
  

Skolprogram – Rätt Rustad i Rymden  
Årskurs 3-6 

Aktivitetens koppling till Lgr11 

 

I programmet Rätt Rustad i Rymden får eleverna jämföra, 

gruppera och värdera olika vardagliga ämnens 

egenskaper. Med systematiska  undersökningar tar de 

reda på ledningsförmågan av värme och/eller el, om de är 

magnetiska, vikten och hur de ”klarar ett krocktest”. 

Syfte: 
 Att på ett roligt sätt, kopplat mot rymdforskning, få träna på att göra 

systematiska undersökningar och kunna dra slutsatser kring olika ämnens 
användningsområde beroende på dess egenskaper. 

 Att föra enkla protokoll för att sammanställa testresultat. 
 Att utifrån resultat kunna föra resonemang och argumentera för olika ämnens 

lämplighet för olika ändamål. 
 
Fysik (Lgr11) 
Centralt innehåll årskurs 1-3  
Material och ämnen i vår omgivning 
 Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna 

utseende, magnetism och ledningsförmåga. 
 Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka 

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

Centralt innehåll årskurs 4-6 
Fysiken och världsbilden  
 Människan i rymden och användning av satelliter. 
 
 
Fysikens metoder och arbetssätt 
 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
 Mätningar och mätinstrument, till exempel måttband, termokromiskt papper och 

vågar och hur de används i undersökningar.  
 Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller. 
 

Matematik (Lgr11) 
Centralt innehåll årskurs 1-3 
Taluppfattning och tals användning 
 Rimlighetsbedömning vid enkla uppskattningar. 
 
Geometri 
 Jämförelse, uppskattningar och mätning av massa 
 
 
Sannolikhet och statistik  
 Enkla tabeller och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat 

från enkla undersökningar.  
 



  

 
 
Centralt innehåll årskurs 4-6 
Taluppfattning och tals användning 

 Positionssystemet för tal i decimalform. 
 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar. 
 

Geometri 
 Jämförelse, uppskattningar och mätning av massa. 
 
 
Sannolikhet och statistik  
 Tabeller för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller. 
 Lägesmåttet medelvärde och hur det används i statistiska undersökningar. 
 

 


