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BASMATERIAL FYSIK ÅK 4-6  (antal baseras på klass med 20 elever) 

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

FYSIKEN I NATUREN OCH 
SAMHÄLLET 

    Basläromedel i fysik anpassat efter 
Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

För läromedel, verktyg, material, 

 
  sopsortering 

Energins oförstörbarhet och flöde, 
olika typer av energikällor och deras 
påverkan på miljön samt 
energianvändningen i samhället. 

Concept cartoons   Boken om Fysik och Kemi, H Persson, 
Liber 

  

DINO       

Teknikens Hus undervisningsmaterial   PULS Fysik och kemi 4-6, B Öberg, S 
Sjöberg, Natur och Kultur. 

  Utrymme där allt material är samlat. 
Packa i i t ex transparenta plastlådor 
(ev efter tema). 

Förnybar Energi samt LEGO e-Lab   Förslag på övrig litteratur: 

Miljöbussen; Energiresan   Koll på NO, A Hjernquist, K Rudstedt, 
Sanoma utbildning 

Vägar till naturvetenskapens värld, A 
Vikström, I Karlefors, G Helldén, G 
Jonsson; Liber 

      Varje låda bör märkas med innehålls- 

  Alternativt:   
 

förteckning. 

  Modeller för att visa t ex vindkraft, 
solenergi, vattenkraft (finns hos t ex 
Hands On Science) 

ljus 
 

Att utveckla undervisningen i 
naturvetenskap, Björn Andersson: 
Studentlitteraur. 

  

  tändstickor/tändare Faktaböcker t ex   

    Förfärliga fakta-serien, Argasso 
bokförlag Viktigt att materialet finns i ett 

allmänt utrymme och inte i klassrum. 
Om elever har tillgång till utrymmet 
där materialet förvaras är det viktigt 
att skåpen är låsbara. 

  strålkastare   Att se helheter i undervisningen - 
Naturvetenskapligt perspektiv: 
Skolverket 

  bordsfläkt   Ett urval av böcker om väder  

  dynamolampor, 5 st   och energi 

  änglaspel, 5 st   
 

  

  newtons vagga, 1 st   
 

Försök med fysik, Hans Persson  

  mekaniska leksaker, 5 st   
 

Lek med Teknik, Teknikens Hus   
      

 
Nyfiken på naturvetenskap, H Persson   

      
 

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

      
 

Russinhissen, H Persson 

      
 

Tom Tits-böcker 

      
 

Xperimentlust /Mera Xperimentlust; 
Karin lindvall 

Enkla väderfenomen och deras 
orsaker, t ex hur vindar uppstår. Hur 
väder kan observeras med hjälp av 
mätningar över tid.  

Concept cartoons   
 

  
DINO   

 
    

termometer, ute, digital, 5 st   Internet och film, t ex  Internet och film, t ex  Skyddsklädsel för elever. 

termometer, ute, sprit, 1 st   www.ur.se http://www.teknikspanarna.se/   

kompass, 20 st   
 

http://svn.universeum.se/ Skydd befintliga bord. 

  regnmätare, 1 st   
 

www.ur.se   

  vindmätare, 1 st   
 

http://www.teknikochnatur.se/ Eluttag, även i tak 

  barometer/lufttrycksmätare, 1 st   
 

http://www2.fysik.org/ Grenuttag 

     
 

http://hurdetfunkar.se/   

  Skolvädernätet:   
 

www.hanper.se    

  http://svn.universeum.se/   
 

www.energifallet.se    

      
 

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

  

      
 

  

      
 

www.skolappar.nu   

      
 

http://www.energikunskap.se/   
      

 
Youtube: science projects    

            

http://www.ur.se/
http://www.teknikspanarna.se/
http://svn.universeum.se/
http://www.ur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www2.fysik.org/
http://hurdetfunkar.se/
http://www.hanper.se/
http://svn.universeum.se/
http://www.energifallet.se/
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-fornybart/Larare/Projekten/
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-fornybart/Larare/Projekten/
http://www.skolappar.nu/
http://www.energikunskap.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

FYSIKEN OCH VARDAGSLIVET 
          

    
 

    

  
 

  Basläromedel i fysik anpassat efter 
Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (5) 
Energiflöden mellan föremål som har 
olika temperatur. Hur man kan 
påverka energiflödet, t ex med hjälp 
av kläder, termos och husisolering. 

Concept cartoons isoleringsmaterial som t ex   

DINO tidningspapper, kartong, 
 

  

  träull, stenull, bomull, ull Se sid 1(5)     

termometer, lab, 5 st tyger av olika material 
 

    

limpistol,10 st glas, plast, frigolit, cellplast, 
 

    

  vattenkokare folie 
 

    

  kyl petflaskor 
 

    

  frys tejp 
 

    

  kylklampar lim 
 

    

  
 

ballonger Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur   

      Förfärliga fakta-serien, Argasso 
bokförlag 

Se sid 1(5)   

          
Elektriska kretsar med batterier och 
hur de kan kopplas samt hur de kan 
användas i vardaglig elektrisk 
utrustning, t ex ficklampor. 

Concept cartoons batterier, 1,5V och 4,5V Energins mysterier, H Borgström     

DINO ledningstråd Böcker om magnetism, energi och      

Teknikens Hus undervisningsmatr. batterier elektricitet     

Det rör sig om el glödlampor 
 

    
  Alternativt: lödtenn 

 
    

  kabel m krokodilklämmor, 40 st lödpasta 
 

    
  strömbrytare krokodilklämmor 

 
    

  batteri- och lamphållare   
 

    

  motor och motorhållare   
 

    

  lödpenna, 5 st   
 

    

  avbitare, 5 st   Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

  kabelskalare, 5 st   www.ur.se 

 
  

  syl/pryl, 5 st   UR: Magnetmysteriet Se sid 1 (5)   

  ficklampa, 5 st   
 

    

  voltmeter, 1 st   
 

    
      

      
  

  
Magneters egenskaper och 
användning i hemmet och samhället. 

Concept cartoons järnfilsspån 
 

    

DINO   
  

  

hästskomagneter, 5 st   
 

    
  magneter, hobby   

  
  

  stavmagneter, 20 st   
 

    

  olika metaller och andra material   
  

  

  t ex spik, gem, slantar, magnetit etc 
samt icke magnetiskt material 

  
 

    

    
  

  

  Föremål med magneter         
      

 

http://www.ur.se/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

FYSIKEN OCH VARDAGSLIVET 
          

          

      Basläromedel i fysik anpassat efter Lgr 
11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (5) 
Krafter och rörelser i 
vardagssituationer och hur de 
upplevs och kan beskrivas, t ex vid 
cykling. 

Tekniken Hus undervisnings-material 
Tekniken i Cykeln 

Olika material att fästa under 
lådorna för att få olika 
friktionskrafter. T ex sandpapper, 
plast, well, tyg etc 

  

    

Concept cartoons Se sid 1 (5)     

DINO       

olika sugkoppar, stora         

  rep för dragkamp         

  dynamometer, 5 st         

  lutande plan, 1 st         

  låda med krok (ex Sagitta 52424), 10 st         

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

Hur ljud uppstår, breder ut sig och 
uppfattas av örat. 

Concept cartoons öronproppar Förfärliga fakta-serien, Argasso 
bokförlag 

Se sid 1 (5)   

DINO       

  slinky spring, lång (ca 1,5m)   Olika böcker om krafter och rörelser,     

  hörselkåpor   ljud och ljus     

  
 

        

  Material för att framkalla ljud, t ex         

  div småinstrument, stämgaffel,         

  ljudslangar, hundvisselpipa,         

  plaströr         

    
 

      

Ljusets utbredning från vanlig 
ljuskällor och hur detta kan 
förklara ljusområdens och 
skuggors form och storlek samt hur 
ljus uppfattas av ögat. 

Concept cartoons 
 

      

DINO 
 

Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

modell av ögat 
 

  http://www.teknikochnatur.se/    

ficklampa, 5 st 
 

www.ur.se http://hurdetfunkar.se/   

prismor, olika typer 
 

  www.hanper.se    

  linser, olika typer 
 

  http://www2.fysik.org/   

  förstoringsglas, 10 st 
 

  www.skolappar.nu   

  spegel, konvex/konkav, 10 st 
 

Synvillor t ex     

  färgsnurra med utbytbara skivor 
 

http://www.mathpuzzle.se/     

  självlysande föremål 
 

http://www.illusioner.nu/     

  glaskula, 20 st 
 

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

  färgblindhetstest (se Internet & film) 
 

      

  synvillor (se Internet &film) 
 

Färgblindhetstest t ex      

    
 

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

  Önskvärt med demoset för optik 
 

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

    

  med 3 strålar 
 

Youtube: science projects    

            

http://www.teknikochnatur.se/
http://www.ur.se/
http://hurdetfunkar.se/
http://www.hanper.se/
http://www2.fysik.org/
http://www.skolappar.nu/
http://www.mathpuzzle.se/
http://www.illusioner.nu/
http://faktabanken.nu/syn/syn.htm
http://www.fargblind.se/fargblind-test.asp
http://www.digitalcenter.se/digitalcenter-fargseende.htm
http://www.digitalcenter.se/digitalcenter-fargseende.htm
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

FYSIKEN OCH VÄRLDSBILDEN 
          

 
        

  
 

  Basläromedel i fysik anpassat efter Lgr 
11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (5) 

Några historiska och nutida 
upptäckter inom fysikområdet och 
deras betydelse för människans 
levnadsvillkor och syn på världen. 

www.teknikochnatur.se     

 
      

 
  Se sid 1 (5)     

 
        

  
 

    
 

  

            

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

Olika kulturers beskrivningar och 
förklaringar av naturen i 
skönlitteratur, myter och konst och 
äldre tiders naturvetenskap. 

 
  Olika böcker om rymden, stjärnor,  Se sid 1 (5)   

 
  planeter, tid 

 
  

 
        

 
        

            

            
Solsystemets himlakroppar och 
deras rörelser i förhållande till 
varandra. Hur dag, natt, månader, 
år och årstider kan förklaras. 

Concept cartoons          

DINO         

Teknikens Hus undervisnings-material 
Rymdboxen. 

        

  Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

Teknikens Hus: Planetariumvisning   UR: Tema.  http://www.teknikochnatur.se/    

  jordglob, 1 st/klassrum   www.ur.se http://www2.fysik.org/   

  
 

    http://hurdetfunkar.se/   

  Önskvärt med konkret material t ex     www.ur.se   

  tellurium, jordglob dag och natt         

  
 

    Om stjärnbilder etc   

        www.stellarium.org   

        www.heavens-above.com   
Människan i rymden och 
användningen av satelliter. 

Teknikens Hus undervisningsmaterial 
GIS 

    www.google.com/earth/explore/sh
owcase/sky.html 

  

      

  
 

    http://www.nasa.gov/   

  
 

    http://www.christerfuglesang.com/   

        http://www.snsb.se/   

  
 

    www.rymdkanalen.se   

Tidmätning på olika sätt, från solur 
till atomur. 

Concept cartoons     
www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisn
ing 

  

DINO     
 

  

  
 

    
 

  

            

 

http://www.teknikochnatur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.ur.se/
http://www2.fysik.org/
http://hurdetfunkar.se/
http://www.ur.se/
http://www.stellarium.org/
http://www.heavens-above.com/
http://www.nasa.gov/
http://www.christerfuglesang.com/
http://www.snsb.se/
http://www.rymdkanalen.se/
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

FYSIKENS METODER OCH 
ARBETSSÄTT 

          

          

      Basläromedel i fysik anpassat efter 
Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (5) 
Enkla systematiska undersökningar. 
Planering, utförande och 
utvärdering. 

Se respektive centrala innehåll.     

        

    Se sid 1 (5)     

            

        
 

  

        
 

  

        
 

  

            

Mätningar och mätinstrument, t ex 
klockor, måttband och vågar och hur 
de används i undersökningar. 

Se respektive centrala innehåll         

    Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

    Se sid 1 (5) Se sid 1 (5)   

        
 

  

            

            

            

            

            
Dokumentation av enkla 
undersökningar med tabeller, bilder 
och enkla skriftliga rapporter 

digitalkamera, min 1 st/klassrum         

Internetanslutning           

läsplattor min 5 st, appar   Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

4-5 dator per klassrum   Se sid 1 (5) Se sid 1 (5)   

      
  

  

  dokumentkamera 1 st, för att visa 
praktiska moment 

    
 

  

      
 

  

            

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

    
 

  

      
 

  

      
 

  

        
 

  

        
 

  
Tolkning och granskning av 
information med koppling till fysik, t 
ex i faktatexter och tidningsartiklar. 

Önskvärt med prenumeration på     
 

  

en vetenskaplig tidskrift, t ex     
 

  

Illustrerad Vetenskap.     
 

  

      
 

  

        
 

  

            

 


