt den svenska kursplanen ska eleverna
i slutet av det nionde skolåret känna till miljö- och säkerhetsproblem med energiomvandlingar. Temat
ger en bra utgångspunkt för att redan i år sex börja arbeta på allvar för att uppnå detta mål. Läraren
kan använda temats sista lektion som en inledning på ett tema om energiframställningens
miljöproblem, när nu eleverna har fått så bra förkunskaper för att förstå ved generatorer är till för,
hur de fungerar och att man behöver något som sätter generatorerna i rörelse för att de ska
producera elektrisk ström.
Många av de föreslagna fördjupningsuppgifterna i arbetsmaterialet kan användas för att uppnå fler av
målen än vad jag presenterat och ett bra tips till lärare som arbetar med STC-materialet är att inte
missa att ta en titt på dessa uppgifter.

Litteraturen jag använt är till nästan 100 procent skriven på engelska. Det har inte alltid varit lätt att
göra helt korrekta översättningar, vilket medför en större risk att missförstå materialet. Det engelska
språket har dock inte varit till något större hinder i mitt arbete.

Vad gäller mitt sätt att tolka vilka mål som varje tema ger möjlighet att uppnå kan sägas att jag, om
jag skulle göra om arbetet, kunde valt att dokumentera på ett sätt där fler nyanser kan utskiljas. Nu
har jag i mina resultattabeller endast satt ett kryss på de ställen jag anser att ett mål helt eller delvis
kan uppnås. När man räknar samman kryssen är det inte helt säkert att ett tema med åtta kryss i
biologi totalt ger mer kunskap i biologi än ett med sex kryss. Det tema som har fått färre antal kryss
kanske går in mer ingående på de kunskaper som beskrivs i de sex mål som jag anser att temat
bidrar till att uppfylla. Ett alternativt sätt att presentera hur väl målen uppfylls skulle kunna vara att
gradera dem från ett till tre istället för att markera med ett kryss. En trea skulle kunna sättas i en ruta
om man ansåg att det målet helt och fullt kan uppnås genom att arbeta med ett visst tema. En tvåa
kan visa att hälften av målet ges goda möjligheter att uppnås medan en etta visar att målet endast
som hastigast berörs i temat. Av dessa siffror skulle sedan ett medelvärde kunna räknas ut för att få
en mer rättvis bild av vilket tema som på bäst sätt bidrar till att uppnå kursplanernas mål i de olika
ämnena.

Jag tycker att arbetet har givit mig det jag önskade och mer därtill. Genom att läsa alla dessa förslag
på lektioner och sätt att arbeta har jag själv fått flera användbara uppslag att förverkliga i mitt yrke
även om jag kanske inte kommer ha möjlighet att använda STC -materialet i sin helhet. Jag har lärt
mig vad STC är samt hur och vad eleverna ges möjlighet att lära sig av de 24 teman som STC
arbetat fram. I mitt arbete med att jämföra detta amerikanska arbetsmaterial med de svenska
kursplanernas mål har jag fått träning i att hela tiden ha målen i fokus, och jag har lärt mig mycket
mer än vad jag tidigare kunde om vad våra styrdokument, kursplanerna, i ämnena biologi, fysik,
kemi och teknik säger. Det har varit roligt att tränga in i det material jag studerat och jag känner att
den tid jag ägnat åt detta examensarbete har använts till något givande.
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