
 
 
 
Fysik och kemi i 
förskolan, 5 hp 

 

 
Ladokkod: 11FK40 
 

 

  
  
Tentamenskod:  
 
 
Datum: 17 02 24  
 
Tid: 9 – 13 

 

  
Hjälpmedel: Inga  
Totalt antal G-poäng på tentamen: 30  
För att få betyget G krävs 18 p av dessa. 
 
Totalt antal VG-poäng på tentamen: 15 
För att få betyget VG krävs: 9 p av dessa, samt 21 G-poäng. 
 
  
Allmänna anvisningar: -  
Nästkommande tentamenstillfälle: 15 06 08 
 
  
Rättningstiden är i normalfall tre veckor. 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
  
Anne-Sofie Mårtensson  
Tel : 0735 64 87 41  
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Denna tentamen är uppdelad i två delar. Första delen består av 10 G-uppgifter, andra delen 
av 5 VG-uppgifter. På varje uppgift kan du få maximalt 3 poäng 
 
 
G-del 
 

1 Förklara med text och figur hur månens faser uppstår. 
   

2 Hur kan du göra för att under ett åskväder uppskatta hur långt bort från dig 
som blixten slår ner? 
 

3 Vilka ämnen finns i luften? Ange de tre ämnen som det finns mest av, i 
ordning från mest till minst. Ange också dessa ämnens kemiska 
beteckningar. 
 

4 Beskriv vad som händer om du gnider en ballong mot ditt nytvättade hår och 
sedan från sidan för ballongen mot långsidan av en tom aluminiumburk som 
du lagt på ett bord. Förklara också varför detta händer. 
 

5 Ge tre exempel på experiment som visar att luften utövar ett tryck på 
omgivningen. Ge sådana exempel som man kan göra tillsammans med barn. 
 

6 Vilka krafter verkar på dig om du åker i en berg- och dalbana, och i hög fart 
passerar ett backkrön? Vilken av dessa krafter är störst? 
 

7 När en sjuksköterska baddar din arm med etanol strax innan du får en spruta 
så känner du att armen blir kall. Varför? 
 

8 Hur fungerar en kompass? Illustrera din text med en figur. 
 

9 Beskriv hur du i förskolans kök kan framställa koldioxidgas som kan 
användas för att släcka stearinljus. 
 

10 När kan vi se en regnbåge och åt vilket håll ser vi den? I vilken ordning 
nerifrån och upp kommer regnbågens färger? Hur uppstår regnbågen? 
 
 
 

VG-del  
 

1 Beskriv hur det går till när du ser att denna text är överstruken med en GUL 
färg!  
 
Ange alltså vad det är för skillnad mellan gult ljus och till exempel rött ljus, 
och beskriv också varför du, till skillnad från till exempel plattmaskar, har 
ett färgseende och kan uppfatta att något är "gult". 
 

2 Föreslå tre aktiviteter för barnen på din VFU-förskola så att de kan få 
undersöka hur hävstänger fungerar, och vad de kan användas till. 
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3 Sportfiskare använder ofta ekolod för att ta reda på hur djupt vatten de är ute 
på när de fiskar från båt. De har då en ekolodsgivare som skickar ut en 
ljudvåg i vattnet, ett så kallat lodskott. När ljudvågen träffar botten studsar 
vågen tillbaka till en mottagare. Genom att mäta tiden det tar för lodskottet 
att komma tillbaka får man reda på vattendjupet. 
  	
Hur långt är det till botten om lodskottet kommer tillbaka efter 40 ms? 
Ljudhastigheten i vatten är ungefär 1500 m/s. 
   

4 Nihonium (efter ”Nihon”, ett gammalt namn på Japan) är namnet på ett av de 
fyra nya grundämnen som förra året infördes i det periodiska systemet. De 
nya grundämnena finns inte naturligt på jorden utan har tillverkats i 
laboratorium där man skjutit ihop kärnor från två lättare grundämnen.  
 
 
 

a) Vad heter de två partiklar som atomkärnor är uppbyggda av? 
  

b) Nihonium är radioaktivt, sönderfaller. Under sönderfallet utsänds 
strålning av olika slag, bland annat elektromagnetisk strålning. Vad kallas 
denna, och med vilken hastighet rör den sig i luft? 
 
c) Även i stjärnor slås atomkärnor samman. Vad kallas denna process, och 
varifrån kommer den energi som uppstår i processen? 
 

5 På min mobilladdare anges: "Input 100 - 240 V" och "Output 14.85 V". 
 
a) Vilken enhet förkortas "V"?  
 
b) Vilken storhet mäts i denna enhet? 
 
c) Vad kallas en apparat som kan åstadkomma en förändring från till 
exempel 100 V till 14,85 V? 
 
(Blir du konfunderad över "," & "."? Vi har decimalkomma, i engelsk text 
används decimalpunkt!) 


