
Tema vatten och luft 
 
Innehåll och upplägg: 
 
Tema vatten och luft. Arbetet kommer att innefatta vattnets egenskaper 
och kretslopp, luftens egenskaper och sammansättning, rening av vatten 
och luft, relatera detta till fotosyntes och förbränning och till sist även 
skapa en teknisk lösning. Arbetssätt fältstudier, experiment, 
dokumentation, samtal och diskussion. 
 
 
Introduktion till eleverna: 
 
Utan luft och vatten hade det inte funnits något liv på jorden. Vi ska nu 
under cirka fem veckor lära oss mer om vatten och luft och vilka 
egenskaper de har. Med hjälp av diverse olika experiment och fältstudier 
hoppas jag att ni efter avslutat tema är full av nyförvärvade 
kunskaper. Nu kör vi! :) 
  
  
Efter det här arbetsområdet ska du kunna: 

• Känna till vattnets egenskaper samt kretslopp 
• Känna till luftens egenskaper och sammansättning 
• Koppla ihop ovan med fotosyntes och förbränning 
• Känna till rening av vatten och luft 
• Genomföra enkla fältstudier och experiment 
• Föra samtal och diskutera hur människan påverkar samspelet i naturen 
• Skapa en teknisk lösning 

 
Begrepp vi arbetar med: 
Vatten, luft, kemisk förening, grundämne, koldioxid, väte, syre, kväve, 
föroreningar, luftförorening, försurning, miljögifter, avgaser, 
miljöförstöringar, växthuseffekt, vattnets kretslopp, fast form, flytande 
form, gasform, smälta, avdunsta, stelna, kondensera, ytspänning, 
lufttryck, reningsverk. 



 
 
Moment: 
 

Förmågor som 
tränas: 
 

Kunskapskrav 
Eleven tränar på att: 
 

Läsa faktatexter och 
titta på faktafilmer 
 

Metakognitiv förmåga 
och förmågan att 
hantera information 
 

Tolka, förklara, söka 
samt kritiskt granska 
information. 
 

Genomföra enkla 
fältstudier och 
experiment samt göra 
dokumentationer 
 

Metakognitiv förmåga 
och begreppslig 
förmåga 
 

Lösa problem samt 
pröva och ompröva. 
Förstå och använda 
rätt begrepp. 
 

Arbeta enskilt, par och 
i grupparbeten 
 

Analysförmåga och 
kommunikativ 
förmåga 
 

Beskriva, förklara, se 
samband samt 
jämföra 
 

Skapa en teknisk 
lösning 
 

Metakognitiv förmåga 
 

Lösa problem samt 
pröva och ompröva. 
 

  
  

 



 
Matris: 

 
 
 

Tolka, förklara, 
söka samt 
kritiskt granska 
information. 

Du kan förklara  
på ett enkelt 
sätt hur luft och 
vatten fungerar 
genom att tolka 
faktatexter oh 
faktafilmer. 

Du kan förklara  
på ett utvecklat 
sätt hur luft och 
vatten fungerar 
genom att tolka 
faktatexter och 
faktafilmer. Du 
gör enkla 
jämförelser hur 
fotosyntes och 
förbränning 
hänger ihop 
med vatten och 
luft. 

Du kan förklara  
på ett 
välutvecklat sätt 
hur luft och 
vatten fungerar 
genom att 
kritiskt granska 
och tolka 
faktatexter oh 
faktafilmer. Du 
gör jämförelser 
hur fotosyntes 
och förbränning 
hänger ihop 
med vatten och 
luft. 

Lösa problem 
samt pröva och 
ompröva. Förstå 
och använda 
rätt begrepp. 

Du utför enkla 
fältstudier och 
experiment med 
viss säkerhet 
och gör en 
enkel 
dokumentation. 

Du utför enkla 
fältstudier och 
experiment med  
säkerhet och 
gör en tydlig 
dokumentation 
med några 
korrekta 
begrepp. 

Du utför enkla 
fältstudier och 
experiment med  
stor säkerhet 
och gör en 
tydlig 
dokumentation 
med 
övervägande 
korrekta 
begrepp. 

Beskriva, 
förklara, se 
samband samt 
jämföra 

Du deltar i 
diskussioner 
och kan se 
enkla samband 
och göra enkla 
jämförelser. 

Du deltar aktivt i 
diskussioner 
och kan se 
enkla samband 
och göra enkla 
jämförelser. 

Du deltar aktivt i 
diskussioner 
och för samtalet 
framåt. Du kan 
också se många 
samband och 
göra 
jämförelser. 


