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BASMATERIAL NO ÅK 7-9 GRUNDSÄRSKOLAN 

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

MÖNSTER OCH STRUKTURER I 
NATUREN 

    Basläromedel anpassat efter Lgr 
11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

För läromedel, verktyg, material, 

    sopsortering 

Jordens, solens och månens 
rörelser i förhållande till varandra 
och deras betydelse för dygn, 
månader, år och årstider. 
Universums uppkomst, utveckling 
och uppbyggnad. 

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

  

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

Teknikens Hus undervisnings-material 
Rymdboxen. 

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

Om undervisning 

  Att lära in ute året runt, M Wejdmar 

Teknikens Hus: Planetariumvisning   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- 

jordglob, 1 st/klassrum   förteckning. 

          

  Önskvärt med konkret material t ex     Att utveckla undervisningen i 
naturvetenskap, Björn Andersson: 
Studentlitteraur. 

  

  tellurium, jordglob dag och natt   Faktaböcker, t ex   
      Om rymden, planeter, tid   

  Vi rymmer till rymden;   
 

Att se helheter i undervisningen - 
Naturvetenskapligt perspektiv: 
Skolverket 

  

  www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning  
      

        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. 

          

        Förslag på övrig litteratur 

Naturvetenskapliga teorier om 
livets uppkomst. Livets utveckling 
och mångfald enligt 
evolutionsteorin.  

      Försök med fysik, Hans Persson  

      Lek med Teknik, Teknikens Hus 

      Nyfiken på naturvetenskap, H Persson   

      Teknikgrytan, H Persson   

        Russinhissen, H Persson 

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

        Tom Tits-böcker 

        Xperimentlust /Mera Xperimentlust; 
Karin lindvall         

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

      UR: Tema.  http://www.teknikochnatur.se/   

      www.ur.se http://www2.fysik.org/ Skyddsklädsel för elever. 

  

      http://hurdetfunkar.se/   

    UR: Magnetmysteriet www.ur.se Skydd befintliga bord. 

      www.skolappar.nu   

      Facebook. Appar för särskolan   

        Om stjärnbilder etc   

        www.stellarium.org Eluttag, även i tak 

        www.heavens-above.com Grenuttag 

        www.google.com/earth/explore/showc
ase/sky.html 

  

          

        http://www.nasa.gov/   

        http://www.christerfuglesang.com/   

        www.rymdkanalen.se   
          

 

http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.ur.se/
http://www2.fysik.org/
http://hurdetfunkar.se/
http://www.ur.se/
http://www.skolappar.nu/
http://www.stellarium.org/
http://www.heavens-above.com/
http://www.nasa.gov/
http://www.christerfuglesang.com/
http://www.rymdkanalen.se/


Sida 2 av 8 
 

 
 
 

 

BASMATERIAL NO ÅK 7-9 GRUNDSÄRSKOLAN    MARS 2014                      

 
            

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

MÖNSTER OCH STRUKTURER I 
NATUREN, FORTS 

          

 
  

Basläromedel anpassat efter Lgr 11, t ex 
Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (8) 

  
 

    

  
 

  

Upptäck Sverige Biologi, M och Å Ottosson, Liber 

  

  
 

      

Näringskedjor som beskriver 
samband mellan organismer i 
ekosystem. 

Concept cartoons Förslag på material; 

Upptäck Europa Biologi, M och Å Ottosson, Liber 

    

DINO röd lövmask/kompostmask     

Förslag på konkret material; sand PULS Biologi 4-6 Naturen, A Mårtensson m fl, 
Natur och Kultur. 

Om undervisning   

  kompost, maskarium, slutet rum jord Se sid 1 (8)   

  
 

löv Koll på NO, A Hjernquist, K Rudstedt, Sanoma 
utbildning 

    

  Miljöbussen; Vatten- & sopresan sågspån     

  Jägarförbundet   Boken om fysik och kemi, H Persson, Liber     

  Vallen         

Ekosystem i närmiljön och hur 
växter och djur samspelar med 
varandra och med miljön. 
Fotosyntes och förbränning. 

  preppglas       

  täckglas Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

förnasåll utbytesblad skalpell Fälthandböcker; flora, fauna, fåglar, Bi-lagan   

   insekter, spindlar, fjärilar, grod- och  Fågelsång, J Pedersen, L Svensson   

  usb-mikroskop indikatorpapper kräldjur, däggdjur, träd… Försök med biologi, H Persson   

  mikroskop/stereolupp frön Natur och miljöpärmen Lek med Teknik, Teknikens Hus   

  
 

odlingsjord Luleå kommuns sopsorteringsguide Natur o miljöpärmen, lärarhandledning   

  skalpell briketter   Nyfiken på naturvetenskap, H Persson   

Vattnets kretslopp i naturen 
och samhällets vatten- 

burkar m snäpplock, 50ml odlingskrukor (alt återvunnet matr)   Spårboken, Norstedts   

burkar m snäpplock, 250ml     Tom Tits biologiexperiment   

användning kikare     Xperimentlust /Mera Xperimentlust; 
Karin lindvall 

  

  lupp       

  håv, vatten     
 

  

  håv, fjärils     
 

  

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

  bestämningsnyckel svamp   www.svenskadjur.se www.svenskadjur.se   

  bestämningsnyckel vattendjur   www.världensdjur.se www.världensdjur.se   
Människans beroende av och 
påverkan på naturen och vad 
detta innebär för en hållbar 
utveckling. 

bestämningsnyckel smådjur   www.ur.se www.skogeniskolan.se   

pincetter för insekter     www.naturskyddsforeningen.se   

akvarie, plast   Om Allemansrätten, t ex; www.skolburken.se   

  balja   

http://www.friluftsframjandet.se/guest/ssir/tips 

www.teknikochnatur.se   

  hinkar   http://www.bioresurs.uu.se/   

  vattensåll/sil     www.ur.se   

        www.skolappar.nu   

        Facebook. Appar för särskolan   

        
 

  

            

 

http://www.svenskadjur.se/
http://www.svenskadjur.se/
http://www.världensdjur.se/
http://www.världensdjur.se/
http://www.ur.se/
http://www.skogeniskolan.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.skolburken.se/
http://www.friluftsframjandet.se/guest/ssir/tips
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.ur.se/
http://www.skolappar.nu/


Sida 3 av 8 
 

 
 
 

 

BASMATERIAL NO ÅK 7-9 GRUNDSÄRSKOLAN    MARS 2014                      

 
            

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

NATURVETENSKAP I VARDAGEN 
          

 
        

  Concept cartoons T ex papperstillverkning     Se sid 1 (8) 
Materialutveckling och hur 
människan har använt och utvecklat 
nya material genom historien. 

DINO tidningspapper Basläromedel anpassat efter Lgr 11, 
t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

T ex papperstillverkning cellstoff   

- baljor annat papper Boken om Fysik och Kemi, H Persson, 
Liber 

  

- nätramar       

  - trasor typ wettex T ex plast; blöjor PULS Fysik och kemi 4-6, B Öberg, S 
Sjöberg, Natur och Kultur. 

    

  - elvisp   Om undervisning   

      Koll på NO, A Hjernquist, K Rudstedt, 
Sanoma utbildning 

Se sid 1 (8)   

  Tidsaxel med olika material       

            
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       

DINO ledningstråd Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

Teknikens Hus undervisningsmatr. batterier Förfärliga fakta-serien, Argasso 
bokförlag 

Försök med kemi, Hans Persson   

Det rör sig om el glödlampor Försök med fysik, Hans Persson    

Alternativt: lödtenn Energins mysterier, H Borgström Lek med Teknik, Teknikens Hus   

  kabel m krokodilklämmor lödpasta Böcker om magnetism, energi och  Nyfiken på naturvetenskap, H Persson   

  strömbrytare   elektricitet Teknikgrytan, H Persson   

  batteri- och lamphållare     Russinhissen, H Persson   

  motor och motorhållare     Tom Tits-böcker   

  lödpenna     Xperimentlust /Mera Xperimentlust; 
Karin lindvall 

  

  avbitare       

  kabelskalare         

  syl/pryl         

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

  voltmeter   www.ur.se http://www.teknikspanarna.se/   

      UR:Kayos krita www.ur.se   

      UR: Magnetmysteriet http://www.teknikochnatur.se/    
Magneters egenskaper och 
användning i hemmet och samhället. 

Concept cartoons järnfilsspån 
 

http://www2.fysik.org/   

DINO   
 

www.krc.su.se   

hästskomagneter   
 

http://hurdetfunkar.se/   

  magneter, hobby     www.hanper.se    

  stavmagneter     www.energifallet.se    

  olika metaller och andra material     Facebook. Appar för särskolan   

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

    www.skolappar.nu   

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

  

  Föremål med magneter       

        http://www.energikunskap.se/   

        Youtube: science projects    

      

 

http://www.ur.se/
http://www.teknikspanarna.se/
http://www.ur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www2.fysik.org/
http://www.krc.su.se/
http://hurdetfunkar.se/
http://www.hanper.se/
http://www.energifallet.se/
http://www.skolappar.nu/
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-fornybart/Larare/Projekten/
http://tema.pitea.se/sv/Smart-och-fornybart/Larare/Projekten/
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 

NATURVETENSKAP I VARDAGEN, 
FORTS 

  
 

      

  
 

      

    
 

Basläromedel anpassat efter Lgr 11,  Lärarhandledning samt ev  Se sid 1 (8) 

    
 

t ex kopieringsunderlag till den valda   

    
 

Se sid 3 (8) läroboken.   
Kärnkraft, fossila och förnybara 
bränslen. Deras betydelse för vår 
energianvändning i samhället och 
deras för- och nackdelar när det 
gäller miljön. 

Concept cartoons 
 

  Se sid 3 (8)   

DINO 
 

      

  
 

      

Teknikens Hus undervisningsmaterial 
 

  Om undervisning   

Förnybar Energi samt LEGO e-Lab 
 

  Se sid 1 (8)   

    
 

      

    
 

      

      

  Alternativt: 
 

      

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

ljus       

  tändstickor/tändare       

  
 

Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

  strålkastare 
 

Se sid 3 (8) Se sid 3 (8)   

  bordsfläkt 
 

      

  dynamolampor 
 

      

  änglaspel 
 

      

  newtons vagga 
 

      

  mekaniska leksaker 
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

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

    
 

Se sid 3 (8) Se sid 3 (8)   
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

NATURVETENSKAP I VARDAGEN 
(forts) 

          

          

    Basläromedel anpassat efter Lgr 11,  Lärarhandledning samt ev Se sid 1 (8) 

      t ex kopieringsunderlag till den valda   

      Se övriga sidor läroboken.   
Vanliga kemikalier i hemmet och 
samhället. Deras användning och 
påverkan på hälsan och miljön samt 
hur de är märkta och bör hanteras.  

Kemikalier i barns vardag     Se övriga sidor   

Farosymboler     
 

  

www.kemi.se     Om undervisning   

      Se sid 1 (8)   

          

            

      Faktaböcker t ex Förslag på övrig litteratur:   
Verksamheter i närsamhället som 
rör naturvetenskap, t ex 
vattenverk, värmeverk och 
tillverkningsindustri. 

Miljöskolan; t ex vattenresan    Se övriga sidor samt böcker om  Se övriga sidor samt böcker om    

Teknikens Hus: t ex Gruvan,   t ex röntgen, penicillin, jordbruk, t ex röntgen, penicillin, jordbruk,   

Sågverket, Stålverket   boskapsskötsel boskapsskötsel   

          

        Nyfiken på naturvetenskap, Hans   

        Persson   

Människan i rymden och 
användningen av satelliter. 

Teknikens Hus undervisningsmaterial 
GIS 

        

        

            

  Vi rymmer till rymden;         

  www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisni
ng/  

    
 

  

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

      Se övriga sidor Se övriga sidor   

        
 

  

Aktuella samhällsfrågor som rör 
naturvetenskap. 

Önskvärt med prenumeration på     
 

  

en vetenskaplig tidskrift t ex     
 

  

  Illustrerad Vetenskap.     
 

  

        
 

  

      

        
 

  

        
 

  

        
 

  

Berättelser om naturvetenskapliga 
upptäckter och framsteg genom 
tiderna. 

     
 

  

     
 

  

     
 

  

       
 

  

            

            

            

 

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 

KROPP OCH HÄLSA 
          

    
 

    

Människokroppens organ, deras 
namn, placering, utseende och 
funktion. 

torso   Basläromedel i biologi anpassat efter 
Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (8) 

modell av öga     

modell av öra   PULS Biologi 4-6 Människan, K 
Wallander m fl, Natur och Kultur. 

  

  hjärta       

  tand   Koll på NO, A Hjernquist, K Rudstedt, 
Sanoma utbildning 

    

  hjärna       

  skelett   Upptäck Människan Kropp & Hälsa, K 
Naenfeldt, I Hansen Puke, Liber 

    

  stetoskop       

  
 

  Om undervisning   

      
 

Se sid 1 (8)   

      

 

    

          

Hur hälsan påverkas av kost, motion, 
sömn, sociala relationer och 
beroendeframkallande medel. 

Samarbete med t ex skolhälsovård,   
 

    

hem- och konsumentkunskap,   Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

idrott och hälsa   Ett urval av böcker om kroppen Försök med biologi, H Persson   

      
 

Tom Tits testar människokroppen   

      
 

Tom Tits biologiexperiment   

      
 

    

      
 

    

Virus, bakterier smittspridning och 
infektioner samt förebyggande 
hälsovård. 

Samarbete med t ex skolhälsovård    
 

    

och idrott och hälsa   
 

    

    
 

    

      
 

    

      
 

    

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

      www.ur.se www.teknikochnatur.se   

Människans pubertet, sexualitet och 
reproduktion. Frågor om identitet, 
relationer, kärlek och ansvar. 

Samarbete med t ex skolhälsovård, kondomer UR: Du mår som du äter. 6 program http://www.bioresurs.uu.se/   

ungdomsmottagning bindor UR: Topp till tå www.rfsu.se   

  tamponger SLI: Evas sommarplåster www.skolburken.se   

    SLI: Evas vinterplåster www.skolappar.nu   

      SLI: Kroppen på G. Flera program. Facebook. Appar för särskolan   

      SLI: Man tar en tant (hur barn blir till)     

      
 

    

    
 

      

Preventivmedel och sexuellt 
överförbara sjukdomar. 

Se ovan 
 

      

  
 

      

    
 

      

      

            

 

http://www.ur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.skolburken.se/
http://www.skolappar.nu/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

KROPP OCH HÄLSA, forts 
          

          

          
 Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar 

ljud och hur ljudmiljöer påverkar 
hälsan.  

Concept cartoons öronproppar Basläromedel anpassat efter Lgr 11,  
t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

 Se sid 1 (8) 

DINO     

slinky spring, lång (ca 1,5m)       

  hörselkåpor   Se övriga sidor.     

  
 

        

  Material för att framkalla ljud, t ex         

  div småinstrument, stämgaffel,     Om undervisning   

  ljudslangar, hundvisselpipa,     Se sid 1 (8)   

  plaströr         

            

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

      Förfärliga fakta-serien, Argasso 
bokförlag 

Se övriga sidor.   

          

      Ett urval böcker om ljud och ljus      

    
 

      

Ljusets utbredning och hur ögat 
uppfattar ljus. 

Concept cartoons 
 

      

DINO 
 

      

  modell av ögat 
 

      

  ficklampa 
 

      

  prismor, olika typer 
 

      

  linser, olika typer 
 

Internet och film, t ex      

  förstoringsglas 
 

      

  spegel, konvex/konkav 
 

www.ur.se     

  färgsnurra med utbytbara skivor 
 

      

  självlysande föremål 
 

Synvillor t ex     

  glaskula 
 

http://www.mathpuzzle.se/     

  färgblindhetstest (se Internet & film) 
 

http://www.illusioner.nu/ Internet och film, t ex    

  synvillor (se Internet &film) 
 

http://faktabanken.nu/syn/syn.htm http://www.teknikochnatur.se/    

    
 

  http://hurdetfunkar.se/   

  Önskvärt med demoset för optik 
 

Färgblindhetstest t ex  www.hanper.se    

  med 3 strålar 
 

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

http://www2.fysik.org/   

    
 

www.skolappar.nu   

    
 

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

    

    
 

 

    

    
 

Youtube: science projects    

            

      

 

http://www.ur.se/
http://www.mathpuzzle.se/
http://www.illusioner.nu/
http://faktabanken.nu/syn/syn.htm
http://www.teknikochnatur.se/
http://hurdetfunkar.se/
http://www.hanper.se/
http://www.fargblind.se/fargblind-test.asp
http://www.fargblind.se/fargblind-test.asp
http://www2.fysik.org/
http://www.skolappar.nu/
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 

METODER OCH ARBETSSÄTT 
          

 
        

  
 

        

  
 

        

Fältstudier, experiment och 
sorteringar. Hur de används för att 
undersöka närmiljön. 

Se respektive centrala innehåll Se respektive centrala innehåll Basläromedel anpassat efter Lgr 11 Lärarhandledning samt ev Se sid 1 (8) 

 
  t ex kopieringsunderlag till den valda   

 
    läroboken.   

  
 

  Se respektive centrala innehåll Se respektive centrala innehåll   

  
 

        

  
 

        

  
 

        

        Om undervisning   

        Se sid 1 (8)   

Dokumentation och redovisning av 
undersökningar och sorteringar med 
hjälp av skrift, bild och andra 
uttrycksformer. 

digitalkamera, min 1 st/klassrum         

Internetanslutning           

läsplattor min 5 st, appar   Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

4-5 dator per klassrum   Se övriga sidor Se övriga sidor   

            

  dokumentkamera 1 st, för att visa 
praktiska moment 

        

          

            

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

        

          

          

  
 

        

  
 

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

  
 

  Se övriga sidor Se övriga sidor   

            

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP 
 

        

 
        

  
 

        

Ord, begrepp och symboler inom de 
naturorienterade ämnena, t ex för att 
samtala om människa, djur och natur 
och för att utvärdera 
arbetsprocesser. 

Utifrån arbetsområdet och den 
naturvetenskapliga företeelse som 
studeras. Viktigt med korrekta 
begrepp. 

        

        

        

        

 
        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

            

 


