
Vecka 2 
 

Torsdag 

Introduktion: 

- Kemi: Egenskaper hos olika ämnen och material 

- Prov vecka 5, datum bestäms så snart nya schemat är klart 
- Instuderingshäfte, frivilligt hjälpmedel för inläsningen till provet. Rekommenderas! Försök 
att hitta flera fakta till varje fråga, använd dig av boken och anteckningarna från lektionerna. 

  

Genomgång s. 42-43 (Utkik FyKe 4-6) 

- Varför behöver man kunna sortera ämnen och material? 

- Egenskapen utseende. 

  

  

Fredag (2 lektioner) 

Genomgång s. 43-45 

- Marie Curie 

- Ledningsförmåga 

- Magnetiska egenskaper 

- Löslighet 

- Film (sli.se) "Kemi nästa: Fläckar"  

  

Individuell uppgift 

Vi utvecklar ofta nya material när vi behöver ett material med speciella egenskaper som inte 
redan finns. Tre exempel på nyare material är: 

  

1. Kevlar 

2. Gore-tex 

3. Teflon 

  

Ta reda på vilka egenskaper dessa tre material har och vilka användningsområden som finns 
för dem. 

  

Skriv på dator och dela dokumentet med erika.bengtsson81@gmail.com i slutet av lektionen. 
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Vecka 3 
 

Datum för provet: fredag den 5/2 (ni kommer få båda lektionerna på er vid behov) 

  

Anteckningarna från förra veckans lektioner ligger på 
hemsidan, http://www.brunnbyskola.se, under åk 5 fliken dokument. 

  

  

Torsdag 

Genomgång s. 45 + 72-74 

- Löslighet (hanns inte med i fredags) 

- Vad är en blandning? 

- Vad är en lösning? 

- Lösningar i olika form 

  

Om vi hinner påbörjar vi planeringen av fredagens undersökning. 

  

  

Fredag (2 lektioner) 

  

Idag ska vi planera och utföra en undersökning om vilka ämnen som löser sig i vatten. 

1. Planera undersökningen enligt mallen på s. 171. 

* Du ska testa att lösa, peppar, diskmedel, mjöl och karamellfärg (har man tid över kan man 
öven testa andra ämnens löslighet i vatten). Du använder dig av glas (ett för varje ämne du 
testar) som du har vatten i och tillsätter ämnet som ska testas. 

* Beskriv noga hur du ska göra alla faktorer lika, förutom den du ska undersöka. Dvs att det 
är bara de ämnen du ska testa lösligheten för som ska vara olika i försöken, allt annat ska 
vara lika i alla försöken. Till exempel hur mycket vatten ska du använda i varje försök, ska du 
röra runt eller bara hälla i ämnet, hur mycket av ämnet ska du tillsätta? 

2. Skriv en hypotes, vilka ämnen tror du kommer lösa sig i vattnet och vilka kommer inte göra 
det? Försök förklara varför du tror så. 

3. Genomför undersökningen. 

4. Skriv resultatet. 

5. Slutsats: Stämmer resultatet med din hypotes? Försök förklara vad resultatet beror på 
med hjälp av kunskapen du fått från torsdagens genomgång/ texten i boken. 

6. Utvärdering: Hur gick undersökningen? Var det något som gick mindre bra? Vad beror det 
på och vad kan man göra annorlunda? Kom du på någon ny fråga? 
 


