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1. a. Förklara begreppet densitet med ord och bild.  (2p) 
b. Beskriv två laborationer som handlar om densitet. (2p)                                                               

 
2. a. Ge exempel på åtta olika produkter/material du väljer ut i en sorteringsövning. (4p)  

b.Eleverna ska undersöka olika fasta ämnen, ge sex exempel på egenskaper som de kan 
sortera utifrån. (3p) 

 
3. Ge ett exempel på hur du kan arbeta med vattnets aggregationsformer i ditt kommande 

klassrum. (1p) 
 
4. Eleven ställer frågan: ”Hur gör trädet när den dricker vatten? Vad svarar du? Ange tre 

villkor. (3p) 
 
5. a. Ge två exempel på övningar som innebär att eleverna ska undersöka ytspänning. (2p) 

b. Hur skulle du förklara för eleven? Visa med ord och bild. (2p) 
                       

6. a. Vad innehåller luften vi andas? (1p) 
      b. Beskriv en laboration du skulle göra för att visa att luft är något? (1p) 
      c. Vilken laboration skulle du göra med eleverna som visar skillnad på varm och kall luft?   
          Förklara resultatet. (2p) 
 
7. a. Beskriv steg för steg när du renar smutsigt vatten, en blandning av vatten, koksalt, färg 

och sand. (3p) 
b. Beskriv två andra sätt att rena vatten. (2p) 

 
8.   Förklara begreppen samt ange ett exempel på vardera blandningen. (3p)  
      a. Heterogen blandning 
      b. Homogen blandning 
      c. Emulsion 

 
9. Eleverna Eva och Hans ska göra en laboration som heter ”Neutralisation”.  

a. Vad menas med en neutralisation? (1p) 
b. Beskriv laborationen som de kommer att göra. De använder kemikalierna saltsyra 
(HCl) och natriumhydroxid (NaOH). Utförande och resultat ska finnas med i 
beskrivningen. (4p)                   
  c. Skriv den kemiska reaktionen som sker mellan saltsyra och natriumhydroxid, med 
ord och kemiska tecken. (2p)  
         

10. a. Ge exempel på en förbränning (reaktion med syrgas) och följ dess produkt med hjälp av 
vattnets kretslopp samt vilken effekt den har på miljön. Beskrivningen ska innehålla minst 
två reaktionsformler. (3p) 
b. Vad betyder buffert och var i ditt kretslopp ovan finner du begreppet? (2p) 

 
11. a. Vilka material (tre föremål) väljer du ut som dina elever ska testa om hur surt regn 

fräter på dem? (3p) 
b I dessa fall där det fräter bildas en gas, man ser att det bubblar. Vad heter gasen? Hur 
kan du påvisa (bevisa) den? (2p) 
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