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1 VAD ÄR NO? 

Övning • Fyll i

Övning • Förklara orden på svenska

Övning • Fundera på 

Övning • Hitta felen 
Hitta 7 fel i texten. 

Engelsmannen           hålls kvar 
Svensken Isaac Newton kom på varför jorden och de andra planeterna hoppar i  

                    kraft 
sina banor runt solen. Det är samma arm som drar i ett äpple som faller till  

                   gravitation 
marken, sa han. Han kallade dragningskraften för magen och visade att det  
 
fungerar så i hela universum. Man kan tänka sig att saker dras till varandra och  

    banor 
hålls kvar i sina ben av osynliga trådar. De osynliga trådarna är kraften som  

               tyngdkraft 
kallas gravitation. Gravitationen kallas också för fötter. Tyngdkraften gör att du  

   jorden 

hålls kvar på huvudet och inte åker ut i rymden. 

Experiment • Dra snabbt undan papperet
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2 GRUNDLÄGGANDE KEMI 

Övning • Hitta felen 
Hitta 7 fel i texten. 
Vattnet på jorden försvinner inte. Vi har det vatten vi har här på jorden och det är  

                  kretslopp 

samma vatten som vi alltid har haft. Vattnet vandrar runt, runt i ett rum och  

              lyser 

används om och om igen. Solen skrattar och värmer upp hav och sjöar. Vattnet  

                   vattenånga 

på ytan blir då juice som stiger uppåt och avdunstar. Uppe i luften är det kallare  

                    moln 

och vattenångan kondenserar. Små, små vattendroppar bildar glass. När  

             blåser 

molnen cyklar in över land och pressas uppåt orkar inte molnen hålla kvar  

                    rinner 

vattendropparna. De faller ned mot marken som regn. Vattnet springer då  

              vattnet 

tillbaka ut i sjön och ner i marken. Så här håller maten på, i ett evigt kretslopp.

Övning • Fel ordning 

/

/

Övning • Fel ordning

Övning • Fyll i

Övning • Leta efter svaren

Övning • Vad beskrivs?

Övning • Sant eller falskt? 
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Övning • Fel ordning

Övning • Leta efter svaren

Övning • Leta efter svaren

Övning • Fyll i

Övning • Motsatser

Övning • Fyll i

Övning • Fundera på 

 

 

Övning • Motsatser
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Övning • Leta efter svaren

Övning • Fel ordning

Övning • Fel ordning 

Övning • Fundera på 

Övning • Fyll i 

Övning • Fyll i 

starka svaga 

hörseln tinnitus.

pip

sova hörlurar

bullrigt.

luften molekylerna 

mäter 
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Övning • Fyll i

Övning • Hitta felen 
Hitta 6 fel i texten.

Dagar              regnbåge 

Nätter när det regnar och är solsken samtidigt kan du se en elefant. När  

  solens 

blommans strålar passerar genom regndropparna bryts ljuset så att de olika  

 färgerna       ser  båge 

maträtterna som finns i solens vita ljus glider isär. Då hör man en båt med färger  
 
på himlen. 

Övning: Fel ordning 
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Övning • Hitta felen 
Hitta 6 fel i texten. 

     simmar 

Efter samlaget hoppar spermierna upp genom slidan in i livmodern och vidare  

           livmodern           månad 

upp i klassrummet. Varje dag släpps ett moget ägg från äggstockarna ut i  

                     spermier 

äggledaren. Om det finns äpplen där kan en av spermierna släppas in och  

               en                       dela sig 

smälta ihop med ägget. Men bara tio. Då befruktas ägget och det börjar sjunga.  
 
Det blir 4 celler, sedan 8 celler och sedan 16 celler. Det befruktade ägget som  
 
redan börjat dela sig växer sedan fast i livmoderns vägg och utvecklas till ett  

foster 

lejon. 

Övning • Leta efter svaren

Övning • Förklara orden på svenska

Övning • Fel ordning

Övning • Förklara på svenska
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Övning • Fyll i 

Näring är ett annat ord för mat eller föda. Allt som lever behöver 

näring. Växterna kan tillverka sin egen näring i de gröna bladen. Djur kan inte 

tillverka sin egen näring. För att tillverka näring behöver växten endast solljus, 

vatten och gasen koldioxid som finns i luften. Det som gör tillverkningen av 

näring möjlig är ett ämne som heter klorofyll som finns i växtens blad. De gröna 

växternas vackra färg kommer från detta ämne. Som du ser på bilden släpper 

växten ut gasen syre när den tillverkar näring.

Övning • Fel ordning

Övning • Sant eller falskt? 

Övning • Fel ordning
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Övning • Fyll i  

Grodorna parar sig nere i vattnet. Grodhanens mjölke befruktar honans 

romkorn. När äggen kläcks kommer det ut grodyngel. Grodynglet har en liten 

svans som det kan simma med. När ynglet blir större växer det ut ben på 

kroppen. Då försvinner svansen och grodan blir vuxen 

.

Övning • Fyll i Övning • Leta efter svaren

Övning • Fyll i 

Övning • Fyll i  
Varje atom i en magnet är som en liten magnet. Vi kan inte se dem men om vi 

kunde göra det skulle alla de miljontals mycket små atommagneterna vara riktade 

åt samma håll. När nålen inte var magnetisk skulle vi ha sett att alla de små 

atommagneterna pekade åt olika håll. Därför fungerade inte nålen som 

kompassnål. När vi drog magneten många gånger längs nålen vände sig alla 

småmagneterna där inne åt samma håll. Vi kunde inte se det, men då gick det att 

använda den som en kompassnål.
 

Övning • Leta efter svaren
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Övning • Fyll i  
Det finns flera olika sorters lampor till exempel glödlampor och LED-lampor. 

När det går en elektrisk ström genom en glödlampa blir en tråd där inne så varm 

att tråden börjar lysa (glöda). I en LED-lampa är det inte en glödande  tråd som gör 

att det lyser. Där sitter istället en massa små dioder  som lyser när det går ström 

genom sladden. Du kan få en liten glödlampa att lysa med hjälp av ett batteri och 

några sladdar. Batterier är ström på burk.

Övning • Hitta felen 
När du ska orka göra något eller när du ska få något att hända säger man att  

                   energi          kraft 
man behöver luft. Det påminner lite om det som kallas för vatten. Men energi  

               former 

och kraft är inte riktigt samma sak. Energi kan finnas i olika grönsaker t.ex.  
 
värmeenergi, elektrisk energi och rörelseenergi. Energi är inte något som man  

     förstöra                   form 
kan tejpa eller förbruka. Energin omvandlas hela tiden från en cykel till en  

          kropp 

annan. När du rör dig omvandlas rörelseenergin från din väska till värme som  

 rummet 

sprider sig i ballongen men den försvinner inte.  

Övning • Förklara på svenska 
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Övning • Fyll i 
En vanlig brasa är ett bra exempel på en kemisk reaktion. I veden finns mycket 

solenergi lagrad. När lågorna dansar och värmen strömmar emot dig är det 

solenergin som trädet fångat  vid fotosyntesen som släpps loss. För att släcka en 

eld kan man ta bort syret. Man kan också släcka elden genom att sänka 

temperaturen. Det gör man om man till exempel sprutar på kallt vatten. 

Övning • Leta efter svaren 

Övning • Hitta felen 
  klot                     solen 

Jorden är ett bord. Den är som en stor rund boll som rör sig runt skolan. Att den  

                  platt 

är rund är inget vi märker. För oss känns det som om jorden är rosa. Jorden är  

               planeter 

en av åtta myror som rör sig runt solen. Så här heter planeterna i den ordning de  

       solen      Jorden 

kommer från klassrummet och utåt: Merkurius, Venus, Åsa, Mars, Jupiter,  

Saturnus 
Hasse, Uranus och Neptunus.

Övning • Sant eller falskt?
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Övning • Förklara på svenska

Övning • Leta efter svaren

 

Övning• Hitta felen 
       tider människor              stjärnorna 

I alla år har vi elever spanat mot himlen och fantiserat om blommorna. Vissa  

    stjärnbilder 

stjärnor ser ut att bilda figurer som kallas tavlor. Du kan läsa om många av  

 figurerna      himmel 
stjärnorna i sagor om stjärnbilderna. Den rymd vi ser med stjärnor ser lite olika ut  

               jorden 

vid olika tider på året. Men det är inte stjärnorna som flyttar sig. Det är luften  
 
som rör sig runt solen. 
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Övning • Vad beskrivs?

 
 

Övning • Hitta felen 
           prins 

En gång för mycket länge sedan levde en youtuber som hette Cephalus. Han  

      hund              hemland 

hade världens snabbaste sköldpadda. När Cephalus tvingades fly från sitt rum  

                  räv 

tog han med sig sin stora hund. På sin flykt kom han till en stad där en elefant  

     höns 

spred skräck. Den åt både vuxna och barn. Trots alla försök att fånga den så  

              kvick 

hade ingen lyckats. Räven var för glad. Men Cephalus hund var ännu kvickare  

            guden 
så den fick jaga ifatt räven. När kungen Zeus på Olympen såg detta förvandlade  

            sten 

han både räven och hunden till glass. Han tog den stora hunden och placerade  

             himlen 

den på bokhyllan i närheten av jägaren Orion. Han behövde en bra jakthund.  

                 se 
Det är därför man kan höra Stora Hund och Orion tillsammans än i dag på  
 
stjärnhimlen. 


