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”Fantasi är viktigare än kunskap.
För kunskapen är begränsad, medan fantasin
omgärdar hela världen, stimulerar framsteg,
och föder utveckling.”
ALBERT EINSTEIN
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Välkommen!
Välkommen till Redaktör Schwartz forskningsresa. Skolprogrammet har tagits fram
av Stiftelsen Berättarministeriet i samarbete med Karolinska institutet. Avsikten
är att ge dig som arbetar med elever i årskurs 4–6 stöd i undervisningen så att du
på ett kreativt och lustfyllt sätt kan stärka elevernas språkförmåga och kunskaper
inom de naturvetenskapliga ämnena. I en vidare bemärkelse är ambitionen med
samarbetet att sänka trösklarna till den akademiska världen för elever i områden
med hög arbetslöshet och därigenom främja framtidens forskning. Programmet
är ämnesövergripande och svarar mot läroplanens mål i både svenska och
naturvetenskap.
Skolprogrammet är möjligt tack vare finansiering av Cancerfonden.

OM BERÄTTARMINISTERIET
Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och unga mellan 8 och 18 år.
Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och
unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande,
partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den
privata, den offentliga och den ideella sektorn.
www.berattarministeriet.se

CANCERFONDEN
Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation som samlar in och fördelar
medel till forskning, kunskapsspridning och påverkansarbete relaterat till cancer.
Cancerfonden ger även stöd till verksamheter som på olika sätt kan bidra till ökad
forskning och till förbättringar inom vård och behandling av cancer.
www.cancerfonden.se

OM KAROLINSKA INSTITUTET
Karolinska Institutet (KI) är ett världsledande medicinskt universitet, med uppdrag
att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.
KI har två campusområden, Solna och Flemingsberg. KI:s forskning spänner över
ett brett fält, från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning
och vårdvetenskap. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet
mottagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För KI är samarbete och
innovationsutveckling viktigt för att omvandla universitetets kunskap och resultat
till samhällsnytta, som kan skapa bättre hälsa och bota sjukdomar, både i Sverige
och i världen.
www.ki.se
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Forskningsresan.
LÄRARENS ROLL
Programmet behandlar berättandet samt läsförmågan och skrivförmågan.
Utgångspunkten för materialet är att dessa förmågor stöder varandra och utvecklas
när de används i meningsfulla sammanhang. Eleverna ges förutsättningar att
utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Materialet
innehåller förslag på olika arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i
riktning mot de övergripande målen i läroplanen. Det ger dig som lärare möjlighet
att uppmärksamma flera förmågor hos eleverna.
Skolprogrammet ger utrymme för varierade metoder där syftet är att alla elever
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
kursplanens syfte. Hur arbetet genomförs för att alla elever ska kunna ges den
vägledning och stimulans de behöver i sitt lärande och personliga utveckling
varierar, och det avgör givetvis du som lärare.
Kreativitet, fantasi och lustfyllt lärande är viktiga delar i materialet för att
uppmuntra elevens nyfikenhet och skapa tilltro till sin egen språkförmåga. Det
handlar om att du som lärare vägleder eleverna med stöd av lärarhandledningen och
med ett genuint intresse lyssnar till dem. Grundidén är att skapa förutsättningar
för ett lärande samtal som utvecklar elevernas förståelse snarare än att tala om
vad som är rätt eller fel. Det ger dig som lärare möjlighet att få mer kunskap om
elevernas erfarenheter och förmågor för det fortsatta arbetet inom undervisningen.

Programmet avslutas med att eleverna dokumenterar sitt arbete i labbrapporter och
sedan återkopplar till redaktören genom att sammanfatta det de kommit fram till
och lärt sig under terminen. Föga förvånande konstaterar redaktören att framtiden
ser ljus ut, eftersom den så tryggt vilar i dessa kloka elevers händer.

LEKTIONSUPPLÄGG
Programmet inleds med ett besök i Berättarministeriets utbildningscenter där
eleverna får ett första uppdrag att skriva en berättelse tillsammans. Efter besöket
består Redaktör schwartz forskningsresa av totalt 12 lektionstillfällen, varav ett
äger rum på Karolinska Institutet. Storyn drivs framåt av en brevväxling mellan
Redaktör Schwartz och eleverna.

MATERIALETS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL
Lärarhandledningen är ett stöd för din planering av undervisningen i klassrummet.
Övningarna bör givetvis anpassas till de arbetssätt och arbetsformer som utvecklar
eleverna på lämpligaste sätt. Det är du som lärare som bäst kan avgöra detta och
kan utgå från erfarenheter av den egna undervisningen.
Varje lektionskapitel inleds med en kort beskrivning som följs av enkla
instruktioner och tips till hur lektionen kan läggas upp. Tidsåtgången bör ses som
en rekommendation. Till varje lektion listas också material som behövs för att
genomföra arbetet.

ETT PROGRAM I NYFIKENHETENS TECKEN
I skolprogrammet har Redaktör Schwartz börjat fundera på att den gemensamma
nämnaren mellan litteratur och naturvetenskap är fantasi – förmågan att se bortom
det redan vedertagna och på så sätt förklara världen på nya sätt. Det tar inte lång
tid innan redaktören får idén att koppla ihop eleverna (som ju är bland de mest
fantasifulla personer redaktören känner) med naturvetare på ett universitet för
att de ska slå sina kloka och kreativa huvuden ihop. Utifrån den storyn får klassen
en inbjudan att besöka KI för att lära sig mer om forskning och den vetenskapliga
metoden. Efter besöket skickas en ”forskarlåda” till klassrummet med experiment
som ni tillsammans kan genomföra.
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Kopplingar till LGR.11
ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE
Redaktör Schwartz forskningsresa är ett ämnesövergripande program där NO
och svenska jobbar parallellt. Eleverna får bekanta sig med historiska och nutida
upptäcker i NO och dess betydelse för människans villkor och syn på världen (enligt
det centrala innehållet i kemi, biologi och fysik). Ämnesinnehållet omfattar olika
naturvetare och deras forskning och svenskämnet fungerar som ett verktyg för att
tillgodose sig ämnesinnehållet.
Eleverna får diskutera forskning, vad en naturvetare gör och läsa olika typer av
texter som till exempel labbrapporter och brev. Detta introducerar dem till olika
textgenrer så att de lättare kan skriva texter, såsom faktatexter. Genom att lära sig
olika vetenskapliga begrepp och läsa olika texter inom den vetenskapliga genren
lär sig eleven att anpassa sitt språk efter genre, mottagare och sammanhang.
Besöket på KI är ett ypperligt tillfälle att diskutera vetenskap med doktorander och
forskare där eleverna får anpassa sitt språk i tal. På så sätt förhåller sig eleverna till
språkliga strukturer och normer.
På fäljande sidor är de förmågor som programmet ger eleverna möjlighet att
utveckla samt kunskapskrav från respektive ämne.

ÄMNESÖVERGRIPANDE KUNSKAPSKRAV

SVENSKA
Lässtrategier för att förstå och tolka
texter från olika medier samt för att
urskilja texters budskap, både de
uttalade och sådant som står mellan
raderna.
Hur man jämför källor och prövar
deras tillförlitlighet med ett
källkritiskt förhållningssätt.
Beskrivande, förklarande,
instruerande och argumenterande
texter, till exempel faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och
insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad och typiska språkliga
drag.
Hur man jämför källor och prövar
deras tillförlitlighet med ett
källkritiskt förhållningssätt.

FYSIK
Dokumentation av enkla
undersökningar med tabeller, bilder
och enkla skriftliga rapporter, såväl
med som utan digitala verktyg.
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BIOLOGI
Tolkning och granskning av
information med koppling till biologi,
till exempel artiklar i tidningar och
filmer i digitala medier.
Dokumentation av enkla
undersökningar med tabeller, bilder
och enkla skriftliga rapporter, såväl
med som utan digitala verktyg.

KEMI
Enkla systematiska undersökningar.
Planering, utförande och
utvärdering.
Några historiska och nutida
upptäckter inom kemiområdet och
deras betydelse för människans
villkor och syn på världen.
Dokumentation av enkla
undersökningar med tabeller, bilder
och enkla skriftliga rapporter, såväl
med som utan digitala verktyg.
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Svenska
•
•
•
•
•

formulera sig och kommunicera i tal och skrift
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
söka information från olika källor och värdera dessa.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll
och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande
budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak
fungerande struktur samt viss språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och
språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av
källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Kemi, fysik och biologi
KEMI
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till
viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika källor och för enkla resonemang om
informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i
diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning
till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att
arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då
enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar
till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla
dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss
användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna
åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
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FYSIK
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
• genomföra systematiska undersökningar i fysik
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället.

BIOLOGI
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
• genomföra systematiska undersökningar i biologi
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till
viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika källor och för enkla resonemang om
informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra
framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett
sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att
arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då
enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar
till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla
dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
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Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och
för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven
kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra
framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna
planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar
som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning
på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras
resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero
på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör
eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
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Lektionsöversikt
LEKTION 1 – PÅ BERÄTTARMINISTERIET
Programmet kickas igång med ett besök på Berättarministeriet där eleverna
gemensamt skriver en bok. Under besöket övar eleverna sin samarbetsförmåga, sitt
kognitiva tänkande och inte minst sin fantasi.

LEKTION 2 OCH 3 – VAD ÄR VETENSKAP?
Under den andra och tredje lektionen får eleverna möta två fiktiva youtubers som
utger sig för att vara experter på kropp och hälsa. Eleverna får också under dessa
två lektioner ett nytt brev från Redaktör Schwartz som vill att eleverna ska granska
filmernas innehåll. Eleverna övar sig i källkritik samt får bekanta sig med begreppet
vetenskap. Eleverna får även öva sig i att möta olika typer av texter för att sedan
föra en diskussion om texterna.

LEKTION 4 – VAD GÖR EN NATURVETARE?
Eleverna får ett nytt brev från redaktören som introducerar sina vänner på
Karolinska Institutet. Lektion fyra förbereder eleverna på besöket på Karolinska
Institutet. Ni skapar en gemensam förförståelse för vad som ska hända på KI samt
förbereder frågor till forskarna.

LEKTION 5 – KLASSEN FÅR EN INBJUDAN!
Klassen får en inbjudan från Karolinska Institutet som bjuder in eleverna att arbeta
som forskare för en dag.

LEKTION 7 OCH 8 – VILKA FRAMSTEG HAR NATURVETENSKAPEN GJORT?
Under lektionen återkopplar ni till besöket på KI och de experiment som klassen
utförde. Eleverna får vidare diskutera och reflektera över vilka framsteg som
naturvetenskapen gjort. Detta följs av ett grupparbete där respektive grupp forskar
om en erkänd forskare. Resultatet av elevernas forskning presenteras sedan för
klassen. Eleverna övar sin metakognitiva förmåga samt förmågan att kritiskt
granska informationskällor.

LEKTION 9 OCH 10 – FORSKARLÅDAN
En forskarlåda har anlänt till klassrummet. Eleverna får genomföra egna
experiment samt öva sig i att skriva labbrapporter. Eleverna introduceras ytterligare
till vetenskapliga begrepp.

LEKTION 11 OCH 12 – ÅTERKOPPLING TILL REDAKTÖR SCHWARTZ
Eleverna fördjupar sig i en av sina labbrapporter och renskriver denna.
Labbrapporterna skannas in och skickas sedan tillbaka till Berättarministeriet.

LEKTION 13 – REDAKTÖR SCHWARTZ TACKAR ELEVERNA
Klassen får ett sista brev från redaktör Schwartz som tackar eleverna. Klassen
avslutar temaarbetet genom att skapa en tabell som sammanfattar allt vad eleverna
gjort under programmet. Eleverna övar sin metakognitiva förmåga och kan se hur
mycket de lärt sig under arbetet!

LEKTION 6 – PÅ KAROLINSKA INSTITUTET
Klassen är på Karolinska Institutet och genomför experiment tillsammans med
forskarna.
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PÅ BERÄTTARMINISTERIET
Klassen besöker Berättarministeriet och skriver en berättelse som blir till en
alldeles egen bok. Eleverna stiftar bekantskap med redaktör Schwartz som kommer
att följa dem som en central huvudkaraktär genom temaarbetets alla moment.
Aktiviteten syftar till att ge kunskap om hur en berättelse skapas. Eleverna
ges förutsättning att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin
språkförmåga samt kunskap om språket för att tänka, kommunicera och lära.
Aktiviteten utvecklar elevernas förmåga att:
• skriva en berättande text med en tydlig inledning, handling och avslutning
• förstå textens innebörd och begrepp

MATERIAL

Allt material
tillhandahålls av
Berättarministeriet

TID

• förstå hur ord, text och bild kan samspela
Berättarministeriets medarbetare leder övningen där fokus ligger på att stärka
elevernas vilja att lära och tilliten till den egna förmågan. Eleverna får tillsammans
skapa en gemensam inledning till en berättelse som sedan avslutas individuellt.
Medarbetarna ger utrymme för elevernas förmåga att själva skapa en berättelse
genom att stimulera och handleda dem i en kreativ och lustfylld miljö.

2 timmar
Du som lärare får möjlighet att observera barnen under övningen. Du får möjlighet
att studera vilka roller eleverna tar. Kanske finner du nya aspekter som sätter igång
deras skrivande!

LEKTIONSMATERIAL
Allt material tillhandahålls av Berättarministeriet och delas ut på plats.

Lektion 1

Skrivövning
på Berättarministeriet
19

Vad räknas egentligen som vetenskap? Under det här lektionstillfället får eleverna
bekanta sig med två fiktiva Youtube-profiler som utger sig för att vara experter på
frågor som rör kropp och hälsa. Den första filmen är mer lättsam och handlar om
hur man bäst kan bota hicka och den andra filmen har en allvarligare underton och
handlar om en person som är motståndare till etablerad vetenskap och uppmanar
sina följare att bota stress med hjälp av kristaller. Lektionen blir en övning i
vetenskapligt tänkande och källkritik och aktualiserar frågor som:
Hur vet vi vad som är vetenskap? Vad är ett vetenskapligt språk?

MATERIAL
1. Brev 1
2. Biografier
TID
Ca. 60 min per
tillfälle

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Inled första lektionen med att berätta att ni fått ett brev från Redaktör Schwartz.
Läs upp brevet högt, gå igenom svåra ord och fråga om eleverna har förstått vad
de fått i uppdrag att göra. Använd gärna bifogade biografier för att skapa djupare
förståelse och sammanhang. Ni kan läsa tillsammans eller individuellt om de
personer som nämns i brevet.
Vid andra lektionstillfället kan ni påminna eleverna om redaktörens brev. Gå in på
länkarna och spela upp filmen Vetenskap i vardagen först. Se den gärna två gånger
om det behövs.
Dela in eleverna i grupper, eller samtala i helklass, om innehållet i filmen. Vad är
det Youtubern påstår i filmen? Hur går hen tillväga för att bota hicka, och vad drar
hen för slutsatser? Kan klippet betraktas som vetenskapligt och varför/varför inte?
Se gärna övergripande diskussionsfrågor nedan.
Spela upp filmen Amelies healing och samtala på liknande vis. Eftersom den här
filmen innehåller påståenden som kan få allvarliga konsekvenser om man inte
granskar budskapet kritiskt, är det bra om samtalet denna gång också leds in på
frågor om ansvar och etik på internet. Vad är viktigt att tänka på innan vi delar
klipp och artiklar?

Lektion 2 & 3

Vad är
vetenskap?
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DISKUSSIONSFRÅGOR FÖR GEMENSAMT SAMTAL MED KLASSEN
• Vad räknas som vetenskap?
• Hur prövar man en hypotes?
• Spelar det någon roll vem som påstår att något är sant, eller är alla källor lika
trovärdiga?
• Vad är ett vetenskapligt språk?
• Varför bör man passa sig för formuleringar som ”beprövad metod” eller ”säkra
källor”?
• Var kan vi hitta trovärdig information?
• Varför är det viktigt att den information vi tar del av är sann?
• Vilka konsekvenser kan det få att sprida okunskap till människor?
KOPPLING KURSPLANER
Lektionen överensstämmer med kursplanen för kemi, fysik och biologi, där eleven
ska lära sig ”tolkning och granskning av information med koppling till kemi, fysik
eller biologi”, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Lektionen svarar också mot kursmålen i svenska:
• ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att
urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.”
• ”Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i
olika sammanhang.”
• ”Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.”
Under lektion 2 och 3 får eleverna skifta mellan vardagsspråk och skolspråk.
Lektionen blir en övning i källkritik och vetenskapligt tänkande. Du som lärare
kan synliggöra det metakognitiva tänkande genom att använda dig av VÖLtabellen nedan (Vet, Önskar veta, Lärt mig). Syftet är att koppla ihop vardags- och
skolspråket.
VET

ÖNSKAR VETA

LÄRT MIG

BIOGRAFIER
Biografierna på nästa sida är skrivna på enkel svenska och fungerar utmärkt att
kopiera upp till klassen om ni vill fördjupa er extra i Schwartz brev. Vänskapen
mellan Selma Lagerlöf och Nelly Sachs är särskilt intressant och väcker teman som
yttrandefrihet, diktatur/demokrati, antisemitism/rasism och solidariskt handlande.
Även mellan Nelly Sachs och Kopernikus finns en oväntad koppling; det faktum att
båda deras böcker blivit förbjudna i sin samtid.
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BREV 1
Hej barn!
Tack för senast! Vilken fantasifull berättelse ni skrev när ni var här! Och apropå
fantasi, och apropå berättelser: häromdagen tjuvlyssnade jag på Nilla när hon pratade med sin vän på telefon om vem som borde vinna nobelpriset i litteratur. Så fort
jag hörde Nilla nämna orden ”nobelpris” och ”litteratur” var jag fast. Jag vet att man
inte ska tjuvlyssna på andras telefonsamtal, men kanske kan man göra ett undantag om någon pratar om böcker? När Nilla lade på, berättade hon för mig att Sverige
totalt har fått åtta nobelpris i litteratur. Det är egentligen inte så förvånande med
tanke på alla fantastiska författare som bor och har bott här. Ta pristagaren Selma
Lagerlöf till exempel, hennes svindlande berättelser om pysslingar och gåsar, torpare och kejsare, eller varför inte poeten Nelly Sachs som kom hit som flykting under
Andra världskriget och skrev dikter om alla de ohyggligheter hon varit med om.
Men det slutar inte här. Nilla berättade även att Sverige blivit tilldelad fem nobelpris
i kemi, fyra i fysik, två i ekonomi och fem i fred. Ja, ni hörde rätt. Det finns ett pris
som kallas fredspriset och vem vill inte få ett sådant?
En sak som jag har tänkt på är att skillnaden mellan litteratur och naturvetenskap
inte är så stor som man kan tro. Både författare och naturvetare försöker ju att förstå hur världen fungerar. Litteraturen använder sig av språk och berättelser för att
gestalta vad det innebär att vara människa, medan naturvetare vill ha fakta. Men det
inte är så lätt att veta alla gånger. Vad som är sant eller falskt, vad som är knäppt
eller genialiskt. Förr i tiden trodde ju alla att solen snurrade runt jorden. Och det var
först när Nicolaus Copernicus på 1500-talet lade fram sin tes om att det var precis
tvärtom som människor, långsamt, tvingades att ändra uppfattning. Jag använder
ordet långsamt, eftersom boken var förbjuden ända in på 1800-talet. De som hade
makten på Copernicus tid, ville in i det sista hålla kvar vid uppfattningen om att jorden och människan var universums själva centrum.
Idag är det en självklarhet vem som snurrar runt vem, men man ska inte vara allt
för kaxig. Förmodligen finns det gott om exempel på saker som vi tar för givet, och
som människor i framtiden kommer att fnissa åt. Därför får man vara lite försiktig
med vad man presenterar som sanning. Titta igenom de här två klippen på Youtube
som Nilla ramlade över häromdagen. Fundera över om det som personerna i filmerna
berättar om, stämmer det eller inte? Vilka metoder kan vi använda när vi letar efter
sanning? Hör av er så snart som möjligt och berätta vad ni kommit fram till.
Vänliga hälsningar,

Redaktör N. Schwartz

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest kända författare och har
blivit översatt till flera språk. Hon föddes 1858 på gården Mårbacka i
Värmland och växte upp i ett hem med mycket böcker.
Som liten var hon sjuk i längre perioder och ägnade därför mycket tid åt
att läsa och skriva. Hennes första bok Gösta Berlings Saga (1891) räknas
idag som en de viktigaste svenska romanerna, men även Jerusalem
(1901–1902) och Kejsaren av Portugallien (1914) hör till hennes mest
lästa. Selmas böcker kan beskrivas som ”sagor för vuxna” och innehåller
ofta myter, skrönor och spännande äventyr. Vid slutet av 1800-talet var
det vanligare att skriva ”realistiska böcker”, det vill säga böcker som
handlade om verkligheten, och Selmas böcker betraktades därför som
annorlunda och nyskapande.
År 1909 blev hon tilldelad nobelpriset i litteratur.
Hon var då den första kvinnan som fick detta pris, och dessutom i en
tid då kvinnor inte hade rösträtt i Sverige. Selma
var inte heller bara en sagoberättare, utan
också aktiv i samhällsdebatten. Hon deltog
i kampen för kvinnlig rösträtt och var
starkt emot förföljelsen av judar under
1930-talet. Under Andra världskriget
hjälpte hon den tysk-judiska författaren
Nelly Sachs att fly från Berlin.

1859–1940

SELMA
AGERLÖF

Nelly Sachs växte upp i ett judiskt hem i Berlin. Hennes pappa ägde en
fabrik, men var också mycket intresserad av kultur. Nelly blev därför
tidigt uppmuntrad att skapa och ägnade sig åt både dans, musik och
skrivande. Hennes första bok var en blandning av saga och myter, och
var starkt påverkad av den svenska författaren Selma Lagerlöf. Nelly
skickade till och med sin bok till Lagerlöf med raderna: ”Denna bok
skrevs av en ung tyska som i den stora svenska diktarinnan hedrar sin
lysande förebild”.
Det var också Lagerlöf som, tjugo år senare, hjälpte Nelly och hennes
mor att fly från det nazistiska Tyskland, där Nellys liv var i fara både
som judinna och som författare. Böcker skrivna av judiska författare
och politiska motståndare blev vid den här tidpunkten förstörda i
bokbålar runt om i Tyskland.
Den första tiden i Sverige bodde Nelly på barnhem och hemma
hos olika familjer, innan hon till sist fick en lägenhet i den judiska
församlingens hus på Bergsundsstrand 23 vid
Hornstull i Stockholm. I denna lägenhet,
som var kall och enkel, bodde Nelly
resten av sitt liv. Det var här som
hon började skriva sina mest
kända dikter om förintelsen och
nazismens terror under Andra
världskriget.
Det var också dessa dikter som
gjorde att Nelly Sachs, 1960,
fick nobelpriset i litteratur. Nelly
Sachs hämtade sig aldrig från
upplevelserna av nazismen och
de sista åren i livet led hon av
förföljelsemani. Idag finns hela
hennes lägenhet bevarad
på Kungliga Biblioteket i
Stockholm.

NELLY SA1891–1970

Den polska astronomen Nicolaus Copernikus levde under en tid då
alla tog för givet att solen snurrade runt jorden och att jorden var
universums centrum. Den här uppfattningen om världen kallas för den
geocentriska världsbilden och har sina rötter i det antika Grekland.
I boken Om himlakropparnas kretslopp, föreslår Copernikus en
mycket modig idé, nämligen att det i själva verket är tvärtom, att
jorden snurrar runt solen. Genom att placera solen i mitten upptäckte
Copernikus hur jorden och de andra planeterna rör sig i bestämda
banor i solen, och kunde därmed bevisa en logisk ordning.
Den här världsbilden kallas för heliocentrisk och var inte helt enkel
att presentera på Copernikus tid. Den katolska kyrkan hade mycket
makt i Europa och deras uppfattning var att Gud skapat jorden och
att jorden därför inte kunde vara en planet bland alla andra. Av
rädsla för att bli straffad vågade Copernikus inte publicera sin bok
och han bar länge på sina idéer i hemlighet. Strax innan sin död blev
han dock övertalad av en ung tysk astronom
att
publicera sin bok, som snart började
spridas till andra. Så småningom fick
även katolska kyrkan höra talas om
den nya upptäcktsmannen och valde
att förbjuda boken.
Om himlakropparnas kretslopp
ansågs som så farlig att den fanns
med på katolska kyrkans lista
över bannlysta böcker ända in på
1800-talet. Copernikus fick själv aldrig
veta hur stort genomslag hans idéer fick.
Men idag betraktas den heliocentriska
världsbilden som starten för den
moderna astronomin.

1473–1543

NICOLAUS

MATERIAL
1. Brev 2
2. Digitala verktyg för infosök
TID
Ca. 40 min

Lektion 4

Vad gör en
naturvetare?

Under det här lektionstillfället får eleverna möjlighet att förbereda sig inför besöket
på Karolinska Institutet genom att besöka KI:s hemsida och formulera frågor till
forskarna. Du som lärare tittar igenom hemsidan och noterar ord som kan upplevas
som svåra. Under de efterföljande lektionerna bearbetas begreppen på KI:s hemsida
först muntligt, både enskilt och i grupp, sedan skriftligt i förberedandet av frågor
till KI-forskarna. Eleverna får sedan möjlighet att använda dessa begrepp på KI,
i direktsamtal med forskarna. Därmed erbjuds eleverna att under flera tillfällen
bearbeta och använda språket i olika sammanhang.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Inled lektionen med att läsa upp Schwartz brev. Fråga om barnen vet vad ett
universitet och Karolinska Institutet är.
Besök KI:s hemsida på www.ki.se. Gå gärna in på fliken ”forskningsområden” för
att överblicka vilka ämnen man kan forska inom på KI. Få igång elevernas intresse
genom att fråga dem vad som kan tänkas menas med exempelvis ”mikrobiologi”
och ”folkhälsovetenskap”. Låt elevernas intresse styra vad ni klickar er in på, kolla
upp svåra ord tillsammans eller be eleverna anteckna begrepp som ni kan fråga
forskarna om. Tillsammans blir ni frågedetektiver och journalister som samlar
material inför ert kommande besök. Alla frågor är välkomna!
Be eleverna att skriva ner frågor som de vill ställa till forskarna på KI. Gemensamt
eller i grupp. Förhoppningsvis har det dykt upp frågor när ni navigerat runt på
hemsidan, men annars får du gärna ge exempel på vad frågorna kan handla om, till
exempel:
Hur ser en vanlig dag ut på KI? Hur gör man en undersökning? Vad händer om två
forskare får olika resultat? Varför jobbar du här?

KOPPLING KURSPLANER
Lektionen svarar mot bland annat kursmålen i biologi för åk 4–6:
• ”Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel
artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.”
Men också kursmålen i svenska, där eleven ska ta del av:
• ”Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad och typiska språkliga drag.”
• ”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker,
genom intervjuer och via sökmotorer på internet.”
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BREV 2
Hej barn!
Ni har så många kloka idéer. Jag tror verkligen att ni är något på spåren. Vi måste
vara kritiska och ställa frågor till sådant vi läser och hör. Vem påstår det här? Vad
har personen för bevis? Att experimentera, dokumentera, pröva och pröva igen, är
viktiga metoder för den som vill undersöka verkligheten.
Men ibland händer det också att kunskap om världen ramlar över en av slump.
Som när forskaren Alexander Fleming råkade uppfinna penicillinet av misstag.
En dag när Fleming skulle åka på semester, glömde han att diska ur en av sina
bakterieodlingar. När han sedan kom tillbaka från semestern hade där bildats ett
bakteriedödande mögel. Av detta mögel lyckades han sedan uppfinna penicillinet. En
helt fantastisk berättelse om ni frågar mig. Någon borde skriva en bok om saken.
Det verkar krävas en rejäl dos nyfikenhet hos den som vill förstå hur världen
fungerar. Man måste vara öppen för slumpen och för det absurda, för den där lilla
rösten inom en som säger: tänk om! Tänk om allt är upp och ned, eller baklänges och
tvärtom! Så länge vi är modiga nog att erkänna våra misstag, är det inget fel att vara
lite galen. Själv försökte jag en gång smussla in diktrader i några kanelbullar för att
mina medarbetare skulle få i sig mer inspiration. Men det blev inga nya berättelser
den dagen heller.
För att hitta ny kunskap krävs det att någon tänker en tanke som aldrig har tänkts
förut. Det innebär att fantasi är livsviktigt även för en naturvetare. Det var också
det som Albert Einstein syftade på när han sa att fantasi är viktigare än kunskap.
Med fantasins hjälp kan vetenskapen tänka nya tankar som kan leda fram till ny
kunskap, och i förlängningen lösa alla de utmaningar som världen står inför. Jösses.
Jag inser plötsligt en alldeles hisnande sak. Berättarministeriet har nu en chans att
stå till mänsklighetens tjänst genom att föra samman er barn med naturvetare. För
vilka har fantasi om inte ni? Vilka kan kläcka idéer om inte ni?
Jag ska genast kontakta några forskare på Karolinska Institutet som jag känner.

Vänliga hälsningar,

Redaktör N. Schwartz
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LEKTION 5
Under det här lektionstillfället får eleverna en inbjudan från forskarna på KI.
Forskarna berättar något om vad de jobbar med just nu och vad klassen kommer att
få göra under besöket.

LEKTION 6
Klassen besöker KI, där de får tillfälle att ställa de frågor de förberett, samt utföra
experiment.

MATERIAL
1. Inbjudan från
mentorer på KI
MATERIAL
1. exempel
TID
Ca.TID
60 min per
tillfälle

Lektion
Lektion51& 6

Klassen
får
Besök på
en
inbjudan
Berättarministeriet
31

Efter besöket på KI har det nu blivit dags för eleverna att dyka ner i några kända
vetenskapliga upptäckter. Lektionstillfället blir en övning i informationssökning,
sammanställning och presentation och tangerar såväl NO, som historia och
svenska. Eleverna delas in i mindre grupper, där varje grupp får i uppdrag att söka
information om en känd naturvetare och försöka besvara ett antal medföljande
frågor. Presentationen äger sedan rum i helklass. Notera att detta inte bör ta mer än
två lektionstillfällen, avgränsa uppgiften på det sätt som passar din klass bäst.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Inled med att återknyta till besöket på KI och den forskning som bedrivs där.
Fråga om eleverna kan komma på några kända vetenskapspersoner? Påminn om
Copernikus och Fleming som Schwartz tagit upp i sina brev, och berätta att det nu
har blivit dags att lära sig mer om kända upptäckter.

MATERIAL
1. Kopieringsunderlag
2. Digitala verktyg för infosök
TID
TID
2 lektioner

Dela in klassen i fem grupper och tilldela dem varsin naturvetare, exempelvis Team
Marie Curie och Team Isaac Newton. Berätta att eleverna nu ska vara historiker
och ta reda på information om respektive vetenskapsperson. Be dem läsa igenom
frågorna och se till så att alla har förstått vad de ska göra. Självklart kan ni
vara färre grupper om det passar klassen bättre, eller flera, om du vill lägga till
ytterligare vetenskapspersoner.
Låt eleverna arbeta med informationssökning i datasalar eller bibliotek. Tipsa gärna
om hemsidor så som synonymer.se, ur.se eller ne.se. Be dem att anteckna alla källor
de hämtar information ifrån.
Runda av lektionen med att be eleverna prata ihop sig i gruppen om hur de vill
redovisa sina upptäckter.
Ägna nästa lektionstillfälle åt muntlig presentation, där alla grupper får redovisa
vad de kommit fram till. Be dem också att redovisa sina källor och uppmuntra dem
till att reflektera över vad det är som gör källan pålitlig eller opålitlig.

Lektion7 1& 8
Lektion

Besök
på
Vilka
framsteg
har
Berättarnaturvetenskapen
ministeriet
gjort?
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KOPPLING KURSPLANER
Syftet med uppgiften är att lära känna några viktiga framsteg som naturvetenskapen har gjort, i enlighet med kursplanen i Kemi, åk 4–6, där eleven ska
kunna redogöra för:
• ”Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
människans villkor och syn på världen.”
(motsvarande kursplaner finns i fysik och biologi).
Lektionstillfället motsvarar också kursmålen i svenska:
• ”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker,
genom intervjuer och via sökmotorer på internet.”
• ”Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Under lektion 7 och 8 får eleverna möjlighet att använda den kunskap och de
begrepp som de har fått under besöket på KI i ett nytt sammanhang. Syftet är att
eleverna ser sig själva som forskare och kan använda sig av vetenskapliga begrepp.
Du kan även återkoppla till VÖL-tabellen, vilket ger eleverna en översikt över vad
de lärt sig och vad de vill veta mer om.
Besöket på KI ger eleverna en gemensam grund att sätta de begrepp som de
möter på KI i ett sammanhang, för att sedan kunna använda begreppen adekvat i
egenproducerade texter och samtal.

Isaac Newton är en banbrytande naturvetare och matematiker.
Han är framförallt känd för sin upptäckt av gravitationen. Nu är
det dags för er att ta reda på mer om Isaac Newton!

Vad betyder ordet banbrytande?

Varför kan Newton beskrivas som en banbrytande naturvetare?

Vad menas med gravitationen?

Det finns en känd berättelse om hur det gick till
när Newton kom på gravitationen – vilken
då?

1642–1727

34

ISAAC
NEW-
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Augusta Ada Byron, eller Ada Lovelace som hon är mest känd
som, hade en stor passion för matematik. Hon är känd för att ha
förutspått sig datorn hundra år innan den uppfanns. Nu är det
dags för er att ta reda på mer om Ada Lovelace!

Alfred Nobel var en svensk kemist och uppfinnare. Det är efter
honom som nobelpriset är uppkallat. Hans mest kända uppfinning
är dynamiten. Nu är det dags för er att ta reda på mer om Alfred
Nobel!

Vad betyder ordet ”förutspå”?

Vad är nobelpriset och vilka ämnen delas det ut i?

Vad menas med att Ada ”förutspådde datorn”?

Hur kommer det sig att nobelpriset har fått sitt namn efter Alfred
Nobel?

Varför kan Ada räknas som den första programmeraren?

Vad kan dynamiten användas till?

Ada beskrev sin vetenskap som en
”poetisk vetenskap”, vad tror du hon
menar med det?

Vad finns det för fördelar och nackdelar
med dynamit?

Vad kan det finnas för anledningar
till att Ada blivit känd först nu?

Vilka fler svenska upptäcktskvinnoroch män kan du hitta?

ADA
LOVEL1815–1852

1833–1896

ALFRED
NOBEL
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Marie Curie är en av världens mest kända och beundrade
vetenskapspersoner. Hon var den första kvinnan som fick
Nobelpriset och den enda som fått priset i både kemi och fysik. Nu
är det dags för er att ta reda på mer om Marie Curie!

Rosalind Franklin var en brittisk kemist. Hon är framför allt känd
för sina studier av DNA-molekylen. Nu är det dags för er att ta
reda på mer om Rosalind Franklin!

Vad menas med DNA?
För vilka upptäckter fick Marie Curie nobelpriset 1903 och 1911?

Vad är radium och vad kan det användas till?

Varför var Marie Curies laboratorium en farlig arbetsplats?

Vad tror du att Marie Curie menade när
hon sa: ”Be less curious about people
and more curious about ideas”?

Vad var det Rosalind Franklin och hennes kollega Raymond Gosling
upptäckte på den kända bilden ”foto 51”?

Varför fick Rosalind aldrig äran för sina upptäckter?

Hur kom det sig att några andra
forskare fick nobelpriset istället?

Varför tror du att vissa
forskare väljer att tävla om
priser istället för att samarbeta
och erkänna varandras bidrag?

MARIE
CURIE
1867–1934

1920–1958

ROSALIND
FRANKLIN
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KI:s forskarlåda har anlänt till klassrummet, och det är dags för eleverna att börja
experimentera! KI har skickat en låda till eleverna för att uppmuntra eleverna att
fortsätta utforska världen. Under det här lektionstillfället föreslår du också att ni
borde berätta för Schwartz om alla nya upptäckter och roliga experiment ni utför,
genom att skicka labbrapporter till Berättarministeriet. Genom labbrapporterna får
eleverna bekanta sig med ett vetenskapligt språk och lära sig några viktiga begrepp.
Beroende på klassens förkunskaper kan den här lektionen delas upp på ett eller två
tillfällen.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Berätta för klassen att ni har fått en låda från KI. Bygg upp en spänning kring lådan
och fråga eleverna vad de tror finns inuti den. Öppna lådan och lyft ut materialet.
Fråga eleverna vad de tror det är tänkt att ni ska utföra för experiment. Led in
eleverna på det experiment du valt ut för klassen att göra tillsammans.
Fråga eleverna om ni inte ska dokumentera experimenten och skicka till Schwartz?
Hen borde ju vara mycket nyfiken på allt ni uträttar!

MATERIAL
1. Forskarlåda
från KI
2. Labbrapport
TID
TID
2 lektioner

Inled ett samtal om vad som utmärker ett vetenskapligt språk. Hur skiljer sig
språket i en labbrapport från till exempel ett reportage, en skönlitterär text, ett
sms? Beskriv gärna vad som menas med begreppet ”objektiv”, även om det kan vara
klurigt att förstå.
Dela ut labbrapporterna och gå igenom alla svåra begrepp med eleverna.
Utgå gärna från ett exempel-experiment i helklass, så att alla hänger med på
vad som ska hända. Exempelvis hypotesen: ”Olivolja och vatten kan blandas/inte
blandas”.
Dela in klassen i mindre grupper om 2–3 personer och be dem fylla i första delen av
rapporten, fram till resultatdelen.
Beroende på hur mycket tid det finns kvar av lektionen, väljer du om experimentet
ska utföras under denna lektion, eller vid ett annat tillfälle.

Lektion
Lektion 91 & 10

Forskarlådan
Besök på
Berättarministeriet

Be alla elever att fylla i resultatdelen när experimentet är utfört. Kan hypotesen
bekräftas, falsifieras, eller är det svårt att dra några slutsatser?
Samla in labbrapporterna och berätta att du kommer att posta dem till Redaktör
Schwartz!
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KOPPLING KURSPLANER
Det här lektionstillfället svarar mot kursplanerna i biologi/kemi/fysik där eleverna
ska kunna genomföra:
• ”Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.”
• ”Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.”
Lektionen svarar också mot kursplanen i svenska:
• ”Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala
medier och att skriva en faktatext.”
Under lektion 9 och 10 kan du med fördel följa cirkelmodellen. Börja med att ni
gemensamt i klassen genomför en labb och skriver en labbrapport tillsammans.
Detta följs av att eleverna sedan gör en labb i grupp med andra klasskamrater
för att till sist kunna genomföra både laboration och labbrapport på egen hand.
Eleverna behöver förstå vad de förväntas producera, hur det ska gå till och syftet
med uppgiften.
Vi tillhandahåller material för en laboration per experiment. Under lektion 10 kan
eleverna arbeta i smågrupper och göra laborationer utifrån det material som finns
på skolan.

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG TILL EXPERIMENT
Lektion 9 - Gemensamt experiment
1. Fyll i labbrapporten gemensamt - Syfte, frågeställning, hypotes, material, metod.
2. Läraren gör ett experiment, eleverna deltar interaktivt.
3. Fyll gemensamt i resultat och slutsats.
Lektion 10 - Eleverna laborerar i grupp med skolans laborationsmaterial
1. Presentera experimentet (exempelvis på smartboard).
2. Eleverna fyller enskilt i syfte, frågeställning, hypotes, material, metod.
3. Dela in eleverna i grupper och låt dem genomföra experimentet.
4. Eleverna fyller sedan enskilt i resultat och slutsats.

Fyll gemensamt
i labbrapporten.

Eleverna fyller enskilt
i resultat och slutsats.

FORSKARLÅDAN
Lådan innehåller material och instruktioner till fem olika experiment att utföra
tillsammans. På nästa sida hittar du korta instruktioner för varje experiment.
Välj ett eller flera av experimenten att genomföra och använd dem som grund för att
låta eleverna skriva sina egna labbrapporter.
Ett tips är att testa experimentet du väljer på förhand för att försäkra dig om hur
det fungerar i klassrummet.

Lärare demonstrerar
experiment i helgrupp.
Elelverna deltar aktivt
Fyll gemensamt i resultat
och slutsats.

Eleverna utför experiment
2 i mindre grupper.

4.

1.

3.

2.
Presentera experiment 2
Eleverna skriver enskilt
den första delen av
labbrapporten.
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EXPERIMENT 1.

PLOCKA ISÄR REGNBÅGEN

Material:
1 ficklampa
2 prismor
2 kartongskivor

Det här experimentet kan du använda för att på ett enkelt sätt visa hur ljus
bryts och hur Isaac Newton kom fram till att vitt ljus innehåller alla färger. Med
fördel kan du leda in lektionen på vem Newton var och även vad som ansågs vara
banbrytande med just experimentet kring prismorna. Newton kunde från det här
experimentet dra slutsatsen att färg är en inneboende egenskap i ljuset, och inte
något som uppstår i materialen eller i ögat, vilket andra naturfilosofer ansåg vid den
här tiden.
Gör så här:
Mörklägg klassrummet så gott det går.
Placera prismat framför kartongbiten och belys med ficklampan. Ett spektrum av
färg kommer nu att uppstå på kartongskivan.
För att illustrera hur ljuset bryts, skär först till en skåra i en av kartongskivorna.
Placera sedan ytterligare en prisma bakom kartongbiten där ljuset går igenom. En
färg kommer att brytas genom det andra prismat och på så sätt illustrerar du hur
färgerna kan separeras från varandra. Ta hjälp av fördjupningsfilmen och testa
dig fram kring hur de olika delarna i experimentet bör placeras för att få tydligast
effekt.
Resonera med eleverna kring vad det kan bero på och experimentera med färgerna
genom att vrida på prismorna för att ändra brytningen.

Fördjupande material:

BBC Earth Lab: Newton’s Light Spectrum Experiment
Forskning och framsteg: Så plockade Newton isär regnbågen

EXPERIMENT 2.

ISBALLONGEN

Material:
Ballong
Vatten
Salt
Karamellfärg

I det här experimentet kan du tillsammans med dina elever utforska hur is reagerar
med salt och varför.
Gör så här:
Förbered lektionen genom att fylla en ballong med vatten och ställa in den i frysen.
Inför lektionen tar du fram isballongen, skalar av själva ballongen och placerar
isklumpen på ett fat.
Under lektionen, strö lite salt ovanpå isen och uppmana eleverna att förklara hur
det låter och hur det ser ut.
Häll sedan på olika karamellfärger på samma ställe som ni hällde saltet på och be
eleverna sätta ord på hur det ser ut nu.
Låt fatet stå i ett fönster några dagar tills all smältvatten avdunstat. Hur ser det ut
då?
Förklaring:
När man strör salt på isklumpen kan man höra hur det knakar till. Det är isen som
börjar spricka. Mönstren som karamellfärgen sedan bildar visar hur isen smälter
av saltet. Isen smälter på grund av att salt består av joner, alltså laddade partiklar.
I saltets fall, Natrium och Klorid-joner som sitter ihop i par. När jonparen kommer
i kontakt med isen vill de dela på sig. Då frigörs energi som smälter isen. När allt
vatten smält och avdunstat går dessa joner ihop igen för att bilda nya saltkristaller.
Skillnaden är att de sätter ihop sig på ett annat sätt än de satt ihop från början och
därför ser det så annorlunda ut.
Fördjupande material:

UR skola: Labba – Isballongen
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EXPERIMENT 3.

FLASKREGN

Material:
Bägare
Aluminiumfolie
Gummiband
Isbitar
Kokhett vatten

EXPERIMENT 4.

SURT OCH BASISKT

Material:
2 bägare
Sil
Citronsyra
Bikarbonat
Torkad rödkål
Ph-skala
Lackmuspapper

I det här experimentet kan du på ett enkelt sätt illustrera vattnets kretslopp då
det heta vattnet först avdunstar till följd av värmen och övergår till gasform –
vattenånga. När ångan når området där isbitarna kyler ner den övergår den istället
till flytande form igen, ångan kondenseras. I bägaren uppstår en miniatyrversion av
vattnets kretslopp i naturen – vattnet värms upp av solen, avdunstar och kyls ner
igen då det faller som regn.

I det här experimentet illustrerar du de grundläggande beståndsdelarna av sura
och basiska lösningarna och kan introducera dina elever till begreppet pH-värde.
Lektionen kräver viss förberedelse då du på förhand behöver koka upp rödkålsvatten
med hjälp av den torkade rödkålen.

Förberedelser
Se filmen Labba – Flaskregn på URskola.se

Förberedelser
Se filmen Labba – bota det sura på URskola.se

Gör så här:
Häll i det heta vattnet så det fyller ungefär två tredjedelar av bägaren och täck
för med aluminiumfolie som du fäster med hjälp av gummibandet. Placera ett par
isbitar ovanpå folien och observera tillsammans med klassen vad som händer. Om du
vill kan du även testa att göra en ”grop” med hjälp av folien för isbitarna och se om
det gör någon skillnad.

Gör så här:
Förbered rödkålsvatten genom att koka upp den torkade rödkålen i ca. 10 minuter.
Sila därefter av kålen och häll vattnet i flaska. Inför lektionen häller du upp vätskan
i tre olika bägare.
Förklara begreppet pH-värde för eleverna och låt dem testa rödkålsvattnet med
hjälp av sina lackmuspapper. Låt därefter eleverna gissa vad som händer om man
tillsätter bikarbonat eller citronsyra i vattnet. Tillsätt bikarbonat i en av bägarna
och citronsyra i den andra. Låt eleverna testa pH-värdet nu och resonera kring vad
som har hänt.
Som ett sista steg, undersök om man kan göra en sur lösning basisk genom att
tillsätta bikarbonat. Låt eleverna testa lösningen en sista gång och reflektera kring
vad som skett i lösningen.
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EXPERIMENT 5.

POTATISBATTERIET

Forskarlådan.

Material:
5 potatisar
Zinkbleck
Kopparbleck
Kopplingssladdar
Lysdiod

1.

I det här experimentet illustreras på ett väldigt enkelt sätt hur ström fungerar.
Potatisar kan, tillsammans med andra frukter som innehåller vätska, leda ström.
Ett sätt att illustrera det på är att stoppa ner två olika typer av metall i potatisen.
Eftersom zink och koppar har olika laddning kommer zinken att vilja släppa ifrån
sig sina negativa laddningar till kopparen. När elektronerna vandrar till kopparen
bildas ström. Genom att koppla en lysdiod till de olika metallblecken tänds lampan
på grund av den elektriska laddningen. Potatisen blir ett batteri!
Förberedelser
Se filmen Labba – Potatisbatteriet på URskola.se

2a.
2b.

Gör så här:
Stoppa ner metallblecken med ungefär en centimeters mellanrum i varje potatis.

5.

Koppla ihop metallblecken med lysdioden med hjälp av kopplingssladdarna. Det är
viktigt att hela tiden koppla från koppar till zink. Lampan börjar nu lysa.

7.

6.

Om lampan lyser svagt kan du testa att seriekoppla ihop flera potatisar för att få ett
starkare sken.

3.

8.

4.
1.

2 x KARTONGSKIVOR

4.

ZINKBLECK & KOPPARBLECK

2a.

LACKMUSPAPPER, TORKAD RÖDKÅL,

5.

2 x BÄGARE

KOPPLINGSSLADDAR

6.

2 x PRISMOR

BALLONGER, GUMMISNODDAR, 		

7.

SALT, CITRONSYRA, BIKARBONAT

ALUMINIUMFOLIE

8.

3 x KARAMELLFÄRG

2b.
3.
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FICKLAMPA

LABBRAPPORT
LABBRAPPORT
Namn:
Namn:
Namn:
Klass:
Klass:
Klass:
Datum:
Datum:
Datum:
Syfte:
													
Frågeställning:
Frågeställning:
__________________________________________________________
												
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Frågeställning:
													
Syfte:
Syfte:
												
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Hypotes:
__________________________________________________________
													
Hypotes:
Hypotes:
												
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Material:
__________________________________________________________
													
Material:
Material:
												
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Metod:
__________________________________________________________
													
Metod:
Metod:
												
__________________________________________________________
__________________________________________________________

MATERIAL
Tabell för att
övning av
Metakognitiv
förmåga
TID
2 lektioner

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Resultat:
__________________________________________________________
													
__________________________________________________________
												
Resultat:
Resultat:
____________________________________________________________________
												
____________________________________________________________________

Lektion 11 & 12

													
												

Klassen återkopplar
till Schwartz

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Slutsats:
____________________________________________________________________

												

Vad var utmanande?

LEKTION 11
Ge klassen i uppdrag att återkoppla till Schwartz genom att välja en eller två av
sina labbrapporter att renskriva och färdigställa.

Vad har jag lärt mig?
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Varför är forskning viktigt tycker
du? Om du var en forskare, vad
skulle du forska om då? Och
varför?

Hur var det att skriva en
labbrapport?

Vad vet du om forskning nu?

Vad var det bästa med besöket
på KI?

Hur förberedde ni er inför besöket
på KI?

Hur kan man veta att forskarna
talar sanning?

Hur var det att skriva berättelser
på Berättarministeriet?

Nya ord jag lärt mig:

LEKTION 12
Fram tills nu har eleverna övat alla de fem förmågorna. Under lektionen kommer
eleverna att öva sin metakognitiva förmåga ytterligare. Detta sker genom att
eleverna får tänka tillbaka på vad de gjort under arbetsområdet, vad de har lärt
sig, vad som har varit kul och vad som har varit utmanande med hjälp av tabellen
här brevid. Du väljer själv om du vill låta eleverna fylla i tabellen gemensamt eller
enskilt. Skrivs med fördel ut på papper i A3 format.

Vad var kul?

Samla ihop klassens labbrapporter och skicka underlaget inskannat till oss på
Berättarministeriet så lägger vi upp det på vår hemsida.

LEKTION 13
Under det här lektionstillfället ger Schwartz en sista återkoppling till klassen.
Läs upp Brev 3 från Schwartz och använd det som grund för en sammanfattande
diskussion i klassrummet.

MATERIAL
1. Brev 3

TID
1 lektion

Lektion 13

Schwartz tackar
barnen
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BREV 3
Hej barn!

Lycka till!

Vilket fantastiskt arbete ni har gjort! Jag är otroligt imponerad över era
labbrapporter. Vilket engagemang! Vilken noggrannhet! Jag ska be Nilla lägga upp
dem på Berättarministeriets hemsida. Det är viktigt att andra får ta del av era
experiment och upptäckter. Det är livsviktigt att forskningen är tillgänglig.
När jag var liten tyckte jag att det var jobbigt när vuxna frågade mig vad jag skulle
bli när jag blev stor. Det verkade på dem som om livet bara gick ut på att ”bli
någonting” och sedan var det klart. Men är inte hela poängen med att lära sig saker
att det aldrig tar slut? Att det hela tiden dyker upp nya frågor, nya utmaningar, och
att man därför ”blir någonting” lite när som helst. Eller att vi redan är och sedan
fortsätter växa med tiden. Vi kan också vara flera saker på samma gång. Vissa av er
kanske kommer bli datorspelsproffs och frisörer. Andra av er kanske blir experter på
att spela flöjt eller rabbla världens alla huvudstäder i sömnen. Några av er kanske
kommer att älska livet i ett laboratorium och vilja jobba där även på nätterna. Det
blir lätt så när man har roligt, tiden springer iväg. Barn, underskatta inte att ha
roligt, det kommer alltid driva dig i rätt riktning.
Som en fullkomligt objektiv bedömare kan jag i alla fall intyga att ni har precis vad
som krävs för att utforska naturvetenskapen, eller egentligen vad som helst: en stor
mängd fantasi och några syrliga droppar av kritiskt tänkande. Barn, tappa aldrig
tron på er själva. Ni kommer hitta fler upptäckter och det ger mig hopp om en bättre
framtid. Tack bästa ni.

På återseende,

Redaktör N. Schwartz
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