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Luften

Ludvig och Lisa lär sig använda en teori  
för att förstå egenskaper hos luft och andra gaser

Experiment med luft

Ludvig och Lisa har känt varandra länge. De är goda vänner och kan prata 
om det mesta. De är också intresserade av en hel del i skolan. Båda tycker 
att naturvetenskap är spännande. Lisa gillar bäst när eleverna får diskutera, 
Ludvig att göra experiment. Deras lärare i biologi, fysik och kemi heter 
Carolina. Hon tycker om att utmana eleverna genom att ge dem problem 
att lösa. På så sätt kan de lära sig att tänka, anser hon.

Luft – kan det vara något?

Vi träffar Ludvig och Lisa på en håltimma efter en lektion om luft. 
– Det var ju en ganska intressant lektion, tycker Ludvig. Jag har aldrig 

tänkt närmare på luft. Den är osynlig på något sätt. Det går inte att ta på 
den och hålla den i handen.

– Det stämmer, säger Lisa. Och när vi talar om luft verkar det ibland som 
att den inte är nåt. Vi säger ju att man inte ska bygga luftslott eller att någon 
behandlas som luft.

– Men ibland talar vi om luft som någonting som finns och är verkligt, 
påpekar Ludvig. Tänk dig en fridykare som närmar sig vattenytan. Han 
tänker: Jag måste få luft! Och en astronaut på månen måste ta med sig luft 
– för där finns det ingen. 

– Vi fick ju göra experiment som visar att luft är något, påminner sig 
Ludvig. Vi höll en flaska lutad under vattnet i ett stort akvarium. Då kom 
det bubblor ut ur öppningen och det rann in vatten. Han pekar på figur 1 
i sin anteckningsbok. Ludvig minns också att om flaskan är rakt upp och 
ned i vattnet så kommer det inte ut några bubblor. 
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– Sedan frågade Carolina vad som händer om man fyller en flaska med 
hushållspapper, vänder den upp och ned och sänker ner den helt och hållet 
under vatten, säger Lisa. Blir pappret vått? Hon pekar på figur 2 i Ludvigs 
anteckningsbok. Då vi gjorde experimentet var pappret torrt fast flaskan 
varit helt och hållet under vatten! Vi fick i läxa att förklara detta. 

– Det kan ju inte vara pappret som hindrar vattnet från att komma in, 
tycker Ludvig. Då är det väl luften i flaskan som håller emot.

– Carolina berättade också om när hon skulle fylla äppeldricka ur en stor 
dunk på mindre flaskor, säger Lisa. Hennes tratt var inte så bra. Den 
vickade hit och dit i flaskhalsen. Därför satte hon fast den med modellera.

Figur 1. Vatten in och luft ut ur 
en flaska.

Figur 3. Vattnet rinner dåligt genom tratten.

Figur 2. Upp och nervänd flaska, fylld med 
hushålls papper och nedsänkt i vatten.

hushålls-
papper

modell-
lera
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– Carolina hade med sig dunk, flaska, tratt och modellera till lektionen och 
visade hur hon gjort, påminner sig Ludvig. Sen hällde hon vatten i tratten. 
Det rann dåligt och det kom bubblor upp genom tratten så att det skvätte. 
Så tog hon bort modelleran. Då rann vattnet fort och stadigt ner i flaskan. 
Ludvig pekar på figur 3 i sina anteckningar.

– Det är luft i flaskan, och den måste ut för att saften ska komma in, 
säger Ludvig. Det är därför det bubblar upp genom tratten. Tar man bort 
modelleran kan luften i flaskan komma ut mellan tratten och glaset i flas-
kans öppning!

– Titta på bilden av tratten i din anteckningsbok, säger Lisa. Den är ju gjord 
så att det inte ska bli tätt då man sätter den i en flaskhals! Använder man 
den här tratten, så vet man att luften kan komma ut ur flaskan. Om man 
inte täpper till med modellera förstås. 

Lisa och havsluften

Lisa tycker att havsluft luktar så gott. Tänk om man kunde ta hem en 
flaska med havsluft och lukta på den en liten stund varje kväll. Men hur ska 
det gå till? Luft är ju en enda sak, en enda massa. Den är svår att komma åt 
på något konstigt vis. Hon berättar om sin dröm för Ludvig. Men han har 
tankarna på annat håll. Han har hittat på ett eget problem. Han säger:

– Om man fyller en flaska med vatten och sedan tömmer ut det – är då 
flaskan tom, eller är det luft i den? 

Lisa föreslår ett svar:
– Om man fyller en flaska med vatten, så trängs den gamla luften ut. Om 

man sen häller ut vattnet, så kommer det ny luft in i flaskan. Den måste 
komma från rummet vi är i. Aha! Nu vet jag hur jag kan samla in havsluft. 

Figur 4. Detaljbild av tratt.
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Några sätt att samla in luft

På nästa fysiklektion får Ludvig och Lisa lära sig några sätt att samla in luft. 
Om man har en plastspruta, så skjuter man först in kolven helt och hållet 
(läge A, figur 5). Så drar man ut kolven (läge B, figur 5). Då är sprutan fylld 
med luft. Man kan stänga mynningen med en slang och en slangklämma 
eller med en kork. På så sätt har man fångat en viss mängd luft och kan göra 
experiment med den.

Man kan också ta en plastpåse, platta till den, och dra den genom luften så 
att den öppnar sig. Den fylls då med luft. Så stänger man till. Har man en 
stor påse kan man samla in ganska mycket luft. Vill man flytta över luften 
i påsen till en flaska kan man göra som figur 6 visar. 

Man fyller en flaska helt och hållet med vatten, håller för öppningen, vänder 
flaskan upp och ned och sätter den i en balja med vatten som figur 6 visar. 
Vattnet rinner inte ut ur flaskan trots att man inte längre täpper igen öpp-
ningen. Så skapar man en förbindelse mellan plastpåsen och flaskan med hjälp 
av en slang och klämmer på påsen. Om det är tätt vid A, så bubblar luften 
upp i flaskan och tränger undan vattnet. (Kanske något för Lisa – hon kan ta 
med sig en stor plastpåse med havsluft hem och fylla på många flaskor.) 

Figur 5. Ett sätt att samla in luft i en plastspruta.

A B

Figur 6. Luft överförs från en plastpåse till en flaska.

A
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Ludvig och fotbollen

Några dagar senare sitter Ludvig på trappan till sin bostad och pumpar sin 
fotboll. Det har han gjort många gånger utan att tänka närmare på saken. 
Men nu har han inte bara fotboll i huvudet. Han tänker också på luft. 

– Det finns luft i en tom flaska, funderar han. Undrar om det finns luft i en 
tom fotboll ... Han skruvar loss nippeln från bollpumpen och sticker in den 
i pumphålet på bollen. Det pyser lite, men sen hörs ingenting. Förut så hade 
jag trott att bollen nu var tom. Men nu tror jag att det kanske är luft i den 
i alla fall, tänker Ludvig. Han tar bollen med isatt nippel och går in och 
tappar upp vatten i ett tvättfat. Så sänker han ned bollen så att nippeln 
kommer under vattnet och klämmer på bollen. Det kommer bubblor ur 
den! Det är luft i bollen fast man säger att den är tom, tänker han. På 
samma sätt som med en tom flaska. 

Nej, nu gäller det att få bollen pumpad! Han går ut på trappan och sätter 
igång. Egentligen är det konstigt, tycker han, att det går att pumpa in mer 
och mer luft i fotbollen utan att den blir större. Den är ju full med luft redan 
när man börjar att pumpa. Plötsligt klickar det till i honom. Det måste be-
tyda att luft går att pressa ihop! Jag undrar hur mycket luft man kan pressa in?

Just då hörs ett välbekant gnisslande ljud. Det är Lisas gamla cykel – och 
Lisa. Han berättar för henne om sina tankar. Hon säger: 

– Man skulle kunna pumpa fotbollen stenhårt. Sen släpper man ut luften 
i en tillplattad plastpåse. Man behöver en slang från fotbollen till påsen. Då 
vet man hur mycket vanlig, opressad luft som man klämde in i bollen. Men 
nu måste vi skynda oss till träningen. 

Redan nästa dag pratar Lisa och Ludvig med Carolina. De får låna ma-
teriel av henne och gör sitt experiment (se figur 8). En fyraliters plastpåse 

Figur 7. Luftbubblor ur en fotboll
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blev nästan full. Och då är det ändå luft kvar i fotbollen – lika mycket som 
fanns från början.

Nu har jag lärt mig ännu ett sätt att ta hem havsluft utan att den behöver 
ta så stor plats, tänker Lisa. 

Väger luft någonting?

Carolina tycker om när hennes elever kommer med egna idéer och frågor, 
och hon försöker uppmuntra dem och hjälpa dem så mycket hon kan. Hon 
vet att elever kan lära sig mycket själva genom att iaktta, tänka och disku-
tera. Men nu ställer hon en fråga: 

– Ni pumpar in mer och mer extraluft i fotbollen. Betyder det att fotbol-
len blir tyngre och tyngre? Väger luft någonting? 

– Fotbollen studsar bättre när det är mycket luft i den. Då kan den inte 
väga mer. Jag tror att fotbollen blir lättare, säger Ludvig. 

– Luft väger inget, säger Lisa. Därför väger den lika mycket när man har 
pumpat. Men ... man pumpar ju ändå in någonting i bollen. Kanske den 
blir lite tyngre. 

– Fundera på detta ett tag till, säger Carolina. Jag ska ta upp saken på 
nästa lektion.

nippel

slang

uppblåst
plastpåse

tillplattad
plastpåse

påsen sluter tätt
till slangen

Figur 8. Luft från en pumpad fotboll fyller en plastpåse.
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På lektionen släpper Carolina ut luften ur en fotboll tills det slutar att pysa. 
Då är det bara opressad luft kvar i bollen. Sedan väger hon bollen på en 
känslig snabbvåg. Resultat: 420 g. Sedan pumpar hon bollen jättehård och 
väger igen. Resultat: 424 g. Till slut släpper hon ut den inpumpade extra-
luften i en fyra liters plastpåse. Den blir full. Fyra liter luft väger alltså 
cirka fyra gram. Det betyder att en liter luft väger cirka ett gram. 

Carolina säger: 
– Nu kan ni räkna ut hur mycket luften i klassrummet väger om ni har 

lust.
– Rummet kan väl vara 9 m långt, 8 m brett och 3 m högt mumlar Ludvig. 

Längden gånger bredden gånger höjden ... En kubikmeter är tusen liter. Då 
väger en kubikmeter luft ett kilo .... Att räkna gör mig alldeles utpumpad!

Det har varit en lång dag. Lisa ligger i sin sköna säng och tänker. Det var 
extra besvärligt att räkna. Men tänk att det går att pressa in så mycket luft 
i en fotboll. Luften går att pressa ihop. Lisa får plötsligt en idé. Det måste 
betyda att om man tar en cykelpump och håller för hålet, så går det ändå 
att skjuta in kolven. Är det verkligen så? Det är svårt att tro. Hon smyger 
ut till verktygslådan i köket, tar en pump och kollar. 

innesluten
luftmängd

Figur 9. Går luften inuti en cykelpump att pressa ihop?



8

teorier i det naturvetenskapliga klassrummet

© 2012 Björn Andersson och Gleerups Utbildning
Detta dokument ingår som en del av Teorier i det naturvetenskapliga rummet

Kan stillastående luft trycka?

På kvällen nästa dag träffas Ludvig och Lisa i centrum. Klassen ska in till 
stan och gå på bio. Ludvig säger:

– Det är gott om tid innan bussen går. Vi går in på biblioteket! Du minns 
väl att Carolina gett oss i hemläxa att ta reda på vad experimentet med 
hästarna som försökte dra isär halvkloten gick ut på. Vi ber bibliotekarien 
att hjälpa oss med detta.

De får tips om en bok och går in i läsrummet. De bläddrar och hittar 
ett avsnitt om experimentet. Det gjordes på 1600-talet. En man som 
hette Otto von Guericke gjorde i ordning två stora, ihåliga halvklot av 
brons. Diametern var 35 cm. De kunde sättas ihop till ett helt klot, som 
var tätt. Men halvkloten var ändå lätta att dra isär. Men så pumpades 
nästan all luft ut ur de hopsatta halvkloten. Då behövdes det åtta hästar 
på varje sida för att dra isär dem (se figur 10). Experimentet gjordes i 
Magdeburg i Tyskland.

– Det var en intressant bild, tycker Lisa. Men det är lite svårt att se 
själva halvkloten mellan hästarna. 

Figur 10. Experimentet med de magdeburgska halvkloten, som gjordes 1654.
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– Man kan ju rita klotet lite större, säger Ludvig. Han ritar figur 11.

– Tänk om man kunde göra det här experimentet i skolan, fortsätter Ludvig. 
Fast man fick väl ta två bilar i stället för en massa hästar. 

– Det står här att det är luften som trycker ihop kloten, säger Lisa. 
– Det fattar jag inte, säger Ludvig. Stillastående luft kan väl inte trycka. 

Det är bara luft i rörelse som kan trycka, till exempel fönster som buktar in 
när det stormar på dem. 

– Ja, nog är det konstigt, tycker Lisa. Förresten så påminner mig de här 
halvkloten om sugkoppen vi har hemma för att rensa avlopp. Om man 
trycker fast den på diskbänken eller en slät vägg och drar, så är den svår att 
få loss.

– Bussen! ropar Lisa. Den går när som helst. De kilar iväg och hinner i 
sista sekunden på bussen.

En teori om luft

Teorin presenteras

Nästa fysiklektion börjar med att Carolina skriver på tavlan vad klassen vet 
om luft. Vi vet

•  att luft finns överallt, också i så kallade tomma flaskor och i bollar som luften 
verkar ha gått ur

•  att det går att samla in luft i flaskor, sprutor och plastpåsar

•  att en liter luften väger ungefär ett gram

•  att luft går att pressa ihop

•  att luft trycker. 

Figur 11. De magdeburgska halvkloten.

åtta
hästar

åtta
hästar
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– Det är ganska mycket som vi lärt oss, tycker Carolina. Men lär man sig 
något nytt så kommer det också nya frågor. Varför går luft att pressa ihop 
till exempel? Och varför kan den trycka? Det finns en teori som förklarar 
detta. Den har skapats av naturvetare. Jag har skrivit ner teorin som ett PM 
och gjort kopior till alla. Jag har också gett exempel på hur teorin kan an-
vändas. Läs igenom mitt PM till nästa lektion och tänk ut frågor på sådant 
som ni inte förstår.

Eftersom Ludvig och Lisa själva funderat en del över luft är de ganska 
intresserade. De sätter sig på en bänk på skolgården och tar fram sina ko-
pior som har rubriken ”En teori om luft”. Sedan läser de följande: 

•  Luft består av mycket, mycket små partiklar, som kallas molekyler. De är så  
små att man inte kan se dem eller känna på dem. Vi tänker oss att de är som 
små, små kulor.

•  Mellan molekylerna finns ingenting. (Det är vakuum mellan dem.)

•  Molekylerna är materia. De har massa och tyngd fast de är mycket små.

•  En liter luft består av miljarders miljarder molekyler.

•  Varje luftmolekyl rör sig med hög hastighet i en rak linje till dess att den kol-
liderar med en molekyl i ett angränsande ämne (t.ex. väggen i en flaska) eller 
med en annan luftmolekyl. Då ändrar den riktning och fart. Farten varierar 
alltså, men är i genomsnitt hög (500 m/s).

•  De molekyler som tillsammans utgör en luftmängd (t.ex. luften i en flaska), 
rör sig åt alla möjliga håll, oberoende av varandra.

•  Om man tänker sig en stillbild av ett antal 
molekyler, är de i genomsnitt ganska långt 
från varandra i förhållande till sin storlek.

•  Om luft värms, ökar molekylernas fart. Om den kyls, så minskar farten. (Mo-
lekylerna kan alltså ändra riktning och fart. Men för övrigt så ändras de inte. 
Om man t.ex. värmer luft, kan molekylerna inte smälta, utvidgas eller fatta 
eld. De ökar bara farten. )
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Stillastående luft är inte stilla!

– Det här var mycket på en gång, säger Lisa. 
– Minns du halvkloten, säger Ludvig. De där som man pumpat luften ur 

och som alla hästarna inte kunde dra isär. Det stod i boken att luften 
tryckte ihop kloten. Vi förstod inte hur stillastående luft kunde trycka. 

– Det minns jag, säger Lisa. Men nu kan jag tänka mig att miljarders 
miljarder molekyler hela tiden bombarderar kloten från alla håll utifrån. 
Inuti finns ingen luft och alltså inga molekyler som kan bombardera inifrån. 
Därför pressas halvkloten ihop.

Ludvig tittar ut genom fönstret. Han säger: 
– Det är vindstilla idag. Men ändå rör sig luftens molekyler med höga 

hastigheter åt alla håll. Konstigt att det inte märks på något sätt. 

Figur 12. Miljarders miljarder molekyler bombarderar halvkloten.

Figur 13. Sugkopp som sitter på en kakelplatta.
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– Det märktes i alla fall då man försökte dra isär halvkloten, påpekar 
Lisa. Förresten så tror jag att det märks då man försöker dra loss en sugkopp 
också. Tänk dig att den sitter på en kakelplatta. Då man drar i den blir det 
ett utrymme mellan sugkoppen och kakelplattan. Där är det nästan luft-
tomt. Det finns alltså inte så många molekyler som bombarderar sugkoppen 
inifrån. Men utanför finns det gott om molekyler. De bombarderar sugkop-
pen utifrån, och trycker den tillbaka in mot plattan.

– Men varför känner vi inte alla molekyler, som kolliderar med oss, 
undrar Ludvig. Tänk dig, miljarders miljarder kommer farande med 500 
m/s, varenda sekund, dag och natt? 

– Det är ganska konstigt, säger Lisa. Kanske är det något tryck inifrån 
kroppen som håller emot.

Ludvig tittar nu bort mot deras cyklar. De har stått en bra stund rakt i 
solen vid väggen! Däcken måste vara stenhårda. Luften i däcken är jätte-
varma nu, tänker Ludvig. Det betyder att molekylerna har fått ökad fart. 
Eftersom dom har samma utrymme som förut, så kolliderar dom nu oftare 
och hårdare med cykelslangens väggar. Det måste vara därför som däcket 
känns hårdare. 

Fortsättningen på Carolinas PM

Ludvig och Lisa diskuterade inte hela Carolinas PM. Här kommer fortsätt-
ningen.

Bli nu inte förskräckta över att den här teorin om luft kan se lite krånglig ut 
första gången man ser den. Det fina är att teorin kan förklara en hel del av det 
man kan observera. Med hjälp av teorin kan man också göra förutsägelser. Här 
är några exempel.

Exempel 1. Varför rör sig inte kolven?

Observation
Om man drar in luft i en plast-
spruta, och sedan stänger till 
med en kork, så rör sig inte 
kolven (K).

K
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Försök till förklaring
Detta är egentligen ganska 
konstigt. Det finns ju miljar-
ders miljarder molekyler inuti 
sprutan som ständigt kollide-
rar med kolven. Den borde där-
för röra sig utåt. Men det gör 
den inte.

(Du har kanske redan tänkt på att de molekyler som ritats i figuren är alldeles 
för stora och alldeles för få. Egentligen går det inte att rita ut miljarders miljar-
der molekyler. Men figuren med alltför stora och alltför få molekyler kan ändå 
vara till hjälp för tanken.) 

Nytt försök till förklaring
Kolven bombarderas inifrån av 
miljarders miljarder molekyler. 
De studsar mot kolven och 
trycker den utåt. Men det är 
inte bara luft inuti sprutan. Det finns också luft utanför. Därför bombarderas 
kolven även utifrån av miljarders miljarder molekyler. De studsar mot kolven 
och trycker den inåt. De båda trycken motverkar varandra.

Exempel 2. Vad händer om man tar bort luften utanför sprutan?

Förutsägelse
Eftersom det nu inte finns någ-
ra molekyler som kolliderar 
med kolven utifrån, så kan mo-
lekylerna inuti sprutan skjuta 
kolven utåt.

Observation
Om man sätter in sprutan i en 
vakuumkammare och pumpar 
ut luften, så rör sig kolven utåt.

K

K

K

luft pum-
pas ut

kolven rör
sig utåt
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Exempel 3. Varför går luft att pressa ihop?

Observation
Luften i sprutan går att pressa 
ihop.

Förklaring
Det är stora mellanrum mellan 
molekylerna. I mellanrummen 
finns ingen materia. Där är det 
vakuum. På grund av de stora 
mellanrummen kan man pres-
sa ihop luften.

Exempel 4. Varför tar det emot ju mer man pressar in?

Förklaring
Molekylerna inuti sprutan kom-
mer nu tätare ihop. Men de har 
fortfarande samma höga has-
tigheter. Därför blir det fler kol-
lisioner per sekund på kolven 
inifrån, jämfört med opressad luft. Men utifrån är det lika många kollisioner 
som förut. Trycket inifrån är alltså större än utifrån. Därför måste man hålla 
emot. Om man släpper går kolven tillbaka till sitt utgångsläge.

Exempel 5. Varför kan luft utvidga sig om den värms?

Observation
Om man värmer den inneslut-
na luften, så flyttar sig kolven 
utåt. (Den inneslutna luft-
mängden utvidgas.)

Förklaring
Uppvärmningen gör att mole-
kylerna inuti sprutan rör sig 
fortare. De kolliderar då hår-
dare och oftare med kolven, 
som därför flyttar sig utåt. 

kolvens ut-
gångslägeK

kolvens ut-
gångslägeK

K

K

värme 
tillförs

kolven börjar
röra sig utåt

K
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Observation
Då den inneslutna luften fått en 
viss temperatur så slutar kol-
ven att röra sig.

Förklaring
Molekylerna inuti sprutan rör 
sig fortfarande fortare än när 
man började värma. Men de är 
nu mer utspridda, eftersom 
den inneslutna luftmängden 
finns i ett större utrymme. Därför blir det färre kollisioner per sekund mot kolven 
än från början. Molekylerna utanför beter sig som vanligt. De kolliderar inte så 
hårt men det är fler kollisioner per sekund mot kolven jämfört med kollisio-
nerna inne i sprutan. Kollisionerna inifrån (hårda, lite glesare) har samma ver-
kan som kollisionerna utifrån (inte så hårda men tätare).

Atmosfären

Vad väger luften runt jorden?

Några dagar senare har Ludvig, Lisa och de andra eleverna i klassen haft 
flera tillfällen att använda teorin om luft för att lösa problem som Carolina 
delat ut. Eleverna brukar arbeta två och två eller fyra och fyra med detta. 
Varje grupp skriver ner ett gemensamt svar. Ludvig och Lisa har just blivit 
klara med några uppgifter och funderar på vad de ska göra härnäst. Då 
säger Ludvig:

– Minns du när vi vägde luft. Vi kom fram till att en liter luft väger unge-
fär ett gram.

– Det är ju inte mycket, tycker Lisa.
– Det kan man ju alltid diskutera, menar Ludvig. Tänk på rummet vi 

sitter i till exempel. Det kan väl vara 9 meter långt, 8 meter brett och 3 
meter högt. Om man tar längden gånger bredden gånger höjden så blir det 
lite drygt 200 kubikmeter. På en kubikmeter går det 1 000 liter. Det betyder 

kolvens ut-
gångsläge

K

kolven har 
slutat röra sig

K
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att en kubikmeter luft väger ett kilo, och luften i rummet cirka 200 kilo – 
om nu måtten på längd, bredd och höjd är rätt.

– Ja, över 200 kilo är ju en hel del, säger Lisa. Man skulle inte orka lyfta 
så mycket. Men luft finns det ju inte bara i klassrummet utan runt hela 
jordklotet. Och luften sträcker sig många kilometer upp. Den blir tunnare 
och tunnare ju högre upp man kommer, men den måste väga en hel del. Jag 
undrar hur mycket?

Carolina, som lyssnat med ett öra på diskussionen, säger:
– Pröva att söka i Nationalencyklopedin, som skolan har tillgång till (www.

ne.se). Använd uppslagsordet ”jorden”. 
Sagt och gjort. De får ganska snart fram en artikel. 
– Jag tycker att artikeln är lång och krångligt skriven, klagar Lisa. Ludvig 

håller med. Men när de rullar ner texten så hittar de plötsligt vad de söker. 
De läser att ”den fasta jordens massa är ca 6 · 1024 kg” och vidare att ”atmo-
sfärens massa är ca 5 · 1018 kg”. De förstår att ”atmosfären” är ett namn på 
all luft runt jorden.

– 1018, det är detsamma som en etta med 18 nollor efter sig, säger Ludvig. 
Det är skapligt mycket.

Vilka gaser ingår i luft?

– Mycket av de här 5 · 1018 kilona måste vara koldioxid, säger Ludvig. Den 
gasen påverkar ju jordens klimat så att det blir varmare, och då måste det 
finnas mycket av den i atmosfären. 

– Ja, och så måste det finnas jättemycket syre, anser Lisa. Annars skulle 
vi inte kunna andas.

– Sök på ”atmosfären” i Nationalencyklopedin och ta reda på om det ni 
tror om koldioxid och syre är riktigt, säger Carolina.

De får fram en tabell, som Carolina hjälper dem att omvandla till pro-
centtal. De skriver upp det fyra vanligaste gaserna i atmosfären:
Tabell 1. De fyra vanligaste gaserna i atmosfären.

Ämne andel
 (%)

kväve 78,1
syre 20,9
argon 0,9
koldioxid 0,039
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Carolina berättar att vattenånga också är en vanlig gas i atmosfären, men 
att dess andel varierar. Därför går det inte att ange ett bestämt procenttal 
för denna osynliga gas. Hon påpekar att det hon tidigare kallat ”luftmole-
kyler” alltså är en blandning av olika molekylslag – kvävemolekyler, syre-
molekyler osv.

– Syre finns det rätt så mycket av, men att det är så lite koldioxid kom 
som en överraskning, tycker både Ludvig och Lisa. Tänk att så lite kan 
inverka på jordens klimat.

– Om man räknar om andelen koldioxid till kilogram, så blir det ändå 
ganska mycket, säger Carolina. Jag får det till 2·1015 kg. En etta med femton 
nollor är väl en ansenlig mängd.

– Koldioxid är inte den enda växthusgasen, säger Carolina. En annan är 
vattenånga. Metan är en tredje. Men detta med växthuseffekten och växt-
husgaser är en annan historia, som får vänta lite grand. Nu ska jag förklara 
en viktig sak för hela klassen.

Teorin om luft gäller också andra gaser

– Under lektionerna om luft kom vi bland annat fram till följande, säger 
Carolina, och skriver följande på tavlan:

• Det går att samla in luft i flaskor och plastpåsar.

• Luft har massa och tyngd.

• Luft går att pressa ihop.

• Luft trycker.

• Luft utvidgas vid uppvärmning och sammandrar sig vid avkylning.

•  Om luft är instängd i ett kärl som inte ändrar sin volym, så ökar luftens tyck 
vid uppvärmning.

– Dessa egenskaper förklarade vi med vår teori om luft. Men listan över 
luftens egenskaper stämmer också för andra gaser, till exempel väte, kväve, 
syre, koldioxid och helium. Egenskaperna kan därför förklaras med teorin 
om luft. Det är bara att byta ut ordet ”luft” mot namnet på nya gasen. Men 
på några punkter blir det en skillnad. Molekylernas medelhastighet kan vara 
annorlunda. Olika gaser väger också olika mycket. De har olika densitet. 
Densiteten för luft (som ju är en gasblandning) är 1,3 g/cm3 (vi har räknat 
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med 1 g/cm3 för enkelhetens skull). Vätgas har densiteten 0,09 g/cm3 och 
koldioxid 1,98 g/cm3. Olika gaser har också olika kemiska egenskaper.

Det blir ingen diskussion om detta. Carolina känner på sig att eleverna 
förstått det hon berättat om.
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Ljuset

Ludvig och Lisa lär sig använda teorin om  
ljusets utbredning längs räta linjer

Ljuset och den suddiga skuggan

En teori om ljuset

Den här gången träffar vi Ludvig och Lisa en eftermiddag då de läser läxor 
hemma hos Lisa. Deras lärare Carolina har börjat på ett nytt avsnitt i fysi
ken – optik, som handlar om ljuset och dess egenskaper. Hon har berättat 
för eleverna att de ska bygga upp en teori som förklarar till exempel hur det 
blir skugga och hur det kan komma sig att man ser sig själv i en spegel. 
Hittills består teorin av två påståenden. Både Ludvig och Lisa har skrivit 
följande i sina anteckningsböcker:

VÅR TEORI OM LJUSET

• Från varje punkt på en ljuskälla går det ljus åt alla håll.
• Ljuset går längs räta linjer, som kallas strålar.

– Den här teorin om att ljuset utbreder sig längs räta linjer och att man 
ritar strålar för att visa den väg som ljuset går tål att tänka på, säger Ludvig.

– Man har ju ritat strålar från solen många gånger, men inte funderat 
närmare på vad de där strecken betyder, påpekar Lisa. En sol ska ritas med 
streck åt alla håll. 

– Och man ser ju inget ljus som går längs räta linjer från solen eller från 
lampor, inskjuter Ludvig. När man tänder en lampa i ett rum så är det som 
om rummet plötsligt fylls med ljus, och då kan man se.
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Skuggor

– Vad har man egentligen för glädje av teorin om strålar som visar hur 
ljuset går från en ljuskälla, undrar Lisa.

– Ja, det kan man fråga sig, tycker Ludvig och tänker en stund. Så säger 
han:

– Kanske jag förstår lite bättre vad skuggor är efter lektionen i dag. Ti
digare har jag inte tänkt så mycket på hur det blir skuggor. När jag var 
yngre trodde jag att skuggorna kommer från föremålen, att föremålen gör 
skuggor på något sätt. Man säger ju att träden kastar sina skuggor. Men 
Carolina förklarade att det blir skuggor därför att ljuset stoppas.

– Ja, den saken tyckte jag att jag begrep, säger Lisa. Hon tar fram sin 
anteckningsbok och visar det hon ritade under lektionen. Se figur 1.

rund
skugga
på väggen

ljuskälla som är
en lysande punkt

skuggat
område

Figur 1. Skuggan från en boll.

Lampan sänder ut ljus åt alla håll. Det som träffar bollen stoppas. Det kan 
inte fortsätta. Bakom bollen blir det skugga. Om man vet att ljuset går rakt 
kan man räkna ut hur stor skuggan blir. 

– Har du tänkt på, säger Ludvig, att de skuggor som blir inomhus då 
man tänder lamporna inte alls är så skarpa och tydliga som de skuggor vi 
gjorde i skolan.

– Ja, det är sant, säger Lisa. Det skulle vi kanske undersöka lite närmare. 
Jag har en idé om ett experiment. 

Hon tar fram en liten boll och tejpar fast en tråd i den. Så tar hon av 
skärmen till en golvlampa, tänder den och håller bollen så som bilden på 
nästa sida visar. På ett vitt papper ser de då en suddig skugga av bollen. 
Skuggan blir mindre och tydligare om man håller bollen nära pappret. Den 
blir större och otydligare om man håller bollen närmare lampan.
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– Vi kanske kan använda Carolinas figur när vi funderar (figur 1 ovan), 
säger Lisa. Men vi måste ändra på ljuskällan i figuren. Nu är den inte en 
liten punkt utan en större. Vi kan rita så här. 

Lisa ritar lampa, boll och papper. Så tar hon sin linjal och drar två linjer 
(se figur 3).

Figur 2.

Figur 3.

lampa boll

papper
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Därefter ritar hon att området mellan bollen och pappret är mörkt. 
– Det kan inte komma något ljus från lampan till det här området bakom 

bollen, säger hon.
– Det har du rätt i, instämmer Ludvig. Ljuset går ju rakt, och var det än 

börjar på lampan så kan det ju inte komma in i det mörka området. Ljuset 
som går längs de två strålarna i figuren är det ljus som går närmast det 
mörka området.

– Jag tror att det vi nu ritat har något att göra med att den suddiga skugga 
som vi ser är mörkast i mitten, funderar Lisa. Låt oss nu tänka på en punkt 
på pappret som ligger en liten bit ifrån det mörka området. Hon markerar 
punkten (A) och ritar så linjen AB.

– Aha, säger Ludvig. Till punkten A kommer det ljus från en liten del av 
lampan – den här! Han ritar bågen CB på lampan. 

– Lite ljus till punkten A alltså, säger Lisa, men bara från en mindre del 
av lampan.

Figur 4.

lampa boll

papper

Figur 5.

A

C

B
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– Vi tar en ny punkt, lite längre bort från det mörka området, tycker Lud
vig. Han sätter ut punkt D och drar linje DE. 

– Ja, nu är det en större del av lampan som kan belysa punkten D, säger 
Lisa och ritar bågen CE. Det borde alltså vara lite ljusare i D jämfört med A. 

– Då är det väl bara att ta sista steget till den punkt där man börjar se hela 
lampan, tycker Ludvig. Han ritar strålen FG och bågen CG. Se figur 7.

– Dags för en sammanfattning, anser Lisa. Hon ritar figur 8 på nästa sida.

Figur 6.

D

E

C

Figur 7.

F

G

C
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– Det här förklarar väl ganska bra det som vi har sett på det vita pappret, 
tycker Lisa. Vi ser en skugga som är mörkast i mitten (H–I) och som blir 
ljusare och ljusare ju längre ut man går från H till F och från I till J. 

– Detta var ett rejält tankearbete, pustar Ludvig.
Just då tittar Lisas mamma in och får syn på deras teckningar. 
– Det här kommer jag faktiskt ihåg från skolan, säger hon. Det mör

kaste området visar kärnskugga och områdena bredvid halvskugga. 
– Lika bra att vi skriver upp det, säger Lisa.

Figur 8.

F

G

C

område som är
delvis skuggat

område som är
delvis skuggat

område som är
helt skuggat

bollens skugga,
sedd framifrån

H

I

J

F

G

C

H

I

J

halvskugga

halvskugga

kärnskugga

Figur 9.
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Hur kan man lära sig?

Nästa gång träffar vi Ludvig och Lisa i skolans uppehållsrum efter ännu en 
lektion om ljuset och dess egenskaper. Men teorin om ljuset engagerar dem 
inte just nu. De är i en lite filosofisk sinnesstämning. 

– Hur går det egentligen till när man lär sig? undrar Ludvig. Och hur 
ska man bära sig åt så att det man lärt sig sitter kvar?

– Det har jag funderat på, säger Lisa. Tidigare trodde jag att man skulle 
repetera och repetera och lära sig olika förklaringar utantill.

– Jag har väl tänkt likadant, säger Ludvig. Men det är ett ganska tråkigt 
sätt att lära sig. Det känns som att man lägger in en kunskapsbit i huvudet 
som man inte kan göra så mycket med. Bara rabbla upp den. Har du kom
mit fram till något bättre och roligare sätt att lära?

– Ja, kanske det, säger Lisa. Om jag till exempel läser om ett experiment 
så frågar jag mig vad som händer om jag gör olika ändringar. Det tycker jag 
är kul, och kanske gör det att jag begriper bättre.

Att göra ändringar i experiment

Lisas idé om att göra olika ändringar får Ludvigs tankar att återvända till 
optiklektionen och teorin om ljuset. Han säger:

– Låt oss tänka på den lilla glödlampan som vi hade i en pappcylinder. 
Det blev en rund ljusfläck på väggen. Så här var det (Ludvig ritar figur 10 i 
sin anteckningsbok).

– Den lilla lampan sänder ut ljus åt alla håll. Vår teori säger att ljuset går 
längs räta linjer som kallas strålar. Om man ritar de två strålarna i figuren 
så vet man vilken del av väggen som blir belyst. Vilka ändringar skulle du 
tänka ut när det gäller det här experimentet?

Figur 10. Liten lampa i en pappcylinder som belyser en vägg.

vägg

belyst
del

liten
lampa

pappcylinder
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– En hel del, säger Lisa. När jag har hört förklaringen så frågar jag mig 
vad som händer med ljusfläcken om man drar in lampan i cylindern. Och 
vad händer om man ökar ljusstyrkan på lampan? Blir fläcken större då? 
Lampan måste ju dessutom sända ut ljus åt andra håll än genom öppning
en på cylindern. Vad händer med detta ljus?

– Intressant, tycker Ludvig och ritar figur 11.

– Jag undrar hur stor ljusfläcken skulle bli om cylindern är flera meter lång 
och man drar lampan ända in? funderar han. Och hur stor blir fläcken om 
man flyttar ut lampan ända ut till öppningen. Oändligt stor? Men det finns 
ju ingen oändligt stor vägg att belysa.

– Där ser du, säger Lisa. Om man börjar ändra på saker så vet man inte 
var man hamnar. Det kan bli ganska spännande.

Att koppla lektionerna till omvärlden

– Vi lämnar lampan och cylindern, tycker Lisa. Här är en annan sak som 
jag använder för att lära mig bättre än när jag bara pluggar. Jag frågar mig 
om det jag fått reda på i skolan kan göra att jag lägger märke till något 
omkring mig som jag inte sett eller tänkt närmare på förut. Ibland ser jag 
saker med nya ögon, och då har jag liksom kopplat ihop lektionerna i sko
lan med min egen värld. Det tycker jag känns bra. 

– Hm, muttrar Ludvig. Hur är det med teorin om ljuset när det gäller 
detta? Här är en idé. När jag gick hem häromkvällen funderade jag över 
min skugga. Ibland är den framför mig och ibland bakom.

– Det har du rätt i, säger Lisa. Det har jag också sett men inte tänkt 

Figur 11. Om lampan dras in i cylindern blir ljusfläcken på väggen mindre.
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närmare på. Låt oss fundera på detta. För att det ska bli en tydlig skugga 
måste det finnas en ljuskälla. Vad har vi för ljuskällor på natten?

– Gatlyktorna förstås, säger Ludvig. Han ritar figur 12.

– Om man tänker på teorin att ljuset går rakt, så förstår man att det ljus 
som flödar från lampan och mellan de två utritade strålarna stoppas av 
gubben. Skuggan är bakom honom innan han har kommit fram till lampan. 
När han har gått förbi den så skapas skuggan framför honom.

– Men det är ju inte en enda lampa det handlar om, utan flera i rad på
minner sig Lisa. Nattvandraren borde ha två skuggor från de två lampor 
som är närmast honom. Kanske flera om man räknar med lampor som är 
längre bort. Hon ritar figur 13.

Figur 12. Nattvandraren och gatlyktan.

skuggaskugga

skugga
skugga

Figur 13. Nattvandraren och två gatlyktor.
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– Har du varit på en kvällsmatch i fotboll någon gång, undrar Ludvig. Där 
är det inte bara två strålkastare som lyser upp utan många. Jag undrar hur 
det är med spelarnas skuggor? Jag får kolla in det noga nästa gång.

Att diskutera och berätta

Både Ludvig och Lisa funderar ett tag över hur det ser ut med skuggorna 
under en kvällsmatch, men går inte vidare med detta. I stället säger Ludvig:

– Nu har vi pratat ganska länge om ljuset och hur det går och hur det 
blir skuggor. Att diskutera som vi gör är väl också ett bra sätt att lära sig? 
Vad säger du om det?

– Ja, det var faktiskt nästa sak som jag tänkte dra upp, säger Lisa. Man 
kan också berätta för någon vad en lektion har handlat om. Då lär man sig 
en hel del, och man märker ibland vad man inte har fattat, för det kan man 
inte förklara. 

Att ställa frågor

– Carolina brukar tjata om att vi ska ställa frågor under lektionerna. Hon 
säger att det kan göra att vi lär oss mer och på ett bättre sätt.

– Nå, har du någon bra fråga på lager som handlar om ljuset, undrar Lisa.
– Om den är bra vet jag inte, säger Ludvig, men jag funderar över det 

här med att katter ser i mörker. Det har jag i alla fall hört att de ska göra. 
Tänk dig att du och din katt är i ett fotografiskt mörkrum. Alla springor är 
tätade, så det kommer inte in en enda liten gnutta ljus in i rummet. Det är 
kolmörkt och du ser ingenting, hur länge du än väntar. Absolut ingenting. 
Men hur är det med katten? Ser han någonting i detta mörker?

– Bra fråga, ska Lisa just till att säga, men hon inser plötsligt att hål
timman är slut, och påminner Ludvig om detta.

– Vilken håltimma, suckar Ludvig. I stället för att vila hjärnan har vi 
diskuterat hela tiden. Och vi har kommit fram till fyra sätt att lära sig 
bättre: att tänka på hur det blir om man ändrar saker, till exempel i ett 
experiment, och fråga sig vad som händer då, att koppla samman det som 
lektionerna handlade om med vår egen värld, att diskutera med andra och 
berätta för andra om undervisningen och, till sist, att ställa frågor.

– Man ska inte bara lära sig, man ska också lära sig att lära sig, säger Lisa 
med ett milt leende. De går till nästa lektion.
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Spegeln och reflexbrickan

Ljus kan reflekteras

Några dagar senare har teorin om ljuset utvecklats. Nu står det så här i 
Ludvigs och Lisas anteckningsböcker:

VÅR TEORI OM LJUSET

1. Från varje punkt på en ljuskälla går det ljus åt alla håll.
2. Ljuset går längs räta linjer, som kallas strålar.
3. Ljus kan reflekteras. Infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln.

Klassen har gjort solkatter på en rast och förklarat dem med figur 14. Strålarna 
som visar ljusflödet från solen är parallella. Ljuset reflekteras i en fickspegel så 
som figuren visar, och man kan se en ljusfläck eller ”solkatt” på en vägg.

Carolina har också gått igenom den så kallade reflektionslagen. För att ut
trycka lagen på ett enkelt sätt tänker man sig en linje som är vinkelrät mot 
spegeln. Den kallas normal. Vinkeln mellan det infallande ljusets riktning 
och normalen kallas infallsvinkel. Vinkeln mellan det reflekterade ljusets 
riktning och normalen kallas reflektionsvinkel. Reflektionslagen säger att 
infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln eller kortare uttryckt: i = r. Se 
figur 15.

Figur 14. Solkatt gjord med en spegel

ljusflöde från solen

spegel
    sedd 
        från 
            sidan

vägg
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Experiment med en spegel och en reflexbricka

Carolina, som vet att Ludvig och Lisa är intresserade av naturvetenskap, 
har bett dem att göra ett experiment en mörk kväll, då de ska delta i en 
trafikövning som har att göra med ljusets reflektion. Under övningen ska 
de stå vid sidan av en skogsväg en bit ifrån varandra. Ludvig ska bära re
flexer, Lisa inte. Klasskamraterna ska få åka i bil på vägen för att se vilken 
skillnad det gör att ha reflexer på sig i mörkret eller ej.

De är ute i god tid för att också hinna göra det experiment som Carolina 
föreslagit innan övningen börjar. De har förberett sig genom att klistra en 
spegel och en reflexbricka på en pappbit så som bilden visar (figur 16) och 
ordnat så att de enkelt kan hänga upp pappbiten i en gren. De hittar snart 
ett lämpligt träd. Sedan går de bakåt några meter. Ludvig riktar en stark 
ficklampa mot den upphängda pappbiten. Han ser då att det blir reflex i 
brickan men inte i spegeln.

Lisa ser att det blir reflex både i brickan och i spegeln (figur 17). Om hon 
flyttar sig en bit till höger eller vänster ser hon ingen reflex från spegeln. 
Men reflexbrickan syns bra.

Figur 15. Reflektionslagen

spegel
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        från 
            sidan
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i

normal
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ljus
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Figur 16. Spegel och reflexbricka
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De byter plats med varandra. Då Lisa riktat in ficklampan kan Ludvig se 
det Lisa såg förut. Och Lisa ser bara mörker där hon väntar sig att spegeln 
ska vara. 

De börjar båda fundera över detta, då ljudet från en avlägsen bilmotor 
hörs. Det kan vara första bilen. Ner med spegel och reflexbricka från grenen, 
släcka lampan, snabbt på plats längs vägkanten! Den ena bilen efter den 
andra passerar. Som tur är har föraren i den sista inte glömt att Ludvig och 
Lisa ska åka med tillbaka till skolan. Där är det genomgång efter bilfärden.

Experimentet förklaras

Men både Ludvig och Lisa har tankarna på annat håll. De dröjer sig kvar i 
korridoren. Varför syns reflexer var man än står från brickan de hängt upp, 
men från spegeln bara i ett läge? 

– Reflex, reflektera, muttrar Ludvig. Så kommer han att tänka på fysik
lektionen för några dagar sedan. De talade om att ljus reflekteras. Han säger:

– På fysiken i måndags pratade vi om att ljus reflekteras. Vårt experiment 
måste ha något med detta att göra.

– Just det, instämmer Lisa. Carolina lät oss göra ett experiment. Minns 
du? Hon plockar fram sina anteckningar ur skolryggsäcken och slår upp en 
bild.

Figur 17. Experiment med spegel och reflexbricka.
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Hon säger: 
– Vi riktade en tänd ficklampa mot en spegel. Då såg vi en ljusfläck på 

väggen. Och det förklarade vi med att ljuset från ficklampan går längs paral
lella linjer och reflekteras i spegeln. Vi ritade den här bilden (figur 18).

– Då tror jag att jag förstår varför vi bara ibland såg reflexen från spegeln 
vi hängde upp, säger Ludvig. Han ritar figur 19.

Figur 18. Ljus reflekteras mot en spegel.

spegel

vägg

ljus-
fläck

spegel
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Figur 19. Ljus reflekteras mot en spegel.
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Ludvig säger: 
– Ljuset från ficklampan går i det gråa området. Om man står i det området, 

kan man se ljuset från ficklampan. På alla andra ställen ser man inte ljuset, och 
ingen spegel heller för den delen, eftersom det är kolsvart ute i skogen. 

– Just det, instämmer Lisa. Ska man se ljuset måste det komma till ögonen.
Ludvig och Lisa bläddrar vidare i sina anteckningar. Nästa experiment 

var att lysa med lampan på ett vitt A4ark som figur 20 visar. Då blev det 
ingen ljusfläck på väggen. Men den lystes upp då man satte på ficklampan. 
Tog man bort A4arket blev väggen mörkare. 

Förklaringen gick ut på att det släta vita papperet egentligen är skrovligt. 
Detta syns i förstoring. Därför reflekteras ljuset från ett mycket litet om
råde av papperet åt olika håll – så här (figur 21, högra delen).

A4-ark
vägg

Figur 20. Ljus reflekteras mot ett A4-ark.

spegels yta förstorad papprets yta förstorad

Figur 21. Ljus som reflekteras mot en spegel och mot ett papper.



16

teorier i det naturvetenskapliga klassrummet

© 2012 Björn Andersson och Gleerups Utbildning
Detta dokument ingår som en del av Teorier i det naturvetenskapliga rummet

– Då är saken klar, säger Lisa. Reflexbrickan består egentligen av en mängd 
pyttesmå speglar, som är vända åt olika håll. Därför reflekteras ljuset åt alla 
möjliga håll då vi belyser reflexen. Hon ritar figur 22.

– Jaha, då har vi löst problemet, säger Ludvig. Då kanske vi ska gå in och 
lyssna på genomgången av trafikövningen.

– Vi kan ju alltid ge det goda rådet att inte ersätta reflexbrickor med 
speglar, tycker Lisa.

Blickar ut eller ljus in?

Det är sen eftermiddag på hösten. Ludvig och Lisa har sällskap på hem
vägen. Solen håller på att gå ner. Ludvig säger:

– Förr tänkte jag på att det är vackert att se solen gå ner. Men just nu 
funderar jag över hur jag kan se solen. Jag tänker på vad vi pratat om i 
skolan – att man ser föremål därför att det kommer ljus från dem.

– Ja, den förklaringen känns ganska naturlig när det gäller solen, tycker 
Lisa. Det gör ont i ögonen när man tittar rakt in i den. Solen gör något med 
ögonen, fast den är så långt bort. Den sänder ut ljus. En del av det går in i 
ögonen. Ljusflödet är så starkt att det kan skada.

– Jag tycker som du när det gäller solen, säger Ludvig. Och likadant med 
ficklampor. Men det är svårt att tänka sig att det kommer ljus från huset 
där borta. Huset liksom bara finns, och jag tittar på det. Jag kan tänka mig 

Figur 22. Ljus reflekteras mot en reflexbricka.

reflex-
bricka

Ludvig
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att ljus från solen träffar huset och lyser upp det. Men att det går något ljus 
från huset till mina ögon har jag svårt att förstå.

– Jag har också funderat på den saken, säger Lisa. Förut så tänkte jag mig 
att ögonen sänder ut blickar. Då blickarna träffar huset ser man det.

– Ibland kan man nästan känna blickar i nacken, påpekar Ludvig. Och 
jämför ögon och öron! Öronen är som små skålar. De buktar inåt. Den 
formen gör det lättare att fånga upp ljud. Men ögonen buktar utåt. Det 
kanske är ett tecken på att de sänder ut något.

– Jag är väldigt osäker på det här, mumlar Lisa. Vi kan väl pröva Caro
linas idéer. Vi anser båda att ljus från solen går in i våra ögon. Tänk dig nu 
att man tittar på en vit vägg en solig sommardag. Då blir man så gott som 
bländad. Här känns det också naturligt att det är ljus från solen som reflek
teras mot väggen och därifrån in i våra ögon. Det kommer alltså ljus ifrån 
väggen, vilket förklarar att vi ser den. Sen tänker man att det som gäller för 
den vita väggen också gäller för vanliga föremål.

– Det du säger hänger ihop på något sätt, menar Ludvig. Men jag känner 
mig inte helt säker. Om ljuset från solen reflekteras mot husväggen där
borta, varför ser vi då väggen och inte solen?

– Det var en svår fråga, säger Lisa. Den tål att tänka på.

Vad är en teori?

Olika teorier ger olika förutsägelser

Ludvig och Lisa har avslutat ett grupparbete i god tid. Men de fortsätter 
att resonera om lektioner som varit intressanta. Just nu handlar det om 
teorier.

– Carolina säger att teorier är viktiga, framkastar Ludvig. Hon säger att 
en bra teori kan förklara vad man observerar. Med hjälp av en teori kan 
man också göra förutsägelser. Om en teori inte stämmer med vad som 
händer kan den behöva ändras.

– Ta som exempel det här problemet med luften i sprutan, som vi disku
terade i klassen för ett tag sen, säger Lisa. Hon bläddrar fram följande 
problem i sin anteckningsbok:
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Johan drar in luft i en plastspruta och täpper till med en gummipropp som 
bilden visar. Ingen luft kan nu komma in eller ut ur sprutan. Avståndet från 
sprutans botten till kolven är 10 cm (se bilden). Johan håller så gummikorken 
mot en vägg (se bild) och försöker skjuta kolven inåt i sprutan. Hur långt flyttar 
sig kolven då han trycker på ordentligt?

10 cm

– Det var många som gjorde förutsägelsen att kolven inte går att trycka in, 
påminner sig Ludvig. Jag undrar om de bara gissade eller om de hade en 
teori om luft. I så fall vilken?

– Jag har några tankar om den saken, säger Lisa. Som du kanske minns 
sa Carolina vid ett tillfälle att vi i fantasin skulle ta på oss magiska glasögon, 
som gjorde att vi kunde förstora luft så mycket vi ville. Skulle vi då se något 
till slut? I så fall vad? En idé var att man skulle se en massa tätt packade 
molekyler. Om man har den teorin om luft så är det ganska naturligt att 
man förutsäger att kolven inte går att skjuta in.

– En annan förutsägelse var att man inte skulle se någonting, hur mycket 
man än förstorar, därför att luft är en enda massa, säger Ludvig. Det finns 
inte några mellanrum i luften. Den teorin om hur luft är byggd gör också 
att man förutsäger att kolven inte går att skjuta in.

– De här teorierna om luft är lite konstiga, tycker Lisa. Om luften om
kring oss består av en mängd tätt packade molekyler skulle det vara ganska 

Figur 23. En teori: Luft består av tätt 
packade molekyler.
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svårt att ta sig fram. Och om luften är en enda massa utan mellanrum 
skulle en promenad kanske kännas som att gå under vatten.

– Den teori om luft och andra gaser, som Carolina lät oss pröva på, fun gerar 
bättre, menar Ludvig. Teorin säger att luftens molekyler är ganska långt 
från varandra i förhållande till sin storlek. Mellan dessa är det vakuum. De 
rör sig åt alla möjliga håll. Eftersom det är stora avstånd mellan moleky
lerna är det lätt att tänka sig att kolven går att trycka in, dvs. att luft går att 
pressa ihop. Vakuum gör inget motstånd. Det tar emot därför att moleky
lerna kolliderar i hög fart med kolven hela tiden.

Teorin om ljuset för att förklara och förutsäga

Just då kommer Carolina. När hon ser Lisas uppslagna anteckningsbok 
förstår hon att ungdomarna är mitt uppe i en diskussion om fysikproblem, 
och ber dem berätta om vad de kommit fram till. De gör så, och Carolina 
blir lite imponerad. Hon säger:

– Ni har gett bra exempel på att olika teorier kan leda till olika förut
sägelser. Ni har verkligen kommit in i det här med teorier och hur de kan 
användas. Vad säger ni då om den teori om ljuset som vi har börjat bygga 
upp?

Figur 24. En teori: Luft är en enda massa.

Figur 25. En teori: Luft består av moleky-
ler som är ganska långt från varandra 
och rör sig åt alla möjliga håll



20

teorier i det naturvetenskapliga klassrummet

© 2012 Björn Andersson och Gleerups Utbildning
Detta dokument ingår som en del av Teorier i det naturvetenskapliga rummet

– Jag har den senaste anteckningen här, säger Lisa:

VÅR TEORI OM LJUSET

1. Från varje punkt på en ljuskälla går det ljus åt alla håll.
2. Ljuset går längs räta linjer, som kallas strålar.
3. Ljus kan reflekteras. Infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln.

– Vi har kunnat använda teorin för att förklara hur det blir skugga, och vad 
kärnskugga och halvskugga är, fortsätter Lisa. Vi förklarade också hur det 
blir solkatter, hur en reflexbricka fungerar och varför en spegel inte är bra 
som reflex när man är ute i trafiken.

– Det är ju en hel del, tycker Carolina. Har ni märkt att det egentligen 
är en idé som man använder i alla exempel. Det jag tänker på är att ljus är 
något som går längs räta linjer. Det är en nyckel till att förstå optiska feno
men.

Då säger Ludvig:
– Vi har mest använt teorin om ljuset till att förklara. Vi har inte gjort 

några förutsägelser.
– Här är ett exempel på den saken, säger Carolina. Hon ritar figur 26 i 

Lisas anteckningsbok och påpekar att figuren är sedd från sidan.

liten lampa

skärm

mynt

Figur 26. Vad händer då lampan sätts på?
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Tänk er en liten lampa som sitter inuti en cylinder. Framför öppningen 
håller man ett mynt. Vad kommer man att se på skärmen då lampan sätts 
på?

Ludvig säger:
– Från lampan går ljus åt alla håll. Jag ritar ut några strålar, så här (figur 

27). 
– Då ser man var det blir skugga, säger Lisa. Man kommer att se en rund 

skugga av myntet på skärmen.
– Runt om skuggan kommer man att se en ljus ring, fortsätter Ludvig.

– Ni har nu gjort flera förutsägelser om vad som kommer att hända, säger 
Carolina. Och om man t.ex. mäter diametern på myntet och avståndet från 
mynt till lampa och från mynt till skärm, så kan man förutsäga hur stor 
diametern kommer att vara på skuggan av myntet. 

– Det var inte så länge sen som vi hade uppe en annan teori. Den gällde 
gas, vätska och fast tillstånd. Vi talade om att teorin ordnar upp kunskaps
bitar som ligger huller om buller och var för sig i huvudet. Teorin om ljuset 
fungerar på ett liknande sätt. Innan jag introducerade teorin visste ni att 
det blir skuggor och att de kan vara skarpa eller suddiga, liksom att ett före

mynt
liten lampa

skärm

rund skugga
av myntet

belyst
område

belyst
område

Figur 27. Förutsägelse.
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mål eller en person kan ha flera skuggor. Ni visste också att man kan göra 
solkatter med en fickspegel och att reflexer från en reflexbricka syns från 
olika håll. Nu kan ni förklara allt detta med hjälp av teorin om att ljus går 
längs räta linjer och att ljus kan reflekteras. Alltså kan vi rita en figur som 
liknar den vi gjorde för fast, flytande och gasformigt tillstånd. 

Carolina ritar figur 28 i Lisas anteckningsbok.

– En sådan här ordning är bra att ha i huvudet, säger Lisa. Jag anser faktiskt 
att jag redan har en sådan, eftersom jag tycker att jag förstår Carolinas figur 
ganska bra. 

Ludvig instämmer.
– Det låter ju bra, tycker Carolina. Men teorier förklarar inte allt. Man 

har alltid en hel del oordnad kunskap. Men en teori hjälper till att ordna 
upp åtminstone delar av det man vet. Den är också ett verktyg som kan 
användas då man lär sig nya saker. Men som jag tidigare har sagt – detta 
går inte av sig själv. Man måste öva sig genom att använda teorin gång på 
gång, som vi gör i skolan. 

TEORI

ljuset går
längs räta linjer
och reflekteras

suddiga
skuggor

ett föremål
kan ha flera

skuggor

solkatter

refexbrickor
skarpa

skuggor

FENOMENFENOMEN

Figur 28. Teorin ordnar upp observationer.
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Vattnet

Ludvig och Lisa lär sig använda en teori för att förstå egenskaper hos 
fasta, flytande och gasformiga ämnen

Var i all världen kan man använda skolfysiken?

Fast, flytande och gas

Den här gången träffar vi Ludvig och Lisa i skolans kafé efter en lektion 
som har handlat om att ett ämne kan vara i fast, flytande eller gasformigt 
tillstånd.

– Det var ju en lektion som man kunde begripa rätt så bra, säger Lisa.
– Det kan jag hålla med om, mumlar Ludvig och rotar fram sin anteck

ningsbok ur ryggsäcken. Vi slutade med att rita ett schema. Här är det 
(figur 1). 

FAST

FLYTANDE

smält-
ning

uppvärm-
ning

temperatu-
ren stiger

stel-
ning

avsval-
ning

temperatu-
ren sjunker

GAS

konden-
sation

kokning,
avdunst-
ning

Figur 1. Schemat i Ludvigs anteckningsbok.
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Lisa tittar lite frånvarande på schemat. Hon verkar inte riktigt intresserad. 
– Det här schemat kan man väl alltid lära sig till nästa prov, säger hon. 

Sen glömmer man bort det som så mycket annat.
Ludvig håller med. Han tycker att det är lite synd att man inte har någon 

annan nytta av schemat än att kunna svara på ett prov. Just då kommer 
Carolina gående. 

– Nej men vad trevligt, säger hon när hon ser vad Ludvig har slagit upp 
i sin anteckningsbok. Ni diskuterar det vi pratade om på senaste lektionen 
förstår jag.

– Nja, inte precis, säger Ludvig och Lisa i munnen på varandra. Vi und
rar vad vi egentligen har för nytta av det här schemat. Ingen alls, om man 
inte räknar provet, tycker vi.

Is, vatten och vattenånga

Carolina ser lite tillplattad ut. Det retar henne att Ludvig och Lisa inte 
tycker att hennes lektion är till någon nytta. Hon undrar vad hon ska hitta 
på för att få dem på andra tankar. Fysiken handlar ju om att förstå vår värld, 
tycker hon. Den är ju inte till för att man ska få bra betyg på prov. Till slut 
får hon en idé. Hon ber att få skriva några ord i Ludvigs anteckningsbok. 
Det är OK, tycker Ludvig. Det Carolina skriver ser du i figur 2.

Figur 2. Carolinas tillägg till figur 1.
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– Ni kanske minns att vi talade om is, vanligt vatten och vattenånga som 
exempel på ett ämne i fast, flytande och gasformigt tillstånd. Jag har skrivit 
detta i figuren. Titta nu en gång till på schemat, och ta er en funderare på 
vad det har att göra med världen omkring er. Då kanske ni kommer på ett 
och annat. Hon går vidare mot biblioteket.

– Fundera kan vi väl alltid, tycker Ludvig. Låt oss börja med vanligt vat
ten. Det finns ju överallt, i sjöar, hav, vattenpölar. Det kommer ur kranen 
och duschen också. Men det är väl inget att komma på. Det vet man ju 
redan.

– Hm, muttrar Lisa. Regn är ju också vanligt vatten. Jag undrar hur det 
är med dimma. Jag skulle tro att dimma är små, små vattendroppar.

– Is blir det på sjöarna på vintern, säger Ludvig. Och snö smakar vatten, 
så vi kan väl säga att snö är vatten i fast form. Likadant med hagel.

– Jag undrar om rimfrost också är vatten i fast form, säger Lisa. Var kom
mer rimfrosten ifrån, förresten?

Ludvig nappar inte på frågan om rimfrosten. Allt tal om snö och is har 
gjort att han kommit att tänka på tjäle. 

– Är tjäle jord i fast form, undrar han.
– Jord är väl inte en vätska som rinner och som kan stelna om den avkyls, 

påpekar Lisa. Kan det vara vattnet i jorden som har frusit till is? Det 
skulle kunna förklara varför jorden blir hård på vintern.

Nu blir Ludvig intresserad. 
– Det här skulle vi kunna avgöra med ett experiment, säger han. Man 

skulle kunna ta in lite jord och låta den torka. Man kan sätta in den i ugnen 
så går det fortare. Sen häller man den i en mugg och sätter in den i frysen. 
Man tar också lite jord direkt från rabatten och häller i en annan mugg. In 
med den i frysen också.

– Då tror jag rabattjorden blir hård, men inte den torkade jorden, säger 
Lisa. Hon märker att Ludvig ser frånvarande ut. Han tänker nog redan på 
hur han ska göra detta experiment när han kommer hem, tror hon.

– Så har vi det här med vattenånga, säger Lisa. Den är osynlig fick vi lära 
oss. Så var i all världen kan den finnas?

Precis när hon säger det kommer Carolina tillbaka från biblioteket. 
– Nå, hur går det med vattnet, frågar hon.
– Jo, ganska bra, svarar Ludvig och Lisa. Just nu undrar vi var det finns 

vattenånga. Det är inte så lätt att veta, för den syns ju inte!
– Jag har lust att berätta om ett experiment som jag tänkte ta upp nästa 

lektion, säger Carolina. Om man har en skål med vatten och täcker över 
den noga med gladpack så blir det efter ett tag vattendroppar på undersidan 
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av folien. Detta kanske kan vara en liten ledtråd. Hon går vidare mot lärar
rummet. Ludvig ritar figur 3 i sin anteckningsbok.

vatten

genomskinlig
folie

vatten-
droppar

Figur 3. Ludvigs skiss av Carolinas experiment.

– Nu gäller det att tänka logiskt, säger Lisa bestämt. Det kan inte komma 
vattendroppar från ingenstans. Men varifrån kommer de? Folien täcker över 
öppningen. Då kan dropparna inte komma utifrån. Alltså inifrån! Och inte 
från glaset, det finns inget vatten i glasväggarna. Vattnet kommer från vatt
net! Hon tittar tillbaka på figur 2 en extra gång, och läser ordet avdunstning. 
Kan det vara så att vattnet avdunstar vid ytan och blir vattenånga, undrar 
hon. 

– Det tror jag, säger Ludvig. Ångan stiger upp till folien, och där blir den 
på något sätt vanligt vatten.

Lisa tittar en gång till på schemat i figur 2. 
– Det kallas kondensation när vattenånga blir vatten, säger hon. 
Ludvig berättar att när han gick i skolår 3 eller 4, så sa fröken att det blir 

moln därför att vatten stiger upp från hav och sjöar. När det kommer högt 
avkyls det och blir moln. 

– Man ser ju inte att vatten stiger upp från sjöar precis, säger Lisa. Hon 
menade nog att vattnet avdunstar och blir vattenånga. Om vattnet kan 
avdunsta från en skål så kan det väl avdunsta från hav och sjöar. Och från 
vattenpölar och bäckar och dagg i gräset. 

Ludvigs tankar rusar iväg. 
– Då måste det finnas vattenånga överallt i luften, utropar han.
– Det går ju faktiskt att använda fysiken för att begripa sådant som hän

der i världen, säger Lisa.
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En teori om fasta, flytande och gasformiga ämnen

Teorin presenteras

En lektion senare säger Carolina:
– Ni vet vid det här laget att ett ämne kan vara fast, flytande eller gas

formigt. Man säger att ämnet har dessa tre tillstånd. Ett bra exempel är 
vatten. Det förkommer som is (fast), vanligt vatten (flytande) och vatten
ånga (gasform). Vi har också resonerat om övergångar från ett tillstånd till 
ett annat. Till exempel blir vattenånga, som är en gas, vanligt flytande 
vatten när den kyls. Det kallas kondensation. Och vanligt flytande vatten 
blir vattenånga när det avdunstar från våta kläder, vattenpölar och annat.

– Vi har redan en teori om luft och andra gaser, fortsätter Carolina. Den 
säger att en gas består av mycket små partiklar, dvs. molekyler eller atomer. 
Mellan partiklarna finns ingenting. Hur ska vi tänka oss vad som händer 
med dessa partiklar då en gas kondenserar? Försvinner de eller ändrar de 
sig på något annat sätt? Och hur ska vi tänka om avdunstning? Blir det 
partiklar just när vattnet avdunstar, eller finns de innan? Det är dags för en 
teori om detta. Den bygger vidare på teorin om luft och andra gaser. Här 
är den nya teorin. Hon delar ut ett PM till alla elever. På första sidan kan 
man läsa följande:

•  Ett ämne består av mycket, mycket små partiklar (molekyler/atomer). Mellan 
partiklarna finns ingen materia (vakuum). En partikel ändras inte då ämnet 
ändrar sitt tillstånd.

• Partiklarna är materian. De har massa och tyngd fast de är mycket små. 

•  Partiklarna attraherar varandra på små avstånd och repellerar (stöter bort) 
varandra om de trycks ihop.

• Partiklarna är i ständig rörelse.

•  I fast tillstånd är partiklarna tätt packade (se figur 4). De har bestämda platser, 
vibrerar kring sina jämviktslägen men är starkt bundna till sina närmaste gran-
nar. Om energi tillförs så ökar vibrationerna, och ämnets temperatur stiger. 

•  I flytande tillstånd är partiklarna också tätt packade, men de kan glida över 
varandra och är ej så starkt bundna till varandra som i fasta tillståndet. De 
rör sig om varandra. Om energi tillförs ökar deras fart, och ämnets tempera-
tur stiger.
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•  I gasformiga tillståndet är partiklarna i medeltal långt ifrån varandra (se figur 
4). Varje partikel rör sig med hög fart i en rak linje till dess den kolliderar med 
en annan partikel. Då ändrar den riktning och fart. Farten varierar därför, men 
är i genomsnitt hög (500 m/s). 

•  De partiklar som tillsammans utgör en gasmängd rör sig åt alla möjliga håll, 
oberoende av varandra.

•  Om en gas värms, ökar partiklarnas fart. Om den kyls så minskar farten. 
Partiklarna (atomer/molekyler) kan alltså ändra riktning och fart. Men för 
övrigt så ändras de inte. Om man t.ex. värmer luft, så kan partiklarna inte 
smälta, utvidgas eller fatta eld. De ökar bara farten. )

Carolina har också ritat två figurer. Här ser du den första:

FAST

FLYTANDE

smält-
ning

uppvärm-
ning

temperatu-
ren stiger

stel-
ning

avsval-
ning

temperatu-
ren sjunker

GAS

konden-
sation

kokning,
avdunst-
ning

Figur 4. Fast, flytande och gasformigt tillstånd.
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Och här är den andra figuren. Den visar skillnaden mellan fast och gasfor
migt tillstånd. Det är en stillbild. 

Teorin används

– Det här kan verka ganska mycket att hålla reda på, säger Carolina. Men 
en del av den nya teorin känner ni redan till från våra lektioner om luft. 
Och några exempel på hur teorin används kan hjälpa er att förstå den. Jag 
har skrivit ner sju stycken. Här är de:

Figur 5. Stillbild av partiklarna som bygger upp ett ämne. Ovan till vänster är ämnet 
i fast form. Den stora kuben visar det gasformiga tillståndet. Det är lika många 
partiklar i båda fallen.
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IAKTTAGELSE FÖRKLARING

1. En vätska går att hälla. 
Den tar samma form 
som kärlet.

Partiklarna (molekyler/atomer) hos ett ämne i flytande tillstånd rör 
sig om varandra.

2. Ett fast ämne behåller 
sin egen form. Det tar 
inte samma form som 
ett kärl, t.ex. isbitar i ett 
glas

Partiklarna (molekyler/atomer) hos ett ämne i fast tillstånd är så 
starkt bundna till sina närmaste grannar att de inte kan röra sig om 
varandra.

3. Is smälter. Då is blir varmare ökar molekylernas vibrationer. Till slut blir de så 
kraftiga att molekylerna lossnar från sina bestämda platser och 
börjar röra sig om varandra.

4. Vatten i ett glas 
avdunstar

Vattenmolekylerna rör sig om 
varandra. Ibland händer det 
att en molekyl i ytan får en 
extra stark knuff av en annan 
molekyl. Den kan då frigöra 
sig från sina grannar och rusa 
ut i luften. (Ofyllda cirklar 
föreställer vattenmolekyler, 
fyllda luftmolekyler.)

5. Ju varmare vattnet i 
glaset är, desto fortare 
går avdunstningen.

Ju varmare vattnet är, desto 
fortare rör sig molekylerna om 
varandra. Då får fler molekyler 
i ytan så kraftiga knuffar att de 
kan frigöra sig från sina 
grannar och rusa ut i luften. 

6. Vatten kokar Ju varmare vattnet är, desto fortare rör sig molekylerna om 
varandra. Vid kokpunkten rör de sig så fort att de frigörs från 
varandra överallt i vätskan. Det betyder att vatten övergår i 
gasform.

7. Det finns luft i vatten Luftmolekylerna rör sig åt alla 
möjliga håll. En del rusar emot 
vattenytan med sådan fart att 
de tränger in i vattnet.
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Dropparna på kastrullocket
Carolina ger klassen ett problem som de ska försöka lösa parvis.

Om man värmer vatten i en kastrull på spisen och lyfter på locket, så ser 
man droppar på undersidan av locket. Använd den nya teorin för att för
klara hur dropparna bildas! Utgå från att vatten består av vattenmolekyler.

– Jag har sett sådana här droppar många gånger när jag kokat vatten, men 
aldrig tänkt på dem, säger Lisa. Men nu vet jag i alla fall att vattnet har 
avdunstat till osynlig vattenånga. När vattenånga kommer i kontakt med 
locket, så kondenserar ånga till vattendroppar. Men hur ska man tänka om 
molekylerna?

– Vattenånga är vatten i gasform, säger Lisa. Det betyder att vattenmo
lekylerna är långt ifrån varandra om man jämför med deras storlek. De rör 
sig med hög fart och kolliderar med varandra ibland. 

– Kan man inte tänka sig att vattenmolekylerna samlar ihop sig på något 
sätt, föreslår Ludvig. Om många molekyler samlas, så blir samlingen till 
slut så stor att man ser den, alltså en droppe. De saktar väl också farten då 
de kommer i kontakt med det kalla locket.

– Men om man tänker sig en vattenmolekyl som en slags kula, det har 
vi ju gjort i skolan, så tycker jag att det är konstigt att den fastnar på lockets 
undersida, invänder Lisa. Om du kastar en vanlig kula upp i taket så fastnar 
den ju inte utan ramlar ner. 

– Teorin säger att molekyler attraherar varandra på små avstånd. När 

Figur 6. Vattendroppar på ett kastrullock.
vatten

droppar

Figur 7. Stillbild av vattenmolekyler i gasformigt 
tillstånd.
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vattenmolekyler och kastrullmolekyler, eller vad man nu ska kalla dem, 
kommer nära varandra så dras de alltså till varandra, föreslår Ludvig.

– Men en droppe kan ju inte bara vara en enda rad med vattenmolekyler 
som sitter liksom fastsmetade mot locket, muttrar Lisa. Hon ritar figur 8.

kastrullmolekyler
vattenmolekyler

Figur 8. Lisas första figur

– Om det bara var en rad skulle vi inte se droppen för att molekylerna är ju 
så små. En droppe måste ju vara många, många molekyler tjock. Och många, 
många molekyler bred också för den delen. Hur kan en sådan stor hög med 
kulor hänga under locket? Det beror naturligtvis på att vattenmolekylerna 
attraherar varandra. Hon ritar figur 9.

kastrullmolekyler

vattenmolekyler

Figur 9. Lisas andra figur

– Jag undrar om vattenmolekylerna dras till varandra så hårt att varje mo
lekyl sitter fast på sin plats, funderar Ludvig. Men i så fall skulle det nog 
kännas annorlunda då man sticker ner handen i vatten. Det går ju lätt att 
komma ner i vattnet. Det måste betyda att molekylerna flyttar på sig.

– Ja, teorin säger ju att molekyler i en vätska rör sig om varandra, påmin
ner sig Lisa. Men vattenmolekylerna måste ändå hålla ihop, annars skulle 
det inte bli några droppar eller vattensamlingar. Men de håller ihop på 
något löst sätt så att de kan flytta sig om varandra.
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Parfymdoften
– Det går ju att tänka ut ett och annat med hjälp av den här teorin om fast, 
flytande och gas, tycker Ludvig. Kommer du på något mer?

– Jag har ibland undrat varför vissa ämnen luktar, säger Lisa.
– Om du tar parfym, så är väl förklaringen helt enkelt att parfymen av

dunstar, menar Ludvig. Det betyder att parfymmolekyler stöts ut i luften 
och blandar sig med den. Sen sprider sig parfymmolekylerna i luften av sin 
egen fart. Då de tränger in i näsan kan man känna en doft.

– Jag har aldrig riktigt förstått vad lukt är, säger Lisa. Det som luktar 
tror jag är något annat än molekyler som tränger in i näsan. Det är någon 
slags ångor som kommer från parfymen.

– Det här är svårt, tycker Ludvig. Han studerar Carolinas PM. Där står 
att partiklarna (molekyler/atomer) är materian och att det inte finns något 
mellan dem, bara tomrum. Han säger:

– Parfymen består av partiklar. Mellan dem är det tomrum. Ett tomrum 
kan inte lukta. Alltså måste det vara partiklarna som gör att man känner 
en lukt då de tränger in i näsan.

Luktsuddgummit
– Men det är ju inte bara vätskor som parfym och rakvatten som luktar, 
säger Lisa. Ta det här suddgummit. Det luktar ju ganska gott. Jag antar att 
i ett suddgummi så sitter partiklarna på bestämda platser. Alltså räknas 
suddgummi som ett fast ämne. Kan ett fast ämne avge partiklar, dvs. atomer 
eller molekyler.

– Tänk på en luktpartikel på suddgummits yta, föreslår Ludvig. Den 
vibrerar. Runt om den finns partiklar som också vibrerar. Det betyder att 
de knuffar en del på luktpartikeln. Ibland kanske flera partiklar knuffar 
samtidigt och så kraftigt att luktpartikeln stöts loss från suddgummit, trots 
att den hålls fast av dragnings krafter från de andra partiklarna.

– Eftersom vibrationerna är starkare ju högre temperaturen är så borde 
ett varmt suddgummi dofta mer än ett kallt, tänker Lisa högt. Jag undrar 
om man kan göra ett experiment som visar det?

Ludvig svarar inte på denna fråga. Han har tankarna på annat håll.
– Många fasta ämnen luktar ju inte alls, säger han. Jag undrar om det 

beror på att de krafter som håller fast partiklarna vid varandra är så starka 
att de inte går att knuffa loss?

– En annan möjlighet är ju att det knuffas loss partiklar, men att man 
inte känner nåt när partiklarna kommer in i näsan, föreslår Lisa.
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Det kokande vattnet

Ludvig och Lisa har fått en hemuppgift av Carolina. De ska värma vatten 
i en liten kastrull och mäta temperaturen under tiden. De har fått låna en 
digital termometer som går till + 300 °C. Kan vatten verkligen bli så varmt 
undrar de.

De går hem till Ludvig. Där tar de fram en liten kastrull, fyller i vatten, 
ordnar termometerns givare så att den sitter i vattnet och sätter på plattan. 
De ställer in plattan på ganska hög värme, men det är några steg kvar till 
max. De är noga med att givaren inte ligger mot kastrullens botten. Det är 
ju vattnets temperatur som de ska mäta.

Vid ungefär 30 °C märker de att det blir många små bubblor i vattnet som 
stiger till ytan och spricker. De fortsätter att värma. Vid 90 °C ser de att 
det blir stora bubblor i vattnet, men de sjunker liksom ihop. Men vid 100 °C 
stiger de stora bubblorna ända upp till ytan och spricker. 

– Nu kokar det, säger Lisa
– Vi fortsätter att värma, så får vi se hur högt temperaturen stiger, 

tycker Ludvig. De fortsätter några minuter, men temperaturen håller sig kvar 
på 100 °C.

– Termometern verkar ha hakat upp sig, säger Ludvig.
– Det kan vi kolla, föreslår Lisa. Vi tar upp givaren och håller den mot 

plattan.
Sagt och gjort. De ser snart att temperaturen går upp över 100 °C, och 

tar snabbt bort givaren från plattan.

Figur 10. Temperaturen mäts på vattnet i en kastrull.

25,0
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– Vattnet kanske är lite trögt när det gäller att få upp temperaturen, 
menar Lisa. Om vi värmer ett tag till kanske det händer något. 

Efter fem minuter visar termometern fortfarande 100 °C, och vattnet 
kokar. Men Ludvig och Lisa är övertygade om att det går att få vattnet 
varmare och undrar hur det ska gå till. Ludvig får en idé. Han säger:

– Vi höjer plattans inställning till max. Då bli det naturligtvis varmare. 
Olika inställningar ger olika temperaturer. Vad ska man annars ha inställ
ningarna till? Vi har råkat ställa in 100 °C.

– Ja, detta verkar troligt tycker Lisa. Det är som att plattan anstränger 
sig mer då man höjer och då blir det större effekt av detta, alltså högre 
temperatur.

De höjer till max och tittar förväntansfullt på termometern. Inget hän
der. Den visar fortfarande 100 °C. Det verkar som vi inte kommer längre, 
säger Ludvig lite besviket. De samlar sig och skriver en kort rapport som 
ska lämnas till Carolina:

Vi kan inte få vatten att bli varmare än 100 °C. Det är inget fel på termometern. 
Om vi låter vattnet stå på plattan i ett bra tag så kokar det och termometern 
visar hela tiden 100 °C. Om vi höjer plattans värme till max så är det fort farande 
100 °C men det kokar kraftigare.

Kokbubblorna

På nästa fysiklektion berättar Ludvig och Lisa om sina resultat. Carolina 
är mycket nöjd med deras arbete och berättar att de kommit fram till vatt
nets kokpunkt, dvs. den temperatur då vattnet kokar. Vid kokning bildas 
stora bubblor i vattnet. Kokpunkten påverkas inte av hur länge man värmer 
vattnet, eller hur mycket värme som tillförs under en viss tid. Det hjälper 
alltså inte att öka inställ ningen på plattan. När vattnet kokar går det inte 
att komma högre än 100 °C. 

Men vattnets kokpunkt påverkas av den omgivande luftens tryck. Ni vet 
sedan tidigare att luft är en blandning av olika gaser. Det betyder att mil
joners miljoner molekyler bombarderar vattenytan. På så sätt utövar luften 
ett visst tryck på vattnet. Om detta tryck minskar bildas bubblorna lättare. 
Vattnet kokar då vid lägre temperatur än 100 °C. På Mont Blanc, som lig
ger 4 800 meter över havet kokar vatten vid cirka 84 °C. Men när man talar 
om kokpunkten för att ämne menar man temperaturen vid normalt luft
tryck.
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Olika ämnen har olika kokpunkt. För etanol är den till exempel +78 °C, 
för aceton +56 °C.

– Jag undrar om det är många som tror att kokande vatten blir varmare 
om man höjer värmen på plattan, undrar Ludvig. Då tror de nog också att 
potatisen blir fortare klar om den får koka för fullt. Men så blir det ju inte. 
Det är bara slöseri med el. Man ska höja värmen på plattan så mycket att 
det kokar, men inte mer.

– Bra kommentar, tycker Carolina.
– Lite konstigt är det att temperaturen stannar på 100 °C trots att man 

vrider upp spisen till max, säger Lisa. Det är som att anstränga sig extra 
mycket utan att det blir något resultat av detta.

– Det blir faktiskt ett resultat, men inte det man kanske tänker på i för
sta hand, säger Carolina. Temperaturen stannar på 100 °C, men vattnet 
kokar kraftigare! Men nu är det dags för ett nytt problem. Det är lätt att 
skiva ner, men kanske inte så enkelt att svara på:

Vad innehåller kokbubblorna?

Ledtråd: De många små bubblor som bildas vid cirka 30 °C och stiger upp till 
ytan är luft som funnits i vattnet. Det som är kvar är rent vatten.

Ludvig och Lisa blir snabbt engagerade.
– Luft var det första jag tänkte på, säger Lisa. Innan vi fick lära oss om 

atomer och molekyler trodde jag att det var luft mellan partiklarna och inte 
vakuum. Kanske var det denna gamla idé som spökade. Men nu vet vi att 
rent vatten består av vattenmolekyler. Mellan dem finns ingenting.

– Det måste vara något som blåser upp bubblorna, säger Ludvig. Vi 
blåser ju upp ballonger med gaser. Då det är väl en gas som blåser upp 
bubblorna. Han läser i sina anteckningar: ”En gas består av många partik
lar som rör sig med höga hastig heter åt alla håll. Partiklarna är ganska långt 
ifrån varandra i förhållande till sin storlek.”

– Var kommer partiklarna som blåser upp en bubbla ifrån, undrar Lud
vig.

– Runt om bubblorna finns det bara vatten, dvs. bara vattenmolekyler, 
påpekar Lisa. De sitter ganska tätt, men rör sig om varandra. Kan man inte 
tänka sig att när vattnet blir hett så rör de sig så pass mycket att de kopplar 
loss från varandra. Då blir vattnet en gas i form av en bubbla. Hon ritar 
figur 11.
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– Egentligen ska det vara miljontals molekyler, men du förstår nog hur 
jag menar, säger hon. Partiklarna inuti bubblan rör sig snabbt och trycker 
liksom ut den.

Figur 11. Kokbubbla

Men så blir Lisa osäker. Hon säger: Låt oss fundera lite på vattenmolekylen 
som vi har lärt oss om i kemin. Den består av en syreatom och två väte
atomer. Hon ritar figur 12. Om vattenmolekylerna rör sig fortare och fortare 
när vattnet blir varmare och varmare så kanske de krockar med andra mole
kyler och slås sönder till väteatomer och syreatomer. Då kan det bli vätgas 
och syrgas.

– Det är inte troligt att kokbubblorna är fyllda med vätgas, säger Ludvig. 
Vätgas är mycket explosiv. Om det bildades vätgas då man kokar vatten 
skulle kokningen vara farlig, men det är den ju inte. Och om det inte blir 
vägas så är det väl ett tecken på att atomerna i vattenmolekylen håller ihop 
när det kokar. 

syre-
atom

väteatomer             Figur 12. Vattenmolekyl

– När du säger detta kom jag att tänka på att det brukar vara många vatten
droppar på kastrullockets undersida när man har kokat vatten, säger Lisa. 
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Om kokbubblorna består av syrgas blir det krångligt att förklara hur det 
blir vatten på locket. Syreatomerna måste förena sig med väteatomer för 
att det ska bli vatten molekyler. Var kommer i så fall vätet ifrån?

– Då kan vi väl vara ganska säkra på att bubblorna innehåller vatten i 
gasform, menar Lisa. Då bubblorna spricker i ytan blandas gasen in i luften 
och stiger mot locket. Där kyls gasen ner så att det blir vattendroppar. Det 
betyder att vattenmolekylernas fart minskar så mycket att de dras till vandra. 

De berättar om sitt resonemang för Carolina. Hon tycker att de kommit 
långt, och håller med om att det är vatten i gasform som fyller bubblorna. 
Hon påminner dem om att vatten i gasform kallas vattenånga. 

Vad är en teori?

På en lunchrast sitter Ludvig och Lisa på en bänk i solen. Carolina kommer 
förbi. 

– Jaså, här sitter ni och kopplar av, säger hon. Det kan behövas ibland. 
Det finns en hel del skoltrötta elever. Många menar att det beror på att 
skolan är alltför teoretisk.

– Vad är egentligen en teori, undrar Lisa.
– Det är en bra fråga, tycker Carolina. Jag hade faktiskt tänkt ta upp den 

på en lektion i nästa vecka. Jag har gjort några bilder som jag hade tänkt 
dela ut och prata om. Jag kan testa dem på er. Hon öppnar sin väska och 
visar figur 13.

NYCKELIDÉ

materia
är partiklar

i ständig rörelse

                 Figur 13. Carolinas första bild.

– I skolan har vi ju diskuterat mycket om att ett ämne kan vara i fast, fly
tande eller gasformigt tillstånd. En idé i vår teori som används hela tiden 
är att materien består av partiklar och att de alltid rör sig på ett eller annat 
sätt. Partiklarna kan vara molekyler eller atomer. Vi kan säga att detta är 
en nyckelidé när det gäller att förstå materia. Den idén har vi utvecklat för 
olika tillstånd. Vi har till exempel sagt att då ett ämne är vätska så håller 
partiklarna ihop, men inte mer än att de kan röra sig om varandra. Caro
lina visar figur 14.



17

Vattnet

© 2012 Björn Andersson och Gleerups Utbildning
Detta dokument ingår som en del av Teorier i det naturvetenskapliga rummet

– Bilden vill visa att idén om att materia är partiklar i ständig rörelse 
finns med när det gäller de olika tillstånden, fortsätter Carolina.

Nästa steg är att använda teorin för att förklara fenomen i omvärlden. 
Här kommer en bild som visar detta. Carolina tar fram figur 15.

partikelteori:
gaser

partikelteori:
fasta ämnen

partikelteori:
vätskor

TEORI OM GAS, VÄTSKA OCH FAST TILLSTÅND

NYCKELIDÉ

materia
är partiklar

i ständig rörelse

Figur 14. Carolinas andra bild.

FENOMEN

en sugkopp
sitter fast
på kaklet

cykel-
däcket blir 
hårt i solen

våta kläder
torkar i
vinden

det luktar
bensin då

man tankar

en sked går
att sticka ned

i en kopp
kaffe

det luktar
av mal-
kulorna

partikel-
teori för

gaser

partikel-
teori för
vätskor

partikel-
teori för

fasta ämnen
materia

är partiklar
i ständig rörelse

NYCKELIDÉ

TEORI OM GAS, VÄTSKA OCH FAST TILLSTÅND

FENOMEN

Figur 15. Carolinas tredje bild.
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Ta som exempel en sugkopp som sitter fast på en kakelplatta. Det kan vi 
förklara med att luftens många molekyler bombarderar sugkoppen utifrån 
och trycker fast den mot kaklet. Mellan kaklet och sugkoppen finns inte så 
många molekyler som bombarderar sugkoppen inifrån. Därför sitter den 
fast.

Ett annat exempel är cykeldäcket som blir hårt i solen. Det förklarar vi 
med att luftmolekyler i däcket rör sig fortare och kolliderar hårdare och 
oftare med däckets väggar.

Varför luktar en malkula? Kulans molekyler sitter på bestämda platser 
och vibrerar. Ibland händer det att en molekyl i ytan får en extra hård knuff 
av en molekyl intill och slits loss från kulan. Kollisioner med luftmolekyler 
kan också hjälpa till. De molekyler som slits loss uppför sig som molekyler 
i en gas. De rör sig alltså bland luftens andra molekyler och når till slut fram 
till våra näsor. Då de tränger in i näsan kan vi känna en lukt. 

Varför bensin luktar och våta kläder torkar i vinden kan ni säkert hitta 
på förklaringar till med hjälp av teorin.

– Ni märker att hela tiden så använder vi vår teori om gas, vätska och 
fast tillstånd, fortsätter Carolina. Det är med teorins hjälp som man förstår. 
Innan vi gick igenom teorin så visste ni att en sked går att sticka ned i en 
kopp kaffe, en sugkopp sitter fast på kakel och att ett cykeldäck blir hårt i 
solen. Ni visste också att våta kläder torkar i vinden, att malkulor luktar 
och att det luktar bensin då man tankar. Men dessa kunskapsbitar fanns så 
att säga huller om buller i era huvuden. Carolina visar figur 16.

en sugkopp
sitter fast
på kaklet

cykel-
däcket blir 
hårt i solen

våta kläder
torkar i
vinden

det luktar
bensin då

man tankar

en sked går
att sticka ned

i en kopp
kaffedet luktar

av mal-
kulorna

Figur 16. Kunskapsbitar.
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– Men så lärde ni er partikelteorin. Då blir det ordning på kunskapsbitarna. 
Förut fanns de var för sig. Nu hänger de ihop tack vare teorin. Carolina 
pekar på figur 15.

– Jag vill ha ordning och inget huller om buller i mitt huvud, säger Lud
vig och Lisa i munnen på varandra.

– Ni har tydligen fattat galoppen, replikerar Carolina. Men ni har väl också 
märkt att man får jobba en hel del för att det ska bli ordning. Man får också 
räkna med en hel del oordnad kunskap. Men en teori hjälper till att ordna upp 
åtminstone delar av det man vet. Den är också ett verktyg som kan användas 
då man lär sig nya saker. Men som sagt – detta går inte av sig själv. Man 
måste öva sig genom att använda teorin gång på gång – som vi gör i skolan. 

– Men om en teori fungerar på det här sättet, då kan väl skolan inte vara 
för teoretisk, framkastar Ludvig. Det måste ju vara bra om man får ordning 
i sitt huvud. Det kan man väl inte bli trött av?

– Det är en intressant tanke, tycker Carolina.

Var kommer teorier ifrån?

De sitter tysta en liten stund. Så säger Ludvig:
– Varifrån kommer egentligen en teori? I vår teori talas det ju till exem

pel om atomer och molekyler, som är så små att man inte kan se dem.
– Naturvetare kanske har instrument som gör att de kan se atomer och 

molekyler och hur de rör sig, föreslår Lisa. Då är det bara att titta noga och 
sedan skriva ner vad man ser. 

– Då är ju svaret på min fråga att teorin kommer in i huvudet utifrån, 
säger Ludvig. En teori finns från början i naturen och naturvetarna upp
täcker den.

Carolina märker att ungdomarna känner sig osäkra på sitt resonemang. 
Hos säger:

– Det är en jättebra fråga som Ludvig har ställt. Och den är inte så lätt 
att svara på. Vår teori om tillstånd är mer än hundra år gammal. När den 
formulerades hade man inga möjligheter att se atomer och molekyler. Så 
man gissade helt enkelt att materian består av partiklar och hur de rör sig 
i olika tillstånd. Det betyder att teorin från början skapades av naturvetare. 
Teorin kom alltså från deras eget tänkande, inte från naturen. Men teorin 
prövades. Man frågade till exempel: Om jag gör detta experiment, vad säger 
teorin om vad som kommer att hända? Ju fler förutsägelser som stämde 
med experimentresultat, desto mer litade man på teorin. Och ju fler obser
vationer som teorin kunde förklara, desto mer trodde man på den.
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– Här är en figur som illustrerar det jag nu har sagt. Hon ritar figur 17 i 
Ludvigs anteckningsbok och säger:

– Teori och observation är två olika saker. Observationer förklaras av 
teorin, och teorin kan förutsäga vad man kommer att observera då man gör 
ett experiment. Det är människor som skapar teorier och tänker ut sätt att 
testa dem.

TEORI

OBSERVATION

FÖRKLA-
RAS AV

FÖRUT-
SÄGER

       Figur 17. Teori och observation.

Det blir inget resonemang om Carolinas figur. Caroline, liksom Ludvig och 
Lisa, måste gå till sina lektioner.
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Det växande trädet

Ludvig och Lisa lär sig om fotosyntes och förbränning

Varifrån kommer trädets materia?
van Helmonts experiment

Eleverna i Ludvigs och Lisas klass har fått en uppgift av Carolina, deras 
lärare i biologi, fysik och kemi. Det handlar om ett växande träd:

Den flamländske läkaren och kemisten Johann 
Baptist van Helmont levde på 1600-talet. Han und-
rade varifrån ett växande träd fick sin materia och 
gjorde ett experiment. Han fyllde en stor kruka med 
torkad jord, som han vägde. I jorden satte han en 
planta av ett pilträd, som han också vägde. Under 
fem år vattnade han jorden i krukan och skötte om 
växten. Därefter torkade han jorden och vägde den 
igen. Den hade minskat i vikt med cirka ett halvt 
hekto. Trädet hade ökat i vikt med 73 kilogram.
 Van Helmont drog slutsatsen att viktökningen 
kom från vatten. Han tänkte sig att stam, grenar, 
rötter och blad hade bildats av enbart vatten.

Vad har du själv för tankar om varifrån trädet får sin materia? Drar du samma 
slutsats som van Helmont eller ej av experimentet med pilträdet?

Bilderna är hämtade ur Sven och Peggy Fagerberg (1972), Resan till jorden. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand, s. 57.
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Carolina har uppmanat eleverna att skriva ner sina svar som hemläxa. De 
får arbeta två och två om de vill.

Ludvig och Lisa läser intresserat uppgiften. Ludvig säger:
– Tänk alla träd man ser varenda dag. Men aldrig har jag funderat över 

varifrån den materia som bygger upp ett träd kommer.
– Det första jag tänkte på var att trädet suger upp sin materia från jorden, 

säger Lisa. Men eftersom träd är så stora borde det i så fall bli stora gropar 
runt omkring dem. Men det blir det ju inte. 

– Jorden i van Helmonts kruka minskade bara med ett halvt hekto, på
pekar Ludvig. Så någonting tar väl trädet upp från jorden, men inte är det 
mycket. Då hade han kanske rätt. Trädets materia kommer från vattnet på 
något sätt. Trädet får vatten genom att det regnar och att snö smälter. Det 
kan suga i sig vattnet och växa.

– Det är ändå något konstigt med att vatten skulle kunna förvandlas till 
ved, säger Lisa. Ved brinner bra, men det går inte att elda med vatten. Ved 
är en energikälla, vatten inte. Hur kan det bli både ved och energi av vatten?

Ludvig kan inte svara på Lisas fråga, så han försöker tänka i andra banor. 
Han säger:

– Vi har ju läst lite kemi det här året. Vi har fått lära oss att materian på 
vårt klot består av atomer. Det finns cirka 100 atomslag, som till exempel 
väteatomer och syreatomer. Varje atomslag betecknas med en eller två 
bokstäver. O betecknar en syreatom, H en väteatom och C en kolatom. 
Atomerna kan inte ändras eller förstöras vid kemiska reaktioner. En väte
atom kan inte bli en syreatom, och atomer kan inte bara försvinna. Men de 
kan förena sig till molekyler på många olika sätt. Till exempel består en 
vattenmolekyl av två väteatomer och en syreatom. Vattnets kemiska formel 
är H2O.

– Det var värst vad du kommer ihåg mycket från kemin, säger Lisa. Jag 
måste kolla i mina anteckningar för att se om detta stämmer. Hm. Det 
verkar det göra. Och jag har tre bilder. De föreställer en molekyl vatten, en 
molekyl koldioxid och en molekyl syre. De kemiska formlerna är också 
utskrivna (se bilderna på nästa sida).

– Då måste det ju finnas syreatomer och väteatomer i ett träd, fortsätter 
Lisa. Det suger ju upp vatten. Men dessa atomer kan inte förvandlas till 
andra atomer. En syreatom kan inte bli en kolatom eller en väteatom. Finns 
det andra atomslag än syre och väte i ett träd?

– Kanske kolatomer, förslår Ludvig. Om man eldar en brasa med björk
ved, så brukar det bli svarta bitar kvar, ibland ganska många. Det är nog 
kol. Och det finns ju något som heter träkol.
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– Varifrån kommer då kolatomerna, undrar Lisa. Knappast från marken. 
Från den kommer vatten och lite, lite annan materia.

Det här är Ludvigs dag när det gäller att göra kopplingar till olika delar 
av skolans naturvetenskap. Nu påminner han sig lektioner och diskussioner 
om luft och atmosfären. Han säger:

– Minns du när vi höll på med luft. Vi trodde att den inte vägde någon
ting. Men några av våra experiment visade att en kubikmeter luft väger lite 
mer är ett kilo. Och tar man hela atmosfären så väger den miljarders kilo. 
Det är ganska mycket materia. Det finns alltså materia i luften som ett träd 
skulle kunna ta upp på något sätt. 

Lisa bläddrar nu ivrigt i sin anteckningsbok. Hon får fram att atmosfären 
väger 5 · 1018 kg. 1018 betyder en etta med arton nollor efter. Hon visar 
också en tabell över de fyra vanligaste gaserna i atmosfären:

Ämne andel

 (%)
kväve 78,1
syre 20,9
argon 0,9
koldioxid 0,039
 

– Titta! utropar Ludvig. Det finns koldioxid i atmosfären. Då finns det 
också kolatomer. Kanske är det dem som trädet tar upp på något sätt.

– Andelen 0,039 procent verkar ju vara väldigt liten, men räknar man 
om den till kilon blir det 2 · 1015 kg läser jag just i min anteckningsbok, 
säger Lisa.

– Konstigt att van Helmont inte tänkte på luften, tycker Ludvig.
– Det tog tid för oss att börja tänka på luften, säger Lisa. Och ändå har 

vi haft många lektioner om luft och andra gaser. Det vi vet om luft kanske 
man inte visste på van Helmonts tid.

syre-
atom

väteatomer

syre-
atomer

kolatom

syre-
atomer

Figur 1. Modell av en Figur 2. Modell av en Figur 3. Modell av en
molekyl vatten. molekyl koldioxid. molekyl syre.
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De beslutar sig för att skriva följande svar på Carolinas fråga:

Här är en liten teori om varifrån ett träd får sin materia. Vi vet att ett träd suger 
upp vatten från marken. Det betyder att det finns syreatomer och väteatomer i 
trädet. Vi tror också att det finns kolatomer i trädet, därför att det blir kolbitar 
kvar i en brasa som brunnit. Kolatomerna skulle kunna komma från koldioxiden 
i luften. Då vi talade om atmosfären i skolan lärde vi oss att det finns 0,039 % 
koldioxid i den. Det verkar vara lite, men det blir 2·1015 kg.

Att koppla samman kunskaper

Några dagar senare har Carolina hunnit läsa elevernas svar på frågorna om 
det växande trädet. Hon tycker att Ludvig och Lisa kommit långt i sitt 
tänkande om varifrån ett träd får sin materia. Hon påpekar att det är bra 
att de försökt använda kunskaper från tidigare lektioner och ritar figur 4 
för att illustrera detta.

– Man kan tänka sig att boxarna i figuren är kunskapsdelar, säger Caro
lina. Om man kopplar ihop delarna kan man komma fram till en intressant 
gissning om varifrån ett träd får sin materia. Delarna hjälper varandra när 
det gäller att lösa problemet.

luft innehåller kol-
dioxid, dvs. kolatomer

kemikunskaper om
atomer och molekyler

gissning: ett träd tar
upp koldioxid från luften

eftersom det blir kol då 
ved eldas innehåller 
ett träd kolatomer

Figur 4. Kunskapsdelar som hjälper varandra
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– Så här är det ofta i naturvetenskapen, fortsätter hon. För att förstå 
något nytt, eller för att lösa ett problem, behöver man ofta kunskaper från 
olika områden. Det gäller därför att förstå och komma ihåg vad tidigare 
lektioner har handlat om, annars förstår man inte det nya. Om man bara 
pluggar in till prov och sedan snabbt glömmer blir det svårt att hänga med. 
Då har man ju inte några kunskapsdelar att koppla ihop.

Fotosyntesen

Ludvig och Lisa känner sig lite stolta över att de har kunnat koppla ihop 
olika delar av naturvetenskapen till en intressant gissning. Nu väntar de sig 
att Carolina ska berätta mer. Det gör hon, och hon delar samtidigt ut ett 
A4ark till var och en med några viktiga punkter:

FOTOSYNTESEN – EN TEOrI OM HUr VäxTEr VäxEr
Inte bara träd utan så gott som alla växter tar på dagen upp koldioxid från luften. 
Detta ämne och vatten som tas upp med rötterna transporteras till växtens 
gröna delar. Där omvandlas koldioxid och vatten med hjälp av energi från solen 
till socker och syre. Omvandlingen är en kemisk reaktion och kallas fotosyntes. 
Den kan skrivas så här:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Av sex molekyler koldioxid och sex molekyler vatten bildas en molekyl socker 
(C6H12O6) och sex molekyler syre. De atomer som ingår i koldioxid- och vatten-
molekyler ordnas om och bildar socker- och syremolekyler. Syret används av 
växten, men avges också till omgivningen. 
 Solenergin binds i sockret. Växterna behöver denna energi för att leva och 
växa. Växterna tar också upp mineralämnen, lösta i vatten, från jorden. Foto-
syntes sker i växtens gröna delar, t.ex. i blad och barr.
 Den materia som växten tar upp från luften (koldioxid) och marken (vatten 
och mineralämnen) gör att växten tillväxer. Socker från fotosyntesen kan exem-
pelvis omvandlas till cellulosa i ved.

– De flesta ungdomar och vuxna vet naturligtvis att en växt måste vara 
planterad i jorden för att växa, fortsätter Carolina. Men vad de flesta inte 
vet eller tänker på är att en växt också är planterad i luften! Den delen av 
planteringen är enklare. Man slipper jord på fingrarna! Men planteringen 
i luften är lika viktig för växten som den i jorden. Det är ju från luften som 
växten får koldioxid.
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Fotosyntes i vatten

– Just nu kom jag att tänka på mitt akvarium, säger Lisa. I det finns det 
många växter. Jag vet att de avger syre, som fiskarna behöver. Och så har 
jag en lampa som lyser ner i akvariet. Det gör att växterna växer bra. Allt 
det här påminner på något sätt om fotosyntesen.

– Det var en bra koppling mellan det vi sagt om fotosyntesen och kun
skaper som du redan har, säger Carolina. Växter i vatten genomför också 
fotosyntes. Samma formel som den för landväxter gäller:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

– Växterna i sjöar och hav har ju gott om vatten omkring sig, säger Ludvig. 
Men var kommer koldioxiden ifrån?

Carolina har ett svar. Hon tar fram en bild som hon ritat (figur 5).

Hon säger:
– Tidigare har vi ritat molekyler som cirklar. Men nu har ni lärt er mer 

om olika molekyler, så vi kan rita dem mer detaljerat. På bilden ser man 
vattenmolekyler som bildar en mängd vatten. Vi ser också vattenytan. 
Ovanför den finns vattenmolekyler. De har avdunstat från vattenytan och 

syreatom väteatom kväveatom

syremolekyl

kvävemolekyl

koldioxidmolekyl

vattenmolekyl

Figur 5. Luftmolekyler vid en vattenyta. 
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bildar vattenånga. Vi ser också andra molekyler som ingår i luft – tre mole
kyler kväve, en molekyl syre och en molekyl koldioxid. 

– Luftmolekylerna rör sig åt alla möjliga håll med flera hundra meter i 
sekunden. En del rusar emot vattenytan med sådan fart att de tränger in i 
vattnet. På bilden är det en molekyl koldioxid och en molekyl kväve som 
trängt ner i vattnet. Så här kan man alltså förklara att det finns koldioxid i 
vatten.

– Men det finns andra källor till koldioxid i vatten, fortsätter Carolina. 
Det resonerar vi om på nästa lektion.

Syre–koldioxidcykeln

Förbränning

Carolina vill att hennes elever ska kunna använda teorin om fotosyntesen 
till att lösa problem. Hon hoppas att de då ska begripa saker som de tidi
gare inte förstått eller funderat över. Medan hon har försökt att hitta på 
problem har hon tänkt att det vore bra om eleverna också visste lite om 
förbränning. Hon har därför planerat en lektion om detta. Lektionen ska 
också ge några nya svar på frågan om varifrån vattenväxter får sin koldi
oxid. Carolina säger: 

– I kemin har ni fått lära er att för att ved ska brinna så behövs syre. Vid 
förbränningen bildas koldioxid och vatten. Det avges också energi som 
värme. Eftersom brasan blir mindre och mindre verkar det som om vedens 
materia försvinner. Men nu vet ni att gaser som koldioxid och vattenånga 
är materia. De har massa och tyngd. Så materian försvinner inte när man 
eldar en brasa. Den är de gaser som bildas.

Ved är något som kommer från den levande världen. Man säger att det 
är ett organiskt bränsle. Andra sådana bränslen är torv och flis. Till orga
niska bränslen hör också olja, kol och naturgas. De har bildats av döda 
växter och djur för flera hundra miljoner år sedan. Av olja framställs bland 
annat bensin och diesel.

Alla dessa organiska bränslen innehåller kolatomer, syreatomer och vä
teatomer. Då bränslena brinner bildas koldioxid och vatten. Vi tar socker 
som exempel på ett organiskt bränsle. Då kan vi skriva så här:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
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De atomer som ingår i det organiska bränslet och i syret ordnas om och 
bildar koldioxid och vattenmolekyler.

Förbränning av organiskt bränsle sker också i alla celler – hos växter, 
djur, svampar och bakterier. Förbränningen ger inga lågor, men följer i 
huvuddrag samma formel som nyss. Exempelvis får människan syre genom 
den luft hon andas in, och organiskt bränsle genom maten. Koldioxid trans
porteras bort via andningen. Ibland säger man att människan andas in syre 
och ut koldioxid. Det är inte helt rätt. Människan andas in luft. I den ingår 
syre, som till en del tas upp av lungorna. Hon andas ut luft som innehåller 
mer koldioxid och mindre syre än den luft hon andas in.

Låt oss nu titta på formlerna för fotosyntes och förbränning samtidigt.

Fotosyntes innebär att koldioxid och vatten med hjälp av ljusenergi från solen 
omvandlas till socker och syre:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Förbränning innebär att organiskt bränsle, t.ex. socker, och syre omvandlas till 
koldioxid och vatten. Då avges energi.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Formeln för förbränning får man om läser formeln för fotosyntes baklänges.
 Inga atomer försvinner vid fotosyntes och förbränning. Men de arrangeras 
om.

Lisas akvarium

– Låt oss nu som ett exempel ta Lisas akvarium, säger Carolina. Lisa berät
tade att vattenväxterna avger syre som fiskarna kan ta upp. Det gör de i sina 
gälar. Nu vet ni också att växterna behöver koldioxid för sin fotosyntes. 
Hur får de tag i den?

– Vi resonerade ju tidigare om att en del av luftens molekyler ovanför en 
vattenyta rusar emot ytan med sådan fart att de tränger in i vattnet, säger 
Ludvig. Eftersom koldioxid ingår i luften så borde en del koldioxidmole
kyler tränga in i vattnet. Dem kan växterna använda.

– Nu vet vi också att fiskarna avger koldioxid då de förbränner sin föda, 
säger Lisa. Den kan växterna också använda. 

– Mikroorganismer livnär sig på bottenslammet, påpekar Carolina. Då 
de förbränner organiskt material i slammet avger de koldioxid. 
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– Då kan man väl säga att fiskar och växter hjälper varandra, tycker 
Ludvig. De ger ju varandra sådant som de behöver. Fiskarna ger koldioxid 
till växterna och får syre från dem. 

– Jodå, säger Carolina. Men de kommer inte överens om att hjälpas åt. 
Växterna avger inte syre för fiskarnas skull. De bara avger syre, oavsett om 
det finns fiskar eller ej i akvariet. Och fiskarna avger inte koldioxid för väx
ternas skull. Fiskarna fungerar helt enkelt så att de avger koldioxid. Men 
växter, fiskar och mikroorganismer är delar i ett system som gör att orga
nismerna i systemet kan leva vidare. Man kan sammanfatta det vi sagt i 
form av figur 7.

Växter avger syre (O2), som tas upp av djur och mikroorganismer, som 
avger koldioxid (CO2), som tas upp av växter, som avger syre … Så håller 
det på i ett ständigt kretslopp eller en ständig cykel. 

Figur 6. Akvarium med växter och fiskar. På botten finns slam, dvs. fragment av 
döda organismer och avföring. Ovanpå akvariet finns en lampa.

Figur 7. Syre–koldioxidcykeln.

växter

syre

djur, mikro-
organismer

kol-
dioxid

O2

CO2
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Lägg märke till att vi nu har satt samman kunskapsdelar till ett nytt 
mönster. Delarna är våra teorier om fotosyntes och förbränning. Det nya 
mönstret är syre–koldioxidcykeln.

Komposthögen

– Vi tar en komposthög med gräsklipp som ett andra exempel, säger Caro
lina. Ganska snart blir högen varm inuti. Efter en tid har den minskat i 
storlek. Vad är det som har hänt? Jo, det finns bakterier och svampar i 
högen. Dessa organismer är mycket små och kallas därför mikroorganismer. 
De äter av gräset för att livnära sig. Med hjälp av syre förbränner de det 
organiska materialet. Då utvecklas värme. Det märker man om man stick
er ned handen i högen och känner på den. Vid förbränningen bildas koldi
oxid och vatten. 

När det organiska bränslet förbrukas minskar högen i storlek. Man säger 
att mikroorganismerna bryter ner den. Det verkar som om materian i högen 
sakta försvinner. Men det gör den inte. Koldioxid och vatten avges som 
gaser till den omgivande luften. Dessa gaser är materia. De har massa och 
tyngd. Komposthögens materia finns nu som en del av dessa gaser. 

– Efter de här lektionerna tycker jag att jag ser på växterna med lite nya 
ögon, säger Ludvig. Förut lade jag märke till att växter växer. Nu tänker jag 
också på att de tar upp koldioxid från luften och avger syre. Och en kom
posthög blir inte mindre och mindre av sig själv. Den avger koldioxid och 
vatten. Lisa instämmer.
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Varför blir det årstider?

Ludvig och Lisa bygger en teori som förklarar  
årstidernas växlingar

Ludvigs teorier

Ludvig har en håltimma. Han sitter i ett uppehållsrum och tittar ut över 
skolgården. Det snöar! Nu blir det vinter, tänker han. Han funderar vidare 
och undrar hur det kan komma sig att det blir årstider. Han påminner sig 
att Carolina, hans lärare i naturvetenskapliga ämnen, har pratat mycket om 
teorier. En bra teori kan förklara saker. Jag behöver en teori som förklarar 
varför det blir årstider, tänker han. 

Han kommer ihåg att tidigare lektioner handlat om detta. Det var ganska 
länge sen. Men Ludvig har ett svagt minne av att läraren ritade en figur. 
Han försöker skissa denna figur i sitt kollegieblock. Så här blir det:

jorden

Figur 1. Ludvigs första skiss.

Jorden går ju runt solen, tänker han. Det minns jag säkert. För flera hund
ra år sen trodde man att det var tvärt om, alltså att solen gick runt jorden. 
Om jag tittar på min skiss, så kan jag tro att det blir vinter när jorden är 
långt bort från solen, och sommar när den är nära. En liten teori!
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Nu kommer någon. Det är Lisa!
– Vad håller du på med, undrar hon när hon ser Ludvigs skiss av jorden 

och solen. 
– Jag funderar över hur det kan komma sig att vi har årstider. Det var 

allt snöande som fick mig att undra över detta. Och jag har faktiskt en teori  
som förklarar saken. Titta här! Jorden går i en avlång bana runt solen. Ba
nan är en ellips vill jag minnas. Solen finns i mitten. Det betyder att när 
jorden är nära solen så är det sommar. När den är långt ifrån är det vinter. 

Lisa har en invändning. Hon vet att jorden går ett varv runt solen på ett 
år. Om Ludvigs teori är riktig betyder det att det är vinter och sommar två 
gånger om året. Det kan ju inte stämma, tycker hon och skriver ut dessa 
årstider i Ludvigs figur.

jorden
(vinter)

vinter

sommar

sommar

Figur 2. Sommar och vinter två gånger om året?

Ludvig känner sig lite tillplattad. Hans teori klarar inte Lisas argument. 
Men resonemanget om årstider har rört om lite i Ludvigs huvud, och han 
minns nu en annan sak från tidigare lektioner. Jordens bana är visserligen 
en ellips, men solen är inte i mitten utan i en av ellipsens två så kallade 
brännpunkter. De ligger en bit till höger och till vänster om mittpunkten. 
Han ritar figur 3 och påpekar att med hans nya teori så blir det sommar och 
vinter bara en gång om året. 
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jordensommar vinter

Figur 3. Sommar när jorden är nära solen?

Lisa ser genast en svaghet i Ludvigs nya teori. Ska hon påpeka den för 
Ludvig? Han verkar vara så stolt över sin nya teori att han nog blir ledsen 
om jag kritiserar den, tänker hon. 

Men så bestämmer hon sig. Det är bäst att vara uppriktig, vänner emel
lan! Hon säger: 

– När jorden är längst bort från solen borde det vara vinter överallt på 
vårt klot. Men så är det inte. Är det vinter på norra halvklotet, så är det 
sommar på södra och tvärt om!

Ludvig inser att Lisa har en poäng. Hon har ännu en gång kritiserat en 
teori som Ludvig tänkt ut. Hur ska detta sluta? Nu kommer Carolina. Hon 
ser teckningarna i Ludvigs kollegieblock och förstår att hennes två elever 
resonerar om hur det blir årstider. Det tycker hon är spännande och ber 
dem berätta vad de kommit fram till. Hon lyssnar intresserat och bestäm
mer sig sedan för att delta i diskussionen. Hon gör en skiss (figur 4) och 
säger:

Figur 4. Jordens bana runt solen sedd snett uppifrån. Rotationsaxeln pekar hela 
tiden åt samma håll.

jordens rotationsaxel
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– Så här kan en bild av jorden och solen se ut i en lärobok. Det man kanske 
inte tänker på är att bilden visar jordens bana runt solen snett uppifrån. 
Därför ser banan ut som en avlång ellips. Jordens bana runt solen är visser
ligen en ellips, men denna ellips är nästan som en cirkel. Och – hör och 
häpna – när det är vinter hos oss, så är jorden faktiskt lite närmare solen än 
på sommaren, då den är lite längre ifrån. Carolina ritar figur 5 och påpekar 
att den är sedd rakt uppifrån. 

Figur 5. Jordens bana runt solen sedd rakt 
uppifrån. Banan är nästan cirkelformad.

– Det här är ju också ett argument mot min teori, suckar Ludvig.

Lisas teori

Lisa tittar nu intensivt på den första av Carolinas figurer (figur 4). Hon 
börjar minnas flera saker från tidigare undervisning och ritar om Carolinas 
figur, så här:

Figur 6. Lisas bild av hur jorden går runt solen. Jorden bana är sedd snett uppifrån.

nordpolenA B
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Hon säger:
– Jorden roterar runt sin axel. Det gör att det blir dag och natt. Men 

jordaxeln pekar inte rakt upp utan lutar som bilden visar. Titta nu på jorden 
i läge A. Norra halvklotet lutar mot solen, och södra från. Det betyder att 
norra halvklotet är närmare solen än det södra! Alltså är det sommar hos 
oss och vinter i till exempel Australien! Ett halvår senare är det tvärtom. Se 
på det högra klotet!

Ludvig förstår Lisas förklaring och nickar instämmande. Men Carolina 
har en invändning. Hon säger:

– Visserligen blir det för oss i Sverige en liten skillnad i avstånd till solen 
från sommar till vinter därför att jordaxeln lutar som figur 6 visar – det rör 
sig om kanske 4000 km. Men denna skillnad är ytterst liten i förhållande 
till avståndet mellan jord och sol, som är 150 000 000 km. Det är som att 
stå en meter framför en brasa i öppna spisen och flytta sig några hundradels 
millimeter närmare. 

Hon fortsätter:
– Tyvärr är det svårt att rita figurer med rätt avstånd mellan jorden och 

solen. Skalan blir helt fel. Om man inte tänker på den saken är det lätt att 
tro på Lisas förklaring när man tittar på figur 6. Hur skulle då en figur i rätt 
skala se ut? Anta att vi först ritar en sol som är en centimeter i diameter. 
Då skulle jorden ritas nästan två meter från solen. Och den skulle vara en 
tiondels millimeter i diameter.

– Ännu en teori som åker i papperskorgen, säger Ludvig. Det här var 
svårare än jag trodde från början. Vi behöver en paus. Låt oss gå och äta 
lunch.

– Eftersom ni nu är så inne i det här med årstider, så föreslår jag att vi 
ses en stund efter lunch säger Carolina. Då tänker jag berätta om ett annat 
sätt att tänka när det gäller att förklara hur det blir årstider. 

Det tycker Ludvig och Lisa låter både intressant och spännande och de 
skiljs åt med förväntningar om att mysteriet med årstiderna äntligen ska 
lösas.
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Carolinas förklaring

De samlas åter efter lunchen. Carolina har ritat några bilder. Hon visar tre 
av dem (figur 7) och säger:

Figur 7. Ett ansikte som lutar olika i ljusflödet från solen.

A B C

– Det här är Kiki. Hon står i vårsolen. Jag har ritat ut strålar som visar hur 
solljuset flödar. Då hon står som i A känns det nästan hett i ansiktet. I B är 
det varmt och skönt och i C känns nästan ingenting. Hur kan det komma 
sig att det känns så olika i ansiktet? Hon ändrar ju inte sitt avstånd till 
solen.

– Ansiktet måste få mer solenergi i A än i B, säger Lisa. Det har att göra 
med hur ansiktet lutar i ljusflödet. Hur ska man förklara det?

Carolina tar fram tre nya bilder (figur 8). Hon säger:

Figur 8. Ansiktets lutning avgör hur mycket solenergi det tar emot.

A B C
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– Här har jag ritat ut det ljusflöde som träffar ansiktet med grå färg. Det är 
som ni ser störst i A, mindre i B och nästan ingenting i C. Ansiktet ändrar 
inte storlek, och det är på samma avstånd från solen hela tiden. Men det 
lutar olika och därför får ansiktet olika mycket energi. Det här är en nyck
el till att förstå hur det blir årstider. Men vi är inte riktigt framme än. Först 
ska vi resonera om en badboll. Tänk er att vi byter ut Kiki mot en sådan 
och placerar den i det flödande solljuset, så här: (Carolina visar figur 9)

På tre ställen på bollen (A, B och C) har lika stora ytor markerats. Tänk 
er att ytorna är kvadrater med fem centimeters sida. Det ljusflöde som träf
far dessa ytor är utritat med grå färg. Yta A får mest solenergi. Sedan kom
mer yta B och sist yta C. Badbollens form gör att de lika stora ytorna lutar 
olika i ljusflödet från solen, och därför får de olika mycket energi.

– Varför har du ritat alla strålar parallella, undrar Ludvig? 
– Det beror på att jorden ligger så långt bort från solen, och är så liten, 

att ljuset som träffar jorden nästan inte är utspritt utan flödar längs paral
lella linjer. 

A

B

C

Figur 9. Tre lika stora ytor på en badboll tar emot olika mycket solenergi.

Man brukar tala om tre slags ljusflöden – ljus som sprider ut sig, parallellt 
ljus och ljus som går ihop. 
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– Nu är det dags att resonera om vårt jordklot, säger Carolina. Lisa ri
tade den här figuren före lunch:

Figur 10. Lisas bild av hur jorden går runt solen.

nordpolenA B

– Låt oss titta lite närmare på jorden i läge A i Lisas figur. I detta läge lutar 
norra halvklotet så mycket som det går mot solen. Parallellt ljus träffar 
klotet. Jag har ritat ut två lika stora ytor i figur 11. Ytorna har samma form. 
Den ena ligger på 45° nordlig bredd (läge N). Den andra är på 45° sydlig 
bredd (läge S). Jag har också ritat ut ljusflödet som träffar de båda ytorna. 
Ni ser att yta N tar emot mer solenergi än yta S. Därför är det varmare på 
norra halvklotet än på det södra när jorden är i läge A på figur 10.

Figur 11. Solenergi som flödar in mot två lika stora ytor (N och S).

nord-polen

syd-polen

 ekvatorn

45° sydlig bredd

45° nord- lig bredd

N

S
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– I figur 12 har jag också markerat två lika stora ytor. Ytorna har samma 
form (en fjärdedels klotyta) Den ena ytan går från sydpolen till ekvatorn 
(tjock linje). Den andra går från nordpolen till ekvatorn (tjock prickad 
linje). Men ytan på norra halvklotet tar emot betydligt mer energi (mörk
grå färg) än den lika stora ytan på södra halvklotet (ljusgrå färg). Detta 
förklarar att det är sommar på norra halvklotet samtidigt som det är vinter 
på det södra.

Figur 12. Solenergi som flödar in mot norra och södra halvklotet.

nord-polen

 ekvatorn

norrahalvklotet

södrahalvklotet

syd-polen

– Nu tittar vi lite närmare på jorden i läge B i Lisas figur. I detta läge 
lutar norra halvklotet så mycket som det går från solen. Parallellt ljus 
träffar klotet. Jag har ritat ut två lika stora ytor i figur 13. Ytorna har 
samma form. Den ena ligger på 45° nordlig bredd (läge N). Den andra är 
på 45° sydlig bredd (läge S). Jag har också ritat ut ljusflödet som träffar 
de båda ytorna. Ni ser att yta N tar emot mindre solenergi än yta S. Det 
borde alltså vara varmare på södra halvklotet än på det norra när jorden 
är i läge B på fig. 10.
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Figur 13. Solenergi som flödar in mot två lika stora ytor (N och S).
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– I figur 14 har jag också markerat två lika stora ytor. Ytorna har samma 
form (en fjärdedels klotyta) Den ena går från sydpolen till ekvatorn (tjock 
linje). Den andra går från nordpolen till ekvatorn (tjock prickad linje). Men 
ytan på södra halvklotet tar emot betydligt mer energi (mörkgrå färg) än 
den lika stora ytan på norra halvklotet (ljusgrå färg). Detta förklarar att det 
är sommar på södra halvklotet samtidigt som det är vinter på det norra. 

Figur 14. Solenergi som flödar in mot norra och södra halvklotet.

nord-polen

 ekvatorn

norrahalvklotet

södrahalvklotet

syd-polen
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Ludvig och Lisa har lyssnat intensivt på Carolinas förklaring. Den är inte 
helt lätt att förstå tycker de, men det känns som de fattat grundidén. Lud
vig säger:

– Alla teorier som vi föreslog före lunch gick ut på att årstiderna beror 
på olika avstånd till solen. Ju närmare solen desto varmare blir det. Men 
Carolinas förklaring går ut på att två lika stora ytor som lutar olika i ett 
flöde av ljus tar emot olika mycket energi. För oss är det ett nytt sätt att 
tänka.

– Om man tänker på exemplet med Kiki i vårsolen så är det ganska lätt 
att begripa den nya idén, säger Lisa. Men när man kommer till jordklotet 
i olika lägen i sin bana runt solen så blir det lite svårare. 

– Om vi får resonera igenom hennes förklaring några gånger, så tror jag 
Carolinas teori också blir vår teori, tycker Ludvig.


