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Lärarinformation 

Den här Lärarhandledningen är ett stöd i undervisningen och ett komplement till Spektrums 
lärarhandledning i Fysik. 
Utgångspunkten för Spektrum Fysik Språklabb och det här extramaterialet är teorin att språk används 
på olika sätt i olika sammanhang. Vi uttrycker oss olika beroende på ämne, tillfälle och lyssnare. 
Det finns stora skillnader mellan hur texter skrivs och hur man beskriver händelser och skeenden i 
grundskolans olika ämnen.  
Språket i NO-ämnena beskrivs i facklitteratur som ett tekniskt, informationstätt och objektivt 
uttryckssätt. Det skiljer sig mycket från hur man uttrycker sig under t ex svensk- och SO-lektionerna 
och ännu mer från det vardagliga språk som elever är vana att kommunicera på under sin fritid.  
Olika språk- och begreppsvärldar i skolan skapar en hel del problem för många elever. 
Ett av NO-undervisningens mål är att eleverna ska förstå och kunna använda naturvetenskapens 
begrepp och uttryckssätt korrekt.  
 
Som NO-lärare är du skicklig i ämnet, använder ämnets uttryck och läser texter inom ämnet på ett 
självklart sätt. Men du har inte fått utbildning att undervisa elever i hur det naturvetenskapliga språket 
ska förstås och användas. 
  
Ett problem för många elever i åk 7-9 är att mycket av NO-undervisningen bygger på abstrakta 
skeenden – omöjliga att se och upplevas med våra sinnen. Eleverna måste förstå dem med hjälp av 
text och förklaringar. Läromedlet Spektrum har ett bra utbud av laborationer, texter och bilder som gör 
att abstrakta skeenden blir möjliga att förstå. Men elever med lägre språklig förståelse än läromedlet 
kräver får ändå problem. Då behövs en lärare som utöver läromedlets texter och bilder stöttar 
elevernas lärande med övningar som tränar att använda uttryckssättet och förtydligar innehållet. 
 
Det här materialet ska vara ett stöd för lärare som upplever att deras egna metoder inte räcker till för 
elever med otillräcklig språklig förståelse. Det kan vara elever som har svenska som modersmål men 
som inte klarar att ta till sig bokens texter. Det kan också vara elever som inte har svenska som 
modersmål och som har kommit olika långt i sin utveckling av det svenska språket.  
 
Du som är lärare behöver också vara nyfiken på hur eleverna uppfattar stoffet i undervisningen för att 
kunna hitta vägar till en undervisning som ger goda resultat. 
 
 
Allmänt om elever med kort skolbakgrund i Sverige och deras förståelse för texter och begrepp  
 
”Att ha tillgång till modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden”  
Ur Lgr-11, kursplan för modersmålslärare 
Modersmålslärare är mycket viktiga för elever med kort skolbakgrund i Sverige. De arbetar både med 
modersmålsundervisning och studiehandledning. Studiehandledningens uppgift är att stödja elevernas 
förståelse och språkutveckling i olika ämnen. 
Du som NO-lärare bör samarbeta med modersmålslärare när ni har gemensamma elever.  
 
Det finns olika sätt att samarbeta på.  

 Eleven kan ha fått förbereda sig till en NO-lektion genom att ha läst delar av arbetsområdet 
tillsammans med sin modersmålslärare. 

 Eleven kan också delta oförberedd – som andra elever - i lektionen och få med sig material till 
lektioner i studiehandledning efteråt. 

 En del modersmålslärare arbetar gärna parallellt med undervisande lärare i klassrummet 
under pågående NO-lektion med sina elever. 

Du som är NO-lärare ansvarar för att föra dialog med elev och modersmålslärare om vilket som 
fungerar bäst. Det kan vara olika för olika elever beroende på språkutveckling med också beroende på 
det aktuella arbetsområdet. Om eleven har förkunskaper i ämnet eller om kunskapsområdet är helt 
nytt kan göra skillnad för hur du och studiehandledaren ska förse eleven med översättning, text och 
bilder.  
Pröva olika varianter och var beredd på att variera ditt arbetssätt. 
Nyanlända elevers kunskaper från tidigare skolgång ska kartläggas, (se www.skolverket.se/ 
kartläggning av nyanlända elevers kunskaper) och ämneslärare behöver ha information från 
kartläggningen för att bäst kunna anpassa sin undervisning. 
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Om du planerar att börja ett arbetsområde med praktiska moment kan det vara bra att genomföra dem 
innan texten läses.  
Om du planerar att börja arbetsområdet med textgenomgång eller teori, kan det vara bra att elever 
med annat modersmål än svenska får begrepp och text översatta av en modersmålslärare före NO-
lektionen.   
Ge modersmålsläraren en kort lista med de mest aktuella begreppen i bokens texter och som du 
tycker är centrala för förståelsen av innehållet. Modersmålsläraren bör översätta begreppen 
tillsammans med eleven. 
Kom ihåg att begrepp måste användas väldigt många gånger innan de befästs. Därför behöver elever 
med annat modersmål än svenska mycket uppmuntran och stöttning när de inte kommer ihåg begrepp 
eller glömt vad de betyder. 
”Språklig stöttning innebär att eleverna får hjälp med att förstå och själva kunna använda sig av det 
nya språkbruket.” (M Hajer & T Meestringa, 2010)  
Det viktigaste för elevens inlärning och resultat är att ämneslärare och modersmålslärare samarbetar, 
samt att eleven tillfrågas om vad den upplever som bäst tillvägagångssätt.   
 
Elever med svenska som modersmål men liten förståelse för NO 
 
Elever som har svårt att förstå NO tappar ofta intresse för och motivation att lära sig något om den 
naturvetenskapliga världen.  
Läraren kan ge sina elever bättre förutsättningar till lärande genom att ta mer tid i undervisningen till 
att gemensamt arbeta med texter. Eleverna behöver träna att läsa och förstå texterna och använda de 
nya begreppen.  
 
Informationstäta texter 
 
Texter i naturvetenskap är ofta informationstäta. En kort text kan kräva mycket mer av läsaren än en 
lång om den är full av naturvetenskapliga begrepp och uttryck. Man kan därför i klassen resonera sig 
igenom texterna med många fler vardagsord som ersättning – ”packa upp” texten. För att få eleverna 
att använda naturvetenskapliga begrepp ska texten sedan ”packas ihop ” igen.   
Växla gärna mellan att använda vardagsord för ett skeende och de korrekta naturvetenskapliga 
begreppen tills du märker att eleverna tagit till sig det nya sättet att uttrycka sig. 
Eleverna ska vid arbetsområdets slut förstå den skrivna texten men kan innan dess behöva arbeta 
mycket med att ”packa upp” och ”packa ihop” texterna. Då får begreppen mening. 
Eftersom tiden för undervisning är begränsad kan det vara nödvändigt att du som lärare måste välja ut 
det nödvändigaste för att eleverna ska kunna träna och förstå en del av texten. Jag kallar det för att 
använda sig av ”kärntexter”. 
Korrekta naturvetenskapliga begrepp ska användas och har en central funktion i ämnet, men många 
elever behöver mycket tid och träning för att få förståelse för dem eftersom de tillhör ett för dem nytt 
språkbruk. 
 
 
Laborationsrapporter 
För att eleverna ska kunna producera bra, korrekta rapporter efter laborationer eller studier behöver 
de förebilder för att veta vad som krävs. 

 Visa bra rapporter som tidigare elever har skrivit (utan synligt namn).  
Det blir en text-förebild för eleverna.  

 Gå igenom vilka delar som finns i rapporten och vilka formuleringar som finns i exemplet. 
Beskriv vad som är bra med rapporten för eleverna. 

 Låt eleverna komma med synpunkter genom att ställa frågor: ” Ser ni något som ni skulle vilja 
förbättra i rapporten?” ”Saknas något?”  

 
En matris/skrivmall med de huvudrubriker som eleverna ska ha med i sina laborationsrapporter är ett 
stöd för att utveckla det naturvetenskapliga skrivandet. I matrisen kan det också finnas början på 
meningar med formuleringar som läraren vill att eleverna ska använda. Eleverna lär sig av modellen 
hur de ska göra och de får förutsättningar att göra uppgifter med bättre resultat. 
När du bedömer att elever klarar att skriva utan matris kan den tas bort. En del elever kanske måste 
ha matrisen under lång tid, andra en kortare tid. 
Men det är viktigt att du kontrollerar att de elever som skriver utan matris producerar rapporter som blir 
lika bra och korrekta som med den matris du erbjudit. Kvaliteten ska vara hög även om texten är lite 
annorlunda. Om rapporterna sjunker i kvalitet ska du ta ansvar för att eleverna förstår vad som blivit 
otillräckligt och att de börjar använda matrisen igen. Eleverna har bara att vinna på att du är envis om 
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kvaliteten på laborationsrapporterna. Samtidigt är det du som kan ge eleverna förutsättningar och stöd 
att klara av uppgiften. 
 
Exempel på matris: 

Laborationsrapport                                                   
Namn                                               Datum 
 
Experiment: 
 

Frågeställning: Vad händer när…..? 
 
 
 

Hypotes: Jag/vi tror att ……för att.. 
 
 

Material: Jag /vi använde……. 
. 
 

Genomförande: 
 
Först.. 
Sedan.. 
Efter en stund.. 
Till slut.. 
 
 

Resultat: Jag/Vi såg att…. 
               När…. 
 
 
             

Slutsats: Resultatet beror på att….. 
               Eftersom…. 
Min/vår hypotes stämde/stämde inte..för att.. 
 
 

 
 
Skärmkorsord 
 
Till de flesta kapitlen finns skärmkorsord.  
Det är en parövning.  

 Två elever arbetar tillsammans. Den ena har det aktuella korsordet med alla vågräta begrepp 
inskrivna. Den andre har samma korsord men med de lodräta begreppen inskrivna. 

 Utan att visa varandra sina korsord ska de beskriva de begrepp de själva har inskrivna i sin 
del av korsordet så att den andre kan gissa vilka ord som ska skrivas i de tomma rutor som 
finns i dennes del av korsordet. Begreppen ska beskrivas utan att det rätta ordet sägs. 
Kamraten gissar vilket ord det ska vara. 

 Eleverna turas om att beskriva sina begrepp. Båda ska få sina korsord ifyllda. När de är klara 
har korsorden samma begrepp inskrivna i alla rutor. 
 

Övningen är bra träning för båda eleverna, de får båda brottas med sin förståelse av begreppen och 
dessutom förhandla med kamraten om deras betydelse. 
 
Övningar 
 
Alla övningar som nedan är kopplade till de olika kapitlen i Spektrum Fysik går att förändra och 
använda för andra arbetsområden och kapitel. 
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Flera av uppgifterna i arbetsboken Spektrum Fysik Språklabb kan också användas som gemensamma 
övningar i undervisningen. 
 
Innehåll  
 
Kap 1 Solsystemet 
Förförståelse 
Filmvisning 
 
Kap 2 Elektricitet 
Att träna på kärnmeningar och fakta 
Abstraktion och konkretion 
Laborationsmaterial 
Instruktioner 
 
Kap 3 Ljud 
Anteckningar 
 
Kap 4 Värme och väder 
Progressiv brainstorming 
 
Kap 5 Ljus 
Ordbank 
 
Kap 6 Rörelse och kraft 
Sammansatta ord 
 
Kap 7 Tryck 
Förklarande text 
 
Kap 8 Elektricitet och magnetism 
Verb i passiv form 
Verb blir substantiv – Nominaliseringar 
 
Kap 9 Energi och effekt 
Ordförståelse 
 
Kap 10 Atom- och kärnfysik 
Att träna på kärnmeningar och fakta 
 
Kap 11 Vår energiförsörjning 
Befästa begrepp 
 
Kap 12 Universum 
Utbyte av tankar i små grupper 
 
Testa dig själv  
I varje kapitel finns ett par sidor med rubriken ”Testa dig själv” där eleverna ska svara på frågor om 
innehållet. För många elever är det mycket svårt att återge i skriven text vad de har en viss kunskap 
om. De kan ha förstått innehållet men ändå ha svårt att formulera vad de lärt sig. 
Låt därför eleverna arbeta i grupp om två-tre elever med frågorna i Testa dig själv. De formulerar 
svaren gemensamt och kan lämna in skriftligt till läraren som får en överblick. Eleverna får en större 
säkerhet och fördjupar sina kunskaper om de får diskutera och tillsammans formulera svar på frågor. 
Läraren bör välja ut uppgifter så uppgifterna blir rimliga att hinna med. Arbetet i grupp tar tid och ska ta 
tid för att eleverna ska arbeta grundligt med formuleringar och förståelse. 
Tala om för eleverna varför de ska göra uppgiften (test eller träning?) och hur förväntas resultatet se 
ut. Att de skriver hela meningar är ett rimligt krav. De behöver träna att formulera sig med tanke på 
kunskapskraven i fysik.  
Ge exempel på minst ett svar med en hel mening på tavlan så eleverna får en modell. 
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Kapitel 1 Solsystemet 

Förförståelse för arbetsområdet 
 
Ta reda på vad eleverna vet om solsystemet som första moment i arbetsområdet. Det är bra för din 
planering att veta vilken kunskapsnivå/vilka kunskapsnivåer som finns i klassen. 
Det finns många sätt att göra det på. 
Exempel: 

 Ställ öppna frågor till klassen, dvs frågor som inte har ett givet och rätt svar.  
Exempel: Vad tänker ni på när jag säger ordet solsystem? Vad vet ni om månen och 
planeterna?  
Skriv upp begrepp på tavlan som eleverna använder, rätta inte mycket utan lyssna. 

 Visa en bild på solsystemet. Be eleverna att två och två skriva ner vad de ser och vet. 

 Rita en sol på tavlan och be eleverna beskriva hur man ska fortsätta beskriva vårt solsystem i 
en enkel teckning. De får ordet, du ritar. 

 Låt eleverna sitta i grupper om 4, dela ut papper och be dem rita solsystemet så som de 

tänker sig att det ser ut.  

Samla in papperen och planera arbetsområdet utifrån det eleverna presterat. 

Eller 

Låt eleverna redogöra för vad de skrivit ner för resten av klassen.  

Eller 

Låt paren sätta sig i grupper om 4 personer. 

Låt dem sammanställa sina par-anteckningar från 2 listor till en.  

Varje grupp återger till klassen vad de fått fram. För att redovisningen inte ska bli för lång, låt 

eleverna välja ut två eller tre punkter i sin lista. 

 

Kapitlets innehåll kräver bilder och film för att eleverna ska förstå. 

Samtal kring bilder samtidigt som man gör gemensamma anteckningar är ett bra sätt att bearbeta 

begrepp och fenomen.  

 

 
Filmvisning 
Film som läromedel är bra men användningen kan utvecklas.  
Exempel:  

 Gå igenom filmen efter visningen genom att be eleverna berätta vad de uppfattat av 
informationen  

 Stoppa filmen där viktig information ges: -Vad säger speakern här? -Vad betyder det? 
Det skapar möjlighet för dem som inte hänger med att få grepp om innehållet i filmen igen. 

 Skruva ner ljudet om speakern pratar fort eller alldeles för mycket. Då kan du prata själv till 
filmen. Det kan vara mer givande för eleverna. 

 Se filmen två eller fler gånger om den har bra information. I början av ett arbetsområde som 
ny information och i slutet som en bekräftelse på vad eleverna lärt sig. 

 Om ni har sett filmen tidigare kan du skruva ner ljudet och be eleverna redogöra för vad de 
ser. Det kan fungera som en kontrollstation i arbetsområdet. 

Begrepp till skärmkorsord 

färdas  solfläckar 

himlakropp  korona 

medurs  ovalform 

atmosfär  komet 
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Kapitel 2 Elektricitet 

Elektricitet är en stor del av elevernas vardag.  
Läraren kan ta reda på elevernas förförståelse för arbetsområdet med hjälp av övningar finns 
beskrivna till kapitel 1. 
 
Abstrakt och konkret 
 
I början av ett arbetsområde som är så abstrakt som elektricitet är, så är det bra att börja med något 
konkret för att sedan gå vidare till texter och beskrivande bilder. Ett område som t ex statisk elektricitet 
har alla erfarenhet av men kanske inte så mycket faktakunskaper. 

 Börja med en demonstration eller en film och inte med att läsa text. Då får eleverna en 
förförståelse för de ord och begrepp som de senare möter i texter. 

 Skriv begrepp du använder under demonstrationen på tavlan. Konkretisera genom att rita 
modeller för atomer med elektroner, sätt ut begreppen. Eleverna bör anteckna och rita 
detsamma i sina böcker för ha att gå tillbaka till när de ska läsa på. 
 

Symboler är abstrakta  
Kopplingsscheman har symboler och kan bli så mycket enklare att ta till sig om eleverna förstår att 
symboler är något de umgås med dagligen. 
Rita ett par streckgubbar och kalla dem A och B. Beskriv att de är symboler för två av eleverna i 
klassen. Om du ritar pilar framför streckgubbarna och frågar eleverna vad de betyder kommer säkert 
några av eleverna säga att det betyder att gubbarna rör sig i en viss riktning.  Pilarna fungerar som 
symboler för en rörelse. Alla är bekanta med den symbolen. 
Symboler används för att förenkla bilder eller text när vi vill informera om något. Vad finns det för 
symboler i rummet? På elevernas kläder? Vilka symboler känner de till?  
Ex : Alla märkesvaror har en logga, symboler i sms, gester mm.  
 
Rita upp några kopplingsscheman på tavlan eller på ett arbetsblad. Läs texten  på s 56 och återkom 
till det du ritat. Kalla kopplingsschemana A, B , C osv. Ställ några egna frågor om dem, t ex: 
Vilket kopplingsschema har en lampa? 
OSV. 
Låt eleverna i smågrupper ge svar på vilket schema som är vilket med hjälp av förklaringarna i texten i 
boken.  
 
Elektriska kretsar 
Avsnittet börjar med en text om adventsljusstakar och julgransbelysning. Exemplet är väl valt och 
konkret för oss som använder dessa varje år. Orden kan vara obegripliga för elever vare sig de firar 
eller inte firar jul. Det räcker att de har andra traditioner än de traditionellt svenska för att det ska bli 
svårt att förstå exemplet.  
Konkretisera med demonstration nr 13 som finns i Spektrum Fysik lärarhandledning och skriv 
begreppen på tavlan.  
 
Att träna på kärnmeningar och fakta 
 

 Förstora, kopiera och klipp itu meningarna nedan och lägg alla ”halvorna” samlade i kuvert.  

 Eleverna kan arbeta två och två med innehållet i kuverten.  

 Uppgiften är att para ihop rätt början och slut så att meningarna blir riktiga och hela. Eleverna 
kan behöva en ritad bild av atomens uppbyggnad framför sig för att ha något att diskutera 
utifrån när de parar ihop de halva meningarna. 

 Kontrollera resultatet innan du ber eleverna skriva ned den rätta texten under rubriken 
Atomens uppbyggnad. 

 

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 atomkärna finns lika många    protoner som neutroner. 

Protoner  är positivt laddade. 

Neutroner är neutrala. 

Elektroner  är negativt laddade. 

Antalet positiva och negativa laddningar är lika många i en atom. 
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Vi säger att atomer  är elektriskt neutrala. 

Men olika atomer håller fast sina elektroner olika bra. 
 
 
Var rädd om de halva meningarna du har klippt så har du möjlighet att använda dem flera gånger i 
olika former: 
 
Till exempel: 

 Dela ut de halva meningarna från en av de uppsättningar du klippt till. 
Låt en elev säga sin början – vem har fortsättningen? Alla måste vara närvarande för att inte 
missa att säga sin andra halva av meningen. 

Eller  

 Låt elever jobba två o två – den ene har ”börjorna” medan den andre har slutet på 
meningarna. 
 

 När du bedömer att eleverna kan de fakta om atomens uppbyggnad som ni tränat kan du läsa 
upp början på en mening i taget – eleverna skriver avslutet, kanske med hjälp av varandra i 
par. 
 

I den här övningen tränar elever formuleringar som behöver vara exakta för att innehållet ska bli rätt.  
 
Kärnmeningar finns också på sid 44-45. De handlar om kam och hår och har en förklarings-del som 
explicit måste lyftas av läraren. Den förvinner annars lätt i den övriga texten. 
Kärnmeningar/text, s 44 ”När föremål av olika material….. de attraherar varandra” . 
Gör liknande övningar som ovan med den här text-delen om det behövs som träning för att eleverna 
ska uttrycka sig rätt.  
 
 
Ledningsförmåga  
För att öka förståelsen för att olika material har olika ledningsförmåga kan du göra denna extra 
laboration:  

 Ge eleverna olika småsaker av plast, metall, textil och trä som, (några av varje material), samt 
glödlampa, batteri och ledare.  

 Ge eleverna instruktionen:  
Skapa en sluten krets av lampa, batteri och ledare.   
Lossa en av ledarna och lägg någon av de saker du fått mellan ledaren och strömkällan.  
Lyser lampan? Leder saken ström? 

 Eleverna får en matris som den nedan att fylla i under arbetet. 

 Sakernas namn kan behöva korrigeras gemensamt. 
 

Sak Material Leder 
ström?/ledare 

Leder inte 
ström?/isolator 

Ex: flasklock plast   

      Kork till flaska Kork   

          

    
 
Matrisen får fram skillnaden mellan saker och material. Det är materialen som har olika egenskaper 
när det gäller ledningsförmåga.  
 
 
Laborationsmaterial 
Lärarhandledningen Spektrum Fysik har bra laborationer men där finns svårigheter för elever som 
behöver språkstöd. 
Material som eleverna ska använda har namn som är specifika för NO-laborationer. Ofta används de 
aldrig annars. Men för att utveckla elevernas naturvetenskapliga språk och kommunikationen i ett 
klassrum behöver laborationsmaterialet få sina rätta namn – detta för att öka säkerheten hos eleverna 
att hämta material, utföra arbeten själva och diskutera laborationer.  
Benämningar som: Spänningsaggregat, bottenplatta, fotklämma med vingskruv, ståndare med skruv, 
kromnickeltråd 0,4 mm, voltmeter, amperemeter, strömbrytare och sladdar behöver eleverna träna på 
och koppla ihop med rätt sak. 
Namn på material och vad det används till behöver presenteras av dig och sedan följas av övningar 
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med eleverna. 
Exempel: 

1) Ta fram tre-fyra saker som ska användas under laborationen på katedern.  
Skriv namn på materialet på tavlan i slumpmässig ordning.  
Välj ett av de ord du skrivit och ställ frågan vem som vet vilken av sakerna det är. 
Eleverna kan gå fram och visa vad som t ex är ett spänningsaggregat. De behöver säga ordet 
och beskriva hur man använder aggregatet.  
Det är bra om eleverna får arbeta i par här också. Det ger större säkerhet att få förhandla med 
en kamrat om uttal och formuleringar. 
 

2) Håll upp en sak i taget, skriv ordet på tavlan, säg namnet och låt eleverna säga efter. Elever 
som har svårigheter med språket behöver stöd av andra och av skrift för att säga nya 
komplicerade ord. 
Språkljud kan missuppfattas och det är lättare om man ser ordbilden samtidigt som man säger 
ett nytt ord.  
 

3) Ha ett litet prov på material. Provet görs med fördel i mindre grupp om två eller tre elever. 

Syftet är att få elever att använda ett adekvat språk under NO-lektioner och en förtrogenhet 
med materialet. 

 
Instruktioner 
 
Instruktionerna i Spektrum Fysiks laborationer har ett specifikt språk. En instruktion talar om vilka 
material som behövs och har en ordningsföljd, ofta med siffror framför de olika momenten för att 
markera ordningen.  
Det kan ändå vara svårt att förstå innehållet i en instruktion pga uttryckssätt. 
”Ställ spänningsratten på 5-6 olika lägen.” är en mening där orden ”ställ”, ”spänningsratten” och 
”lägen” kan ge problem att genomföra laborationen. I vardaglig mening är ”att ställa” ofta att ställa ner 
något på ett bord eller liknande. Ett ”läge” är ofta ett uttryck för hur man mår. Även dessa ord behöver 
sina förklaringar eller gemensam förhandling om betydelse. (Vad menar man i instruktionen?)  
 
Välj därför noga vilka uppgifter eleverna ska genomföra. Om många elever har svårigheter med 
språket, gör bara en laboration noggrant.  

 Gå igenom namn på material.  

 Läs instruktionen tillsammans medan du visar på materialet som finns framme. Eleverna 
behöver få stöd att förstå varje mening i instruktionen för att kunna göra rätt. Du ger dem 
förutsättningar att lyckas när ni har en noggrann genomgång. 

 Låt eleverna göra laborationen när du försäkrat dig om att de förstått innehållet i instruktionen. 
 
Begrepp till skärmkorsord 
attrahera  isolator 
repellera  resistans 
laddning  säkring 
åskledare  jordning 
strömkrets   strömbrytare 

Kapitel 3 Ljud 
 
Anteckningar 

Några förslag på hur ni kan arbeta som förenklar och förtydligar för eleverna: 

 Skriv anteckningar om resultat och slutsatser gemensamt. Det ger eleverna en förebild och de 
förstår vad som förväntas av dem.  

 Låt eleverna skriva samtidigt som du i sina anteckningsböcker. 

 Var noga med språk och struktur i anteckningarna. Det gör det lättare för eleverna att använda 
sina anteckningar för läxläsning.  

 Låt eleverna ge förslag på formuleringar men korrigera det som inte är rätt vad gäller innehåll 
eller språk.  

 Använd ämnesbegreppen och kräv av dem att de använder rätt begrepp för det ni arbetar 
med. Om eleverna får använda vardagliga ord under hela arbetsområdet kommer de inte att 
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ta till sig de rätta begreppen. Att träna in begreppen är enda sättet att träna in ett 
naturvetenskapligt sätt att uttrycka sig. 

 Bestäm vilka rubriker anteckningarna i NO-skrivhäftet ska ha. För elever med svagt språk är 
det ett stöd. Om de ska läsa på inför prov och behöver gå tillbaka till sina anteckningar 
behöver det finnas rubriker som du kan hänvisa till.  
Om anteckningarna inte har en struktur i skrivhäftet är det svårt för eleverna att hitta rätt. Då 
sjunker motivationen att göra uppgiften. 
Det är också ett sätt för läraren att lära elever att strukturera information vilket är att ha en bra 
studieteknik.  
Även för modersmålslärare är det viktigt att anteckningarna är ordnade för att 
studiehandledningen ska fungera tillfredsställande. 
Ett ännu starkare stöd blir det om rubrikerna har samma lydelse som i grundboken. Då kan 
elever och andra lärare vara säkra på att anteckningarna hör till det område de ska läsa på till 
ett läxförhör eller prov. 

 
Begrepp till skärmkorsord 
vibrera  frekvens 
bråkdel  resonanslåda 
vakuum  ultraljud 
kedjereaktion tinnitus 

Kapitel 4 Värme och väder 

 
Progressiv brainstorm – Klimatfrågan berör alla! 
 
S120-121 Perspektiv  
Förberedelser: 

 Kopiera de vita rutorna med text på s. 54-55 och förstora var och en till A4 och kopiera varje 
till två exemplar. Du har nu åtta texter. Sätt varje A4 med text mitt på ett blädderblocksblad. 

 Skapa 8 stationer/bord i rummet där eleverna kan samlas i grupper. .  

 Skriv av en eller ett par av frågeställningarna i de svarta rutorna som hör till texterna och lägg 
dem vid respektive blädderblocksblad.  
 

Lektion: 

 Eleverna delas in i 8-10 grupper.  

 Grupperna får en penna i färg av dig, gärna olika allihop så att skriften kan skiljas åt. Pennan 
ska följa med gruppen. 

 Sprid ut grupperna, en grupp vid varje blädderblocksblad. Gruppen bestämmer vem som läser 
och vem som skriver.  

 Eleverna får fem minuter (kanske mindre) vid varje blädderblocksblad. Du ger instruktion att 
eleverna ska läsa, diskutera och skriva något som gruppen kommer överens om på 
blädderblocksbladet. 

 När fem minuter gått stoppar du och grupperna roterar till nästa station.  

 Nu får eleverna en ny text och frågeställning, ny diskussion och de fyller med skrift på det 
blädderblocksblad som den tidigare gruppen skrivit på.  

 De ska skriva ner sina tankar utifrån text och frågeställning.  

 Fortsätt tills alla läst de fyra texterna och diskuterat dem samt fyllt på med skrift på bladet.  
 

Låt klassen titta på blädderblocksbladen efter övningen, kanske vid nästa lektionstillfälle och diskutera 
eller dra slutsatser tillsammans.  
Led diskussionen, fokusera på det viktigaste, du behöver inte ta med allt.  
 
Övningen ger ett flerstämmigt klassrum där allas röster blir hörda. Elever med ett svagt språk får mer 
tid att tänka och formulera sina åsikter. Ett viktigt moment är därför hur du delar in dem i grupper. 
 
 
Begrepp till skärmkorsord 
massa  vätska 
volym  termometer 
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utvidga  bimetall 
armering  strömning 
klimat  meteorologi 
 
 

Kapitel 5 Ljus 

 
Ordbank 
 
En ordbank av begrepp bör påbörjas och fyllas på under arbetsområdets gång. 
Ordbanken med förklaringar bör sitta på väggen – skriven på blädderblock, synlig från hela 
klassrummet.    
Låt den sitta under den period som ni arbetar med området. När du tycker att eleverna verkar kunna 
begreppen, ta ner affischen, byt ut till något aktuellt.  Sitter samma affischer och bilder kvar blir de 
”osynliga”, även för läraren. 
Förutom ämnesspecifika ord som optik, konvex lins, brännpunkt,osv, finns det ofta behov av att ha ord 
som är allmänna i ordbanken som t ex undvika, instrument, positiv, negativ. 
Läraren (i dialog med elever) bestämmer vilka ord som ska stå uppskrivna, inte läromedlet. 
 
Begrepp till skärmkorsord 
 
reflektera  strålkastare 
ljuskälla  optik 
konvex lins  mikroskop 
konkav lins  vågrörelse 
brännpunkt  strålning 

Kapitel 6 Rörelse och kraft 
 
Sammansatta ord 
Att uppmärksamma sammansatta ord kan ge ny energi åt språket. Om eleverna får kunskap om 
att ord kan vara sammansatta kan de få en strategi för att det går att gissa betydelsen på ord de 
stöter på i en text.  
Begreppet medelhastighet är ett sammansatt ord av ”medel” och ”hastighet”. Båda orden är 
ganska vanliga men det sammansatta begreppet kan bli ganska obegripligt. Ordet medel kan 
användas i många sammanhang. Det behöver eleverna få exempel på.  
Ordet tävlingscyklist är ett sammansatt ord av ”tävling” och ”cyklist”. Ordet tävling är vanligt, 
cyklist är mindre vanligt.  
Prata om orden, skriv dem, dela upp dem och prata om vad de betyder.  

Exempel på sammansatta ord i kapitlet är: bilstrålkastare, reflektionsvinkel, ljusstråle, rätlinjigt, 
vattenyta, höghastighetsinternet 
 
Begrepp till skärmkorsord 
 
friktion  kollision 
lodlinje  centrifugalkraft 
tyngdpunkt  massa 
luftmotstånd  tyngdkraft 

Kapitel 7 Tryck 

Förklarande text 
”Eleven kan ....skapa enkla/utvecklade/välutvecklade texter och andra framställningar med viss/relativt 
god/god anpassning till syfte och målgrupp” Ur Lgr11, Kursplan för fysik 
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Naturvetenskapliga texter skrivs ofta som förklaringar. Det är en typ av text där man använder uttryck 
och småord på ett sätt som leder läsaren framåt i texten.  
 

För att eleverna själva ska kunna skriva den typen av text behöver de känna igen och kunna använda 
vissa signal-ord, dvs ord som kännetecknar en förklarande text. 
 
Om – så, när – så, ju – desto, det beror på att, därför, för att - så, varför – jo, därför att,  
om – nämligen, eftersom är exempel på vanliga ord som binder ihop en text till en förklaring. 
 

 Sätt upp blädderblocksblad på väggen med dessa småords-kombinationer som är så viktiga i 
en förklaring. 

 Förstora någon del av texterna på sid 66-67 och sid 202-203 i Spektrum Fysik är förklarande 
texter och visa eleverna på småorden som skriver fram en förklaring. 
Ibland är vissa småord underförstådda, alltså inte utskrivna. ”så” är ofta underförstått och inte 
utskrivet men texten blir enklare för eleverna om man lägger till det. 
Ex: Eftersom skogsmarken är mjuk (så) bildas det diken efter hjulspåren. 
”Eftersom” förutsätter ett ”så”. Men när vi använder vårt modersmål utesluter vi vissa ord. 
Om eleverna lär sig vilka signal-ord som krävs och vilka som hör ihop (så) har de en nyckel till 
att skriva en förklaring till fenomen t ex ju – desto.  

Meningarna nedan är från Spektrum Fysik s 62.  
Använd modellen nedan för att visa på kronologin i andra förklaringar.  
Schematiska strukturer gör det lättare för en del elever att se vad du vill visa vare sig det är innehåll 
eller språk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 8 Elektricitet och magnetism 

 
Verb i passiv form 
 
Verb i passiv form används ofta i naturvetenskapliga texter när man inte vill sätta ut någon aktör eller 
när det inte finns någon aktör. Många naturvetenskapliga skeenden har ingen aktör, det ”bara 
händer”. 
I text beskriver man sådana skeenden genom att sätta ett s på verben. Man kallar det för att använda 
verb i passiv form. Exempel på det är förvandlas, leds, hälls, torkas, osv. 
Verb i passiv form används ofta i NO-läromedel. Det skapar problem för en del elever om de inte vet 
hur den grammatiska formen används, att aktören inte finns eller inte nämns. Uppmärksamma formen 
vid flera tillfällen. 
 
Nedan finns exempel på meningar med verb i passiv form och inom parentes är samma meningar 
omskrivna med aktörer och aktiva verb. Du kan använda exemplen som en övning med eleverna: 
Använd frågor som: 
”Hur kan man göra om meningarna nedan så att det finns en aktiv handling/en aktör i den?” 
”Finns någon som gör något och vem i så fall kan det vara?” 
 
Exempel: 
-Elektrisk energi kan omvandlas till rörelseenergi.   
(Man kan omvandla elektrisk energi till rörelseenergi.)  
 
-Larven förvandlas till en fjäril.  
(En process utan någon aktiv handling. Det är en naturlig process.) 
 
-Säkringar kallas även proppar.  
(Man/Alla/Jag kallar säkringar även för proppar) 

När du dyker ner 
ett par meter 
under vattenytan 

(så) känner 
du att det 
gör ont i 
öronen. 

Ju djupare 
du dyker, 

desto mer 
vatten har 
du ovanför 
dig. 
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-Om blixten slår ner, leds elektronerna genom koppartråden direkt ner i marken.  
(En elektrisk ledare leder elektroner rakt ner i marken.)  
 
-Jonas leds genom rummet.  
(Lena leder Jonas genom rummet.) 
 
-Disken torkas, bänken torkas av.  
 (Lina torkar av bänken . Bänken blir torkad av Hazim.) 
 
-Lampan kopplas till batteriet .  
(Aisha kopplar lampan till batteriet.) 
 
-Karim stoppas i dörren .  
(Läraren stoppar Karim i dörren) 
 
-Batterierna laddas.  
(Batterierna blir laddade.) 
 
- I sekundärspolen halveras alltså spänningen när antalet varv halveras.  
(Spänningen i sekundärspolen blir hälften så stark när antalet varv är hälften så många.) 
 
Verb blir substantiv – nominaliseringar 
 
Orden till vänster i tabellen nedan är substantiv men är uttryck för något som händer. De grundar sig i 
en handling. Det kan vara svårt att se hur ett substantiv kan vara en handling (verb) om ingen visar på 
hur det kan se ut. Sådana ord kallas nominaliseringar och har ofta ändelsen -ning. 
 
Övning 
Låt eleverna arbeta i par. 
Kopiera och klipp isär tabellen nedan. Låt eleverna para ihop orden med sin betydelse. 
De kan förhöra varandra; den ene säger förklaringen, den andra skriver substantivet. 
 

Knapptryckning 
 

Trycka på en knapp 

Färgmärkning 
 

märka med färg 

Överbelastning 
 

belasta för mycket 

Kortslutning sluta en krets men med kortare väg för 
strömmen 

Automatsäkring En säkerhet för att elektriciteten ska brytas 
automatiskt när belastningen är för stor 

 
Begrepp till skärmkorsord 
magnetisk  repellera 
resistans  partiklar 
samband  elektromagnet 
kompass  nordände 
attrahera  generator 
 

Kapitel 9 Energi och effekt 

 
Ordförståelse 
 
I kapitlet finns många ord som är nya för alla elever trots att mycket i kapitlet tillhör vardagens fysik. 
Man behöver arbeta med ordens betydelse för att eleverna ska förstå fysikens lagar och tillägna sig ett 
naturvetenskapligt uttryckssätt.  
 

 Välj ord och uttryck t ex hävstång, vridningspunkt, lutande plan, friktion och tyngdkraft. 

 Skriv dem på lappar - ett ord/uttryck på varje lapp. 
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 Skriv upp orden/uttrycken på tavlan.  

 Dela ut lapparna till eleverna som i smågrupper ska visa ordet som en charad så att de andra 
kan gissa vilket de visar.  

 Om du stryker ord på tavlan som visats som charad av elever blir det färre alternativ att välja 
mellan till nästa ord som visas och det är lättare för alla att vara med och gissa.  
Om du väljer att inte stryka ord eftersom de visats av elever blir uppgiften svårare och en 
utmaning för många.  

 Välj färre ord/uttryck om alla elever har språksvårigheter. Det ska finnas möjlighet att klara av 
uppgiften.  

 Du kan skriva två lappar med samma ord och se hur eleverna löser uppgiften olika. 
Det är en avvägning beroende på elevgruppen vilket du gör.   
Alla, även språkstarka elever kan ha svårt att visa ”effekt”. 
 
 

Kapitel 10 Atom – och kärnfysik 
 
Repetera atomens byggnad med hjälp av samma övning som i kapitel 2 
 
Att träna på kärnmeningar och fakta 
 

 Förstora, kopiera och klipp itu meningarna nedan och lägg alla ”halvorna” samlade i kuvert.  

 Eleverna kan arbeta två och två med innehållet i kuverten.  

 Uppgiften är att para ihop rätt början och slut så att meningarna blir riktiga och hela. Eleverna 
kan behöva en ritad bild av atomens uppbyggnad framför sig för att ha något att diskutera 
utifrån när de parar ihop de halva meningarna. 

 Kontrollera resultatet innan du ber eleverna skriva ned den rätta texten under rubriken 
Atomens uppbyggnad. 

 
Tillägg: meningar om joner 
 
Tillägg: Isotoper 
 

Syre är ett grundämne och består därför bara av syreatomer 

De har atomnummer 8 vilket betyder att atomkärnan har 8 protoner 

De syreatomer som har 9,10 eller fler 
neutroner i sin atomkärna  

kallas isotoper 

Alla isotoper av ett grundämne har samma 
atomnummer 

men har olika masstal 

 
Var rädd om de halva meningarna du har klippt så har du möjlighet att använda dem flera gånger i 
olika former: 
 

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 atomkärna finns lika många    protoner som neutroner. 

Protoner  är positivt laddade. 

Neutroner är neutrala. 

Elektroner  är negativt laddade. 

Antalet positiva och negativa laddningar är lika många i en atom. 

Vi säger att atomer  är elektriskt neutrala. 

Men olika atomer håller fast sina elektroner olika bra. 

Om en atom råkar få fler protoner än 
elektroner 

bildas en positiv jon. 

Om en atom råkar få fler elektroner än 
protoner  

bildas en negativ jon 

En jon är en atom med elektrisk laddning 
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Till exempel: 

 Dela ut de halva meningarna från en av de uppsättningar du klippt till. 
Låt en elev säga sin början – vem har fortsättningen? Alla måste vara närvarande för att inte 
missa att säga sin andra halva av meningen. 

Eller  

 Låt elever jobba två o två – den ene har ”börjorna” medan den andre har slutet på 
meningarna. 
 

 När du bedömer att eleverna kan de fakta om atomens uppbyggnad som ni tränat kan du läsa 
upp början på en mening i taget – eleverna skriver avslutet, kanske med hjälp av varandra i 
par. 
 

Begrepp till skärmkorsord: 
 
jon  isotop 
halveringstid  radioaktivitet 
röntgenstrålning generator 
turbin  kedjereaktion 
 
 

Kapitel 11 Vår energiförsörjning 
 
Energiprincipen är central för förståelse för fysikämnet.  
Texten på s 307 är tydlig men kan behöva bearbetas gemensamt med bilder eller text med pilar 
på whiteboard eller interaktiv tavla likt bilderna som finns på sidan bredvid texten. 
 
Befäst begrepp genom att jobba med exempel: 

 Skriv de sex olika energiformerna på lappar, en energiform på varje, och samla flera 
uppsättningar i kuvert eller plastfickor. 

 Eleverna kan arbeta två o två eller fler med lapparna. Det är viktigt att de har någon att 
diskutera med eftersom de ska fördjupa sin egen kunskap och förståelse för begreppen.  

 Ge dem exempel på vardagsfenomen och på energiframställning. Gärna i text så de kan 
arbeta i egen takt och diskutera i gruppen. 

 Uppgiften blir att fundera ut vilka energiformer som uppstår vid varje energiomvandling i 
de exempel de får. Eleverna väljer energiformer bland lapparna, lägger dem efter 
varandra och förklarar för varandra och dig hur de tänker.  
Om de arbetar med ett papper som underlag kan de rita pilar på papperet med plats för 
att lägga lapparna mellan pilarna. 
 

Tanken med att använda lappar med begreppen är att begreppen är synliga, används och tränas 
in. Lapparna kan flyttas hit och dit allt eftersom diskussionen utvecklas.  
Återkom gärna till någon övning med lapparna vid flera tillfällen så att begreppen befästs.  
 
Du kan också använda lapparna med energiformer så att eleverna håller upp en lapp för sin 
kamrat och kamraten ska ge exempel på när energiformen uppstår. Begreppens betydelse 
förhandlas och befästs med en kamrat vilket ger mer kunskap än om du bara ger eleverna ett 
prov.   
 
Begrepp till skärmkorsord 
förnybar  energikälla 
växthuseffekt  verkningsgrad 
försörjning  fossila bränslen 
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Kapitel 12 Universum 
 
Universum fascinerar och du kan här ge utrymme för eleverna att skriva eller samtala om vad de 
tror och tänker om universums storlek och andra livsformer ute i universum. 
 
Låt eleverna sitta i grupper och arbeta med frågorna på Perspektiv-sidorna 334-335. 

 Dela in eleverna i par och låt dem arbeta med texterna och de frågor som finns i de 
svarta rutorna. De texter du tycker är intressanta på sidan delas ut till paren, en till  varje 
par. 

 Låt eleverna göra gemensamma anteckningar för de tankar de har som svar på frågorna.   

 Slå ihop paren till grupper om fyra elever. Helst ska de två paren som nu arbetar 
tillsammans ha gått igenom varsin text med frågor.  

 Eleverna redovisar nu för varandra vad de kommit fram till i sina diskussioner. De som 
lyssnar kommer med motfrågor eller sina synpunkter på ställningstagandena i 
redovisningen. 

I den här övningen kommer många röster till tals och eleverna tränas att utbyta tankar utan att 
det finns något rätt svar. Att få pröva sina tankar på en person istället för i en större grupp eller 
hela klassen ger elever med ett mindre utvecklat språk större möjligheter att delta. När de slås 
ihop med ett annat par har de redan prövat tankar och gemensamt antecknat dem. Det blir ett 
stöd i att prata med fler om ämnet. 
Ni kan naturligtvis ha en avslutande diskussion i klassen.  

 
Begrepp till skärmkorsord 
 
teleskop  astrologi 
avstånd  astronomi 
ljusår  heliocentrisk 
galax  solsystem 
  
 
 
 


