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Kapitel 1 

 1 Ex. för att jorden roterar hela tiden och 

den sidan som inte är vänd mot solen har 

natt. 

 

 2 Ex. Kikare 

 3 Personligt svar. 

 4 Tellus – Jordklot, Rymden – Universum, 

Stjärna – Sol, planet - Saturnus 

 5 Eleven ritar omkretsen runt om. 

 6 Eleven ritar ett tunt lager runt jordgloben. 

 7 a) 24 h b) 1 dygn, 24 ∙60 = 1440 min 

 8 a) En pil mot den vänstra sidan 

  b) Natt 

 9 Ombord betyder att man är på/i 

båten/flygplanet. 

 10 100000 km/h 

 11 Eleven ritar en jorden i en cirkelformad 

(oval) bana runt solen. 

 12 15 miljoner mil 

 13 år 

 14 a) personligt svar b) några 

sekunder 

 15 a) Skottår b) En jord-varv runt solen tar 

exakt 365,25 dagar – vi lägger på en dag 

var fjärde år. 

  c) Var fjärde år 

 16 A 

 17 B 

 18 A 

 19 årstiderna 

 20 norra 

 21 norra – sommar 

 22 Vårdagjämning – 21 mars, 

sommarsolstånd – 22 juni 

höstdagjämning – 23 september 

vintersolstånd – 22 december 

 23 21 mars 

 24 22 december 

 25 22 juni 

 26 T.ex. Kiruna 

 27 Midnattssolen 

 28 Jordaxeln lutar mot solen så de norr om 

polcirklen hamnar aldrig i skugga. 

 29 Då är det mörkt dygnet runt. 

 30 a) större än b) mindre än c) större än 

 31 klot, jordens dragningskraft, större ut än, 

mindre än, nära, långt borta. 

 32 solen, jorden, månader, månen 

 33 354 dygn 

 34 Bunden rotation. 

 35 Månen reflekterar allt ljus från solen .  

 36 reflekterar  

 37 månens faser 

 38 Jorden befinner sig i rak linje mellan 

solen och månen så att månen ej 

reflekterar något ljus. 

 39 Månen befinner sig i rak linje mellan 

solen och jorden – vissa delar av 

jordklotet kan då få solförmörkelse. 

 40 Det är så långt ljuset kommer på 1 minut 

 41 Solens yta kallas fotosfären 

  Protuberanser är het gas som rör sig mot 

jorden, detta kallas för solvind 

  Solfläckar är mörka för att de har lägre 

temperatur än omgivningen 

  Solvind kan förstöra elektronik på 

jorden 

  Ovanför fotosfären finns kromosfären 

  Från den skjuter eldtungor ut som kallas 

protuberanser  

  Där är temperaturen 6000 grader 

  Utanför kromosfären finns koronan som 

är ca 7 miljoner grader 

 42 En stjärna består av het gas, en 

planet består av fast material 
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 43 planeterna, materia, dragningskraft, 

omgivning, större massa, himlakroppens 

dragningskraft 

 44  

88 dygn 224,7 dygn 1,88 år 

400°C, -180 

°C 

500 °C 10°C, 

mycket kallt 

Nej  Nej 2 st 

 45 Jupiter, Saturnus, Uranus och 

Neptunus 

 46 De saknar yta, de roterar snabbt 

och har många månar. De omges av ringar. 

 47 När något snurrar 

 48  

66 st 62 st 27 st 13 st 

11,9 år 29,5 år 84 år 165 år 

 49 De består av klippblock, stenar, 

isbollar och grus 

 50 klippblock, små planeter 

 51 Kometer rör sig runt solen och 

består av is och grus. Det bildas en 

kometsvans när kometen rör sig nära solen. 

 52 Eleven ritar ovalformad, ej 

cirkelformad. 

 53 Stjärnfall 

 54 En meteorit eller asteroid krockar 

med jorden och slår ner.  

Kapitel 2 

 1 Ex. liten, elektrisk m.m 

 2 kärna, partiklar, elektriskt laddade, två 

slag, kärnan, neutrala, positivt, negativt 

 3 positiv 

  neutral 

  negativ 

 4  

 5 I en atom finns en atomkärna. 

  Runt kärnan finns partiklar som kallas 

elektroner. 

  Elektrisk laddning kan vara av två slag – 

positiv eller negativ. 

  I en atom finns lika många protoner som 

elektroner. 

  Protoner är positivt laddade. 

  Neutroner är elektriskt neutrala. 

  Elektroner är negativt laddade. 

  Antalet positiva och negativa laddningar 

är alltså lika många. 

  Vi säger att atomer är neutrala. 

  Men olika atomer håller fast sina 

elektroner olika bra. 

 6 föremål av olika material, materialen, 

gnuggar, påverkar nämligen, stöter. 

 7 a) under ett träd eller på sjön. 

  b) i en bil, inomhus, ej vara den högsta 

punkten. 

 8 ett batteri och en ledare 

 9 Eleven markerar tråden i lampan 

 10 Strömmen kan gå igenom denna 

 11 Då bryts strömmen, du kan sätta på den 

igen genom att sätta på strömbrytaren. 

 12 1, 2, 5 

 13 lysrör, halogen-, diodlampor (led) 

 14 a) 9 V eller 1,5 V b) 230 V 

 15 a) milliAmpere (= en tusendels Ampere) 

  b) Oftast är strömstyrkan mycket svag 

därför anges den i milli. 

 16 Bra: de går att använda om och om igen, 

miljövänliga. 

  Dåligt: dyrare i inköp 

 17 En batteriladdare flyttar elektronerna 

tillbaka till minuspolen och då får batteriet 

en elektrisk spänning mellan polerna. 

 18 De har olika spänning, kräver olika slags 

ström därav olika laddare. 
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 19 Den rör sig från – till + men pga en 

gammal feluppfattning så ritar vi 

strömmen riktning från + till -. 

 20 a) metaller som t.ex. koppar, guld silver. 

Vatten 

  b) Glas, plast och porslin 

 21 Så att vi inte ska få ström i oss, plast är 

en bra isolator. 

 22 a) A, b) B och c) C 

 23 a) parallellt b) serie 

 24 Elevens egna förslag 

 25 Elevens egna förslag 

 26 Elevens egna förslag 

 27 Elevens egna förslag 

 28 Ex. något som kommer efter varandra, på 

rad 

 29 Ex. bredvid, jämte 

 30 a) kopplingsschema 

  b) parallellkoppling 

  c) seriekoppling 

31 a) A vid de två första b) den tredje 

c) Den i mitten d) I mitten e) När batterier är 

seriekopplade så läggs spänningen ihop : 

1,5 + 1, 5 = 3V. Lampan kommer att lysa 

starkare. 

f) Spänningen över batterierna är fortfarande 

1,5V, de håller längre, lampan lyser inte 

lika starkt, kommer att fortsätta lysa även 

om det ena batteriet tar slut. 

 32 Om, så, Ju, desto, att, än, Om, så, därför 

 33 Volfram leder ström sämre än koppar 

och därför säger vi att volfram har 

större resistans. Ju större resistans ett 

ämne har desto sämre leder det ström. 

Om strömmen i en ledning är stor så kan 

ledningen bli så varm att den börjar 

glöda. 

 34 a) En variabel resistor kan ändra 

resistansen. b) volymkontrollen på din 

telefon, dimmer 

35 a) Kortslutning sker med avsikt b) 

Kortslutning sker oavsiktligt 

 36 Sladden till en strykjärn har blivit skadad. 

Koppartrådarna i de båda ledarna 

kommer i kontakt med varandra. 

Strömmen går då direkt från tråd till tråd 

utan att passera strykjärnet. Strömmen 

ökar kraftigt och det blir mycket varmt. 

Det börjar brinna. 

 37 Knapptryckning – Trycka på en knapp 

  Genväg – Att gena, ta en kortare väg 

  Färgmärkning – Märka med färg 

  Överbelastning – Belasta för mycket 

  Kortslutning – Sluta en krets men med 

kortare väg för strömmen 

  Automatsäkring – Elektriciteten bryts 

automatiskt när belastningen blir för stor. 

  Strykjärn – Ett järn som man stryker med. 

 38 a) De bryter strömmen så att vi inte 

skadar oss. 

  b) Proppar 

  c) Elevens egna förslag 

  d) Ha de elektriska apparaterna till olika 

kretsar, inte ha på den samtidigt. 

  e) Spis, kyl, frys 

  f) diskmaskin, micro, ugn, mixer 

 39 Den kan döda en människa om den går 

genom hjärtat. 

 40 a) den har en gulgrön ledare, de har 

metallskenor på bägge sidor om 

kontakten. 

  b) metallskenor 

  c) metallskenor 

  d) metallskenor 

 41 a) Resistansen minskar eftersom vatten 

leder ström bra. 

  b) Efter en dusch. 

  c) Strömmen vill ta den enklaste vägen 

och ibland så har kroppen lägre resistans 

än ledaren som strömmen normalt går 

igenom. 
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 42 Den skyddar oss mot elolyckor eftersom 

den bryter strömmen mycket snabbare 

än vad en säkring gör. 

 43 a) I en saga förvandlas grodor till prinsar 

  b) I en TV omvandlas energi till ljud och 

ljus 

  c) En larv förvandlas till en fjäril när den 

legat i en puppa 

  d) kemisk energi omvandlas till elektrisk 

energi 

Kapitel 3 

 1 Ex. Något vibrerar, svänger, rör sig 

 2 Ex. matsalen, skolgården, caféet, 

klassrummet (?) 

 3 Öppet, nära havet, där det blåser, på en 

äng 

 4 Du känner stämbanden 

 5 a) Den vibrerar och låter 

  b) Den svänger ner, vibrerar när större 

delen av linjalen ligger utanför bordet 

  c) Eleven ger exmpel 

 6 a) förtätning 

  b) förtunning 

  c) vibration 

 7 1 – E, 2 – A. 3 – C, 4 – F, 5 – B, 6 – D 

 8 Luft 

 9 vibrationer, molekylerna, spridas, ljudvåg, 

på sig, inga, ljud, tyst 

 10 a) Mark 

  b) Vatten 

  c) Luft 

 11 Blixten 

 12 frekvens 

 13 svängningstid 

 14 Hertz 

 15 440 Hz 

 16 Svårt att veta från vilket håll ljudet 

kommer ifrån 

 17  

Infraljud Ultraljud 

Låg frekvens Hög frekvens 

Valar Fladdermus 

20 Hz 20000 Hz 

 18 A: En låda som förstärker ljudvågorna, en 

luftpelare som svänger, skivor av metall 

eller trä som vibrerar när man slår på 

dem, trummor, gitarr, flöjt, piano, trumpet, 

orgel 

  B: strängar som vibrerar, synt, el-bas 

 19 Varje oktav innehåller åtta huvudtoner, 

varje ton i en oktav har dubbelt så hög 

frekvens som motsvarande ton i den 

närmsta lägre oktaven 

 20 a) 7,5 oktaver 

  b) 3 oktaver 

 21 efterapa, ihopvävt 

 22 Grammofonskiva: En skiva av vinyl med 

spår 

  Kassetter: En kassett med tunt band med 

information 

  Inspelningsstudio: Här kan man spela in 

ljud och musik 

  Inspelningsutrustning: En 

instrumentpanel som kan styra ljudet och 

lägga på effekter 

 23 livmodern, njurar, gallblåsan, hjärtat 

 24 Eleven ritar hur ljudet går från munnen , 

studsar på väggen och tillbaka 

 25 T.ex. djupet eller fiskstim 

 26 De använder sig av ultraljud som studsar 

mot omgivningen och tillbaka 

 27 Ljudnivån, enheten, knappt hörbart, 

smärtsamt, håller sig, hörselskador 

 28 a) Styrkan på ljudet 

  b) Man hör det nästan inte 

  c) smärtsamt 

  d) hörselskador 

 29 Ex. disco, när flygplan startar, motorsåg 
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 30 Eleven ger egna exempel 

 31 a) miljöförändringar/påverkan 

  b) miljökonsekvenser 

  c) överstiger 

  d) hörselskydd 

  e) oavbrutet 

  f) ljudnivå, ljudstyrka 

 32 befinner dig, uppenbart, formgjutet, 

justerar, lyhörd 

 33 ett hus, en jacka, ett fönster, te i en 

kanna 

Kapitel 4 

 1 Eleven ger egna exempel 

 2 Samla in regnvatten i speciella behållare 

 3 Ex. Man kanske inte kan bo där längre, 

torka. 

 4 Man måste flytta därifrån, inget kan leva 

där 

 5 a) materia 

  b) massa 

  c) vikt 

  d) kg 

  e) 1 liter vatten 

 6 64 cm³ 

 7 Om man multiplicerar läng, bredd och 

djup med varandra så kan de få samma 

volym 

 8 a) Den till vänster 

  b) Den till höger 

  c) Det är fler atomer i den kvadraten 

 9 Volymen och massan (vikten) 

 10 alltid, bäst, även, på, har, än 

 11 Flytande, I vatten rör sig molekylerna 

ganska fritt – mitten 

  I vattenånga rör sig molekylerna helt fritt, 

Gasform – längst ned 

  Fast form, I is sitter molekylerna på 

bestämda plaster och vibrerar 

 12 Den nedersta 

 13  

Låg lägre lägst 

Hög högre högst 

Mycket mer mest 

Lite mindre minst 

 14 a) temperatur, mer 

  b) temperatur, mindre 

 15 a) a – vinter, b – sommar 

  b) Ledningarna slakar mer på sommaren, 

blir varma och utvidgar sig 

 16 Järnstänger inbäddade i betong 

 17 a) utvidgar 

  b) krymper 

  c) utvidgar sig 

  d) utvidgar sig 

  e) krymper 

  f) krymper 

 18 I termostaten finns en bimetall som 

består av två sammanpressade metaller. 

När bimetallen värms så utvidgar sig 

metallerna olika mycket. Då böjs 

bimetallen. När strykjärnet blir för varmt 

så böjs metallen nedåt och strömmen 

bryts. När strykjärnet blir för kallt så böjs 

metallen tillbaka och sluter på nytt den 

elektriska strömkretsen. 

 19 a) Värmeutvidgningen, temperaturen 

  b) inne och ute, ugnen, när man tar 

febern 

 20 Han skapade temperaturskalan med två 

fixpunkter; vattnets fryspunkt 0°C och 

vattnets kokpunkt 100°C. Han delade 

avståndet mellan dessa punkteri hundra 

delar, varje del är 1 grad. 

 21 När, så, Ju, desto, Därför 

 22 Alla ämnen som upphettas får större 

volym. Det innebär att ett ämne får lägre 
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densitet när det blir uppvärmt. Men när 

nollgradigt vatten värms upp minskar 

vattnets volym till en början. Vid 

temperaturen 4°C är volymen som minst. 

Om vi sedan fortsätter att värma vattnet 

så ökar volymen. 

 23 is har lägre densitet 

 24 Is flyter på vatten 

 25  

Koppar Ledning 

Päls Isolering 

Solljus Strålning 

Eld Strålning 

Silver Ledning 

Luft Strömning 

Tyg Isolering 

Fjädrar Isolering 

Vatten Strömning 

Trä Isolering 

Järn Ledning 

Plast Isolering 

Element Strömning 

 26 a) prognos 

  b) förutsäga 

  c) förutsäga 

  d) prognos 

 27 a) verb 

  b) substantiv 

 28 a) Förutsägelse 

  b) Prognos 

  c) förutsäga 

 29 a) Eleven ritar pilar hur solstrålarna viker 

av runt  samt reflekteras tillbaka 

  b) Solstrålarna som värmer rakt på 

jorden, runt ekvatorn får mycket värme, ju 

längre norrut/söderut vi kommer desto 

mindre uppvärmt. Skillnaderna mellan 

denna uppvärmning av luftmassor ger 

väder. 

 30 Över 100 st 

 31 a) temperatur Celsius 

  b) luftfuktighet % 

  c) lufttryck  hPa eller 

mbar 

 32 a) vindhastighet 

  b) nederbörd 

  c) molnighet 

 33 Solens strålar värmer jorden. Samtidigt 

strålar värme tillbaka ut i rymden. Men 

jorden strålar ut mindre värme än vad 

som kommer in. Det beror på att 

atmosfären fungerar som ett tak i ett 

växthus. På samma sätt som i ett växthus 

fungerar atmosfärens gaser. De gaser 

som hindar värme att stråla ut från jorden 

brukar kallas för växthusgaser. 

 34 Eleven ritar en kolatom i mitten och syre 

som två ”öron”. 

 35 växthuseffekten 

 36 1 vid röda linjen med bullar 

  2 vid blå linje 

  3 vid L:et 

  4 vid de röda pilarna 

  5 vid de blå pilarna 

 37 a) vinden flyttar sig från områden med 

högre tryck till områden med lägre 

  b) m/s 

  c) Det betyder hur långt vinden kommer 

på 1 sekund. 

 38 lugnt – bris – frisk vind – hård vind – 

storm – orkan 

 39 Från längst ner: Varm, fuktig luft stiger 

uppåt i atmosfären. Högre upp är 

temperaturen lägre och vattenångan blir 

avkyld. Temperaturen är så låg att 

vattenångan i luften kondenserar och 

bildar vattendroppar eller iskristaller. 

 40 Övre raden: pellets, flis, varmvattenrör 
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  Undre raden: eld, element 

 41 fast – flytande – gas 

  Is – vatten – ånga 

 Kapitel 5 

1. Reflektion 

2. Luft reflekterar inte ljuset, bara om det 

är smutspartiklar i. glas och vatten 

reflekterar ljus men mycket lite. 

3. Eleven ritar en hand på väggen 

4. a) Det betyder att ljusstrålarna färdas 

parallellt. 

  b) Eleven ger eget förslag 

5. a) slät  

  b) knottrig, ojämn eller slät 

  c) slät 

  d) slät 

  e) ojämn 

  f) slät 

6.  Eleven ritar ut normalen vinkelrätt 

mot ytan: Ritar ut infalls- och reflektionsvinkel 

+ strålar. 

7  Eget namn 

Bakvänt. Sidorna har bytt plats 

8  a) plan 

  b) konvex 

  c) konkav 

9  a) konkav 

  b) konvex  

  c) plan 

10 a) bilden blir större i en konvex 

spegel 

  b) Så att man kan se mer av något, 

t.ex. i gatukorsningar. 

11 Eleven ritar ut alla linjer inkl. 

skärningspunkter 

12 Brännpunkt eller fokus 

13 a) parallella 

  b) parallella 

  c) skär varandra 

  d) parallella 

  e) parallella 

  f) skär varandra 

  g) skär varandra 

14 Det ser ut som pinnen gått av vid 

vattenytan 

15 när, beror på att, än, men, beror på 

att, än, än, Ju, desto 

16 ändrar riktning, lägre hastighet, 

hastigheten, hastighet, densitet 

17 a)-b) Eleven skriver ut alla 

bokstäver 

18 Optiska fiber är tunna trådar av glas 

som man skickar ljussignaler genom. 

Ljussignalerna totalreflekteras hela tiden mot 

glasytan och ljuset stannar därför kvar i 

tråden. Ljuset studsar fram och tillbaka inne i 

glaset tills det kommer ut på andra sidan. 

19 a) elektriska 

  b) ljus 

  c) elektriska 

  d) signalerna går fram extremt 

snabbt 

20 Tv: vi skulle inte kunna se alla 

kanaler 

Telefon: vi kan inte ringa med bildtelefon 

Film: vi kan inte välja vilka filmer vi ska se 

Att handla: vi måste åka till affären för att 

handla 

21 Läkare som vill undersöka insidan 

på personer, t.ex. tarmar 

22  a) samlingslins 

  b) positiv lins 

  c) spridningslins 

  d) negativ lins 

23 a) förstora  

  b) förminska 
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24 a) översynt/långsynt 

  b) konvexa 

  c) närsynt 

  d) konkava 

25  med glasögon, linser eller med laser  

26  Eleven ritar pilar och visar längden på en 

våglängd, antingen berg till berg, dal till 

dal. 

27  a) Eleven visar att ljuset bryts en aning 

vid ytorna. 

  b) Alla färger 

  c) Rött ljus lite längre våglängd än violett. 

28  Ett prisma…Vattendropparna bryter det 

vita solljuset. När ljuset bryts ser man 

ljusets olika våglängder. Olika våglängder 

ger olika färg. Färgen i regnbågen 

skapas av vattendroppar som bryter 

ljuset- 

29  gamma-röntgen-ultraviolett-infraröd-

mikrovågor-EMvågor-radiovågor 

30  a) Gammastrålning 

  b) F på gamma, röntgen, ultraviolett 

31  Ozonlagret 

32  De förbjöds 

33  Laser används inom sjukvården, i 

polisens hastighetsmätare, DVD, datorer 

m.m 

Kapitel 6 

1 a) Elevens personliga åsikt 

b)För att fördela vikten/tyngdpunkten 

c) Elevens personliga tanke 

2 Ex. bil, buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, 

cykel, moped 

3 rotation – röra sig i cirklar 

Likformig rörelse – En rörelse med samma 

hastighet 

Olikformig rörelse – en rörelse med olika 

hastighet 

Acceleration – öka hastigheten 

Retardation – bromsa ner hastigheten 

4  a) snabbhet 

  b) medelhastighet 

  c) ett avstånd, hur långt det är 

  d) genomsnitt 

5  a) benen 

  b) handen 

  c) handen, fingrar, armen 

  d) käkarna 

  e) nacken 

6  a) tyngdkraft och gravitationskraft 

  b) saken faller mot golvet 

7  a) dynamometer 

  b) Newton 

  c) Newton 

  d) kilo/kg 

8  A) Om du åker pulka I en backe med snö, 

Om du oljar cykelkedjan för att det ska gå 

lättare att cykla, När den dörr gnisslar 

kan man olja in gångjärnen. 

  B) Bär du tar på dig idrottsskor för att inte 

halka i idrottssalen, Om du väljer ett 

skrivpapper som inte är blankt, Om du 

torkar dina händer innan du ska vrida av 

locket på en burk. 

9  a) det som är ihopknölat 

  b) luftmotstånd 

  c) de skulle falla lika snabbt 

  d) det faller 20 meter varje sekund 

10  a) säkerhets 

  b) kollidera 

Kapitel 7 

1  a)T.ex. snöskor, eller skidor 

  b) När du åker bil och sträcker ut 

armen 

  c) Med en barometer 
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  d) Tornet behöver vara högre än alla 

kranar – vattentryck 

2  Flickan med skidor fördelar sin tyngd på 

en större yta, därför sjunker hon inte ner. 

Trycket på snön blir lägre. 

3  ytan, trycket 

4  

hög högre högst 

låg lägre lägst 

stor större störst 

liten mindre minst 

bred bredare bredast 

smal smalare smalast 

5. a) högt tryck 

b) lågt tryck 

6  a) Newton per kvadratmeter 

  b) Pascal 

7  a) liten yta – stort tryck – lättare att skära 

  b) Du fördelar din vikt på en större yta då 

blir trycket lägre på isen. 

8  Om, så, för att, beror på, Ju, desto, 

Därför, beror, på, Om vattnet, så, än, 

Därför, än 

9  a) En manometer 

  b) på gastuben 

10  lyftkraft 

11  högre, större 

12  högre, större 

13  mjölk, läsk, kaffe, olja, thé 

14  prata, chatta, smsa, ringa, snapa, skypa 

15  en glasbägare 

16  kommunicerande kärl 

17  a) stort – stor 

  b) litet – liten 

  c) högt – hög 

  d) lågt – låg 

18  a) mindre luft 

  b) lufttrycket 

  c) vätskor 

  d) stort 

19  a) Barometer 

  b) hektoPascal (hPa) eller millibar (mbar) 

20  a) högre än tidigare, uppåt, lyfta, mindre 

tryck 

  b) lägre än tidigare, mer tryck, nedåt, 

landa 

21  När, Då, Ju, desto, ju 

22  a) Med hjälp av en cykelpump kan du 

pumpa in fler luftmolekyler i däcket än 

vad det finns utanför. Då blir trycket inuti 

däcket högre än utanför. Om det blir 

punktering så blir trycket återigen 

detsamma inuti som utanför. 

23  a) övertryck 

  b) komprimerad 

  c) i läskflaskor, cykeldäck, ballonger, 

sprayflaskor 

  d) Trycket ökar när temperaturen höjs, de 

kan då explodera 

24  a) vakuumförpackat 

  b) kött, kaffe 

  c) paketet blir mindre, lätta att frakta, 

håller längre 

25 

 

Kapitel 8 

1  Elevens egna förslag 

2  mobil, ipad, tv, micro m.m 

3  Danmark är ett platt land utan vattenfall 

4  a) olika 
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Tryckfel c ) är b), d) är c) osv 

  b) negativ 

  c) atomer 

  d) laddad 

  e) spänning 

  f) ström 

5  a) en lång tråd, en kort tråd 

  b) silvertråd, koppartråd, järntråd 

  c) en varm miljö, en kall miljö, snö 

  d) en tunn tråd, en tjock tråd 

6  Sambandet mellan spänning, ström och 

resistans 

7 de har en nord- och sydände, de 

attraherar varandra eller repellerar, de 

är av metall 

8 alltid, eftersom, Om, så, antingen, 

eller, Det beror på, däremot 

9 a)+ b) Eleven har satt ut de olika 

väderstrecken 

10 Det betyder att du kan dela en magnet 

hur många gånger som helst – den 

kommer fortfarande ha en syd- och en 

nordände. 

11 Influens 

12 Den visar det osynliga magnetfältet 

runt en magnet 

13 Norrsken är partiklar från solen som 

krockar med jordens magnetfält 

14 1 Om vi.. 2 Om det går ström.. 3 Det 

liknar magnetfältet.. 4. Med en 

stavmagnet kan.. 5. Om du har en spik 

i en.. 6. En elektromagnet.. 

15 Öppna och stänga dörrar, lyfta och 

släppa saker, slå på och av maskiner 

m.m 

16 Tumregeln 

17 a) byta riktning 

b) riktning 

c) byta riktning 

18  1: Magnetens nordände stöter bort 

spolens nordände 

  2: Spolens sydände dras till magnetens 

nordände 

  3: I det här läget ändras strömmens 

riktning.. 

  4: Magnetens nordände stöter bort 

spolens nordände 

  5: Spolens sydände dras till magnetens 

nordände 

19 a) I en saga förvandlas grodor till prinsar 

b) I en elvisp omvandlas elektrisk energi 

till rörelse energi 

c) En larv förvandlas till en fjäril när den 

legat i en puppa 

d) Elektrisk energi kan omvandlas till 

rörelseenergi 

20 Magnetfält kan skapa elektrisk ström 

När en magnet förs in i en spole skapas en 

ström i kretsen 

Magneten måste röra sig i spolen för att det 

ska bli en elektrisk ström 

Fenomenet kallas induktion 

21 snurra 

22 a) rörelseenergi 

Tryckfel c) ska vara b), d) ska vara c) 

osv 

b) ändrar 

c) växelström 

d) samma 

e) likström 

23 ilar från minus till plus 

24 a) vattenkraft 

b) vatten som rör sig och faller 

c) vindkraft 

d) blåser mycket 

e) kärnkraft 

f) energi från atomer 

25 den första 
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  den andra 

  förändra 

  där något börjar 

26 a) förändrar 

  b) Den första 

  c) Den andra 

  d) förändras 

  e) förändras 

Kapitel 9 

1  a) B 

  b) Pil vid de mindre ”stenarna” på både A 

och B 

  c) B 

  d) A 

  e) lyfta 

2  a) A 

  b) B 

3  Bär på en hög med böcker och går 

uppför en brant backe 

4  

  Ett hus på ett berg 

  En fot som man gjort illa.. 

  En burk på översta hyllan.. 

5  

  En cykel.. 

  En låda.. 

6  

  a. Joule per sekund = effekt 

  b. Watt = effekt 

  c. kiloWatt =tusen Watt = effekt 

  d. kiloJoule =tusen Joule = energimängd 

  e. kWh =Kilo Watt timmar = energimängd 

7  a.ca 0,80 kr/h (augusti 2017) 

  b. Ex. Släcka lampan när man går ut från 

ett rum, tvätta och diska med full maskin, 

inte diska under rinnande vatten, stänga 

av Standby-funktionen, duscha istället för 

att bada badkar m.m 

8 

knapptryckning – Trycka på en knapp 

mikrovågsugn – Ugn som värmer mat med 

mikrovågor 

vägguttag – En plats på väggen där en 

kontakt till en elektrisk apparat eller 

lampa kan få elektricitet 

överbelastning – Belasta för mycket 

kortslutning – Sluta en krets men med 

kortare väg för strömmen 

automatsäkring – Elektriciteten bryts 

automatiskt när belastningen är för stor 

strykjärn – Ett järn som man stryker kläder 

med 

 

Kapitel 10 

1 Eleven kanske nämner något om att 

det är farligt, strålning, stora 

byggnader, radioaktivt. 

2 Atomteorin 

3 Albert Einstein atomen 

JJ Thomson elektronen 

Wilhelm Röntgen

 röntgenstrålning 

Heinrich Hertz Hur ljus kan 

skapa elström 

Ernest Rutherford atomkärnan 

4 1930 

5 A. odelbar 

B. De flesta vetenskapsmän på den 

tiden kom från Grekland. 

 6 negativt laddade, protoner, neutroner, 

positivt laddade, elektriskt neutrala, 

atomkärnan. 

 7 positiv 

  neutral 

  negativ 

 8 som, men, Eftersom, Om, så 
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Kapitel 11 

1. a. försörjning 

b. förbrukat 

c. förbrukat 

d. energikälla 

e. Försörjning 

f. en energikälla 

  2. Vi tar inte slut på något, vi förbrukar 

det inte. 

  3. Förslag: värme, kyl, frys 

  4. ex. badar badkar, duschar länge 

  5. ex. kärnkraftverk, vattenkraftverk 

  6. 1 – f, 2 – d, 3 – a, 4 – e, 5 – c, 6 - b 

  7.  

  a. I en saga förvandlas grodor till prinsar. 

  b. I ett vattenkraftverk omvandlas 

rörelseenergi till elektrisk energi. 

  c. En larv förvandlas till en fjäril när det 

legat i en puppa. 

  f. Kemisk energi kan omvandlas till 

värmeenergi. 

  8. a. Kemisk energi till rörelse energi 

  b. Elektrisk energi till strålningsenergi 

  9. a. verkan 

  b. verkan 

  c. vattenverk 

  d. värmeverk 

  10. verkningsgrad 

  11. Vindkraft: den tar aldrig slut 

  12. hållbar 

  Körbar 

  Sångbar 

  Njutbar 

  Badbar 

  Förnybar 

  Ätbar 

 13 ex. ved, ris, flis, pellets, sly, havre, halm, 

snabbväxande energiskog. 

14  a. biobränslen och vattenkraft 

  b. olja, kol, naturgas, kärnkraft 

  c. förnybara 

  d. ex. förnybara som vindkraft, solenergi 

m.m. 

15  a. När energin inte skapas om och om 

igen. 

  b. De kan ta slut. 

16  a. Miljontals 

  b. årmiljoner. 

17. 

Packas Packades Har 

packats 

Bildas Bildades Har bildats 

Målas Målades Har målats 

Omvandlas Omvandlades Har 

omvandlats 

Hälls Hälldes Har hällts 

Skapas Skapades Har 

skapats 

18  har, packats, omvandlats, har bildats, att 

bildas 

19  växthuseffekt – när lagret av gaser runt 

jorden växer får vi en sådan effekt. 

Koldioxid – den gas du andas ut består av en 

kolatom och två syreatomer 

Protokoll – när man tagit beslut på ett möte 

skrivs ett sådant. 

Utsläpp – att släppa ut något 

Global – något som gäller hela jorden 

Förhoppningsvis – vi hoppas att 

Överenskommelser – att komma överens, att 

tycka lika 

Atmosfär  ett lager av gaser runt jorden 

Ökande mängd – mer och mer av något 

Konferens – ett stort möte med många 

deltagare 
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20  S 

  F 

  S 

  S 

  S 

  S 

21.  

I varje kärnkraftverk skapas restprodukter när 

man utvinner energi. 

När uranet är uttömt som bränsle har det 

bildats nya ämnen, till exempel 

plutonium och cesium. 

Dessa ämnen är radioaktiva och därför 

farliga för oss människor. 

Det radioaktiva avfallet måste därför förvaras 

på ett säkert sätt tills det blivit stabilt och 

slutat avge farlig strålning. 

Det sker när de radioaktiva ämnena nästan 

helt har sönderfallit och omvandlats till 

nya ofarliga ämnen. 

Kapitel 12 

 

2. Den består av heta gaser, främst 

helium och väte. 

3. När något slås ihop, i detta fall 

vätekärnor med heliumkärnor. 

4. Röd stjärna: ca 3000°C 

Vit stjärna: 10 000°C eller mer 

Gul stjärna: 6000°C 

5.  

gigantisk minimal 

kolossal en miniatyr 

oerhörd pytte 

enorm mini 

jätte krympa 

svälla dras samman 

kraftig svag 

öka minska 

6. Triangelmetoden 

7. Elevsvar 

8. Det är så långt ljuset kommer på ett 

år. 

9. a. dubbelstjärnor 

b. trippelstjärnor 

c. stjärnhopar 

10. Stora och Lilla Magellanska molnet ca 

200 000 ljusår bort. Andromedagalaxen 

2,2 miljoner ljusår bort. 

11  a. eleven ritar en spiral 

  b. ex en spiralformad metallfjäder, en 

”Slinky”  

12. a. astronomi 

  b. astrolog 

  c. astronomi 

  d. astrologi 

13.  a. Geocentrisk 

  b. Heliocentrisk 

14.  

kallas kallades har kallats 

förstoras förstorades har 

förstorats 

spridas spreds har 

spridits 

utvidgas utvidgades har 

utvidgats 

bildas bildades Har bildats 

15. kallas, förstorades, spreds, utvidgades, 

bildades. 

16a. En enorm gasmassa. 

  b. Den består av gaser av med massor 

av materia. 

  c. Här föds nya stjärnor 

17.  

Det var i en nebulosa som vår egen stjärna 

bildades för 4,5 miljarder år sedan. 
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Materien klumpades ihop på olika ställen i 

gasmolnet. 

Kring det som skulle bli vår sol samlades 

materien likt en ringformad skiva. 

På grund av gravitationskraften drogs materien 

i skivan samman till mindre himlakroppar. 

Dessa bildade så småningom jorden och de 

andra planeterna i vårt solsystem. 

Därför är planeterna på olika ställen i 

gasmolnet. 

18.a. Den har kommit halvvägs i sitt liv. 

b. De stora stjärnorna ”slösar” med sitt bränsle 

så de tar slut snabbare. 

19.  1. När vätet i en stjärna.. 

  2. Stjärnan förblir sedan en röd jätte.. 

  3. Efter att stjärnan varit en röd.. 

  4. Det beror på att energiproduktionen.. 

  5. Stjärnan dras samman av sin egen.. 

20.  a. neutronstjärna 

  b. supernova 

  c. neutronstjärna 

  d. svart hål 

  e. svart hål 

  f. supernova 

21. Mörk energi och mörk materia. 


