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Fasta och flytande 
ämnen

Med fokus på kemi för lärare som undervisar i årskurs 1-3



Kursplanen i kemi - Centralt innehåll

I kommentarmaterialet för NO-ämnena står det att kunskapsområdet 

”Material och ämnen” handlar om vatten och andra vardagliga ämnen 

och material som eleverna har erfarenheter av.

Material och ämnen

• Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är 

magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. 

• Vattnets olika former: fast, flytande och gas.



Sortering – ett naturvetenskapligt arbetssätt
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Sortering – ett naturvetenskapligt arbetssätt

• Det som finns i världen delas in, grupperas och namnges.

• Begrepp definieras och och avgränsas.



Sortering – i undervisningen

• Observera och beskriva 
egenskaper

• Beskriva likheter och 
skillnader

• Utveckla språket för att 
kunna beskriva 
egenskaper



Naturvetenskapligt språk
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Exempel på kategorier av material
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Materials ursprung

Industriellt framställt

Plast, syntetiskt gummi, schampo, 
stål, mässing

Naturligt förekommande

Trä, kork, naturgummi, vatten

Ädla metaller, till exempel guld

Var placerar 

man olivolja?



Vad är tvättsvamp/trä/kork? 

Trä består  bland annat av 

cellulosa, som är en naturlig 

polymer,

Naturliga tvättsvampar 

består av skelettet från 

svampdjur.

Syntetiska tvättsvampar är 

tillverkade av plast.

Naturkork består av bark, 

som bland annat är 

uppbyggt av cellulosa.



Vad är plast?

Plaster innehåller långa molekyler, polymerer, som är uppbyggda av korta molekyler, 
monomerer. Olika plaster är uppbyggda av olika monomerer. Dessutom innehåller 
plast andra ämnen, exempelvis färgämnen och mjukgörare.
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Polymer



Vad är vatten/olja/schampo?

KRC

Vatten och olja

Olja

Schampo innehåller molekyler med olika 

delar: 

• en som löser sig i vatten och 

• en som löser sig i olja. 

Vatten, olja och 

schampo

Vatten



Partikelmodeller

I naturvetenskap och i undervisningen behöver vi ofta använda oss av 

modeller, t. ex. partikelmodeller, för att förklara fenomen.

• Vad som menas med en partikel beror på sammanhanget.

• En modell är inte en exakt bild av verkligheten.

• När ska/kan man införa en enkel partikelmodell i undervisningen?



Vad är en partikel?

Smältande is

Dramatisering av vatten i fast 
och flytande form



Fenomen kan presenteras och diskuteras 
på olika nivåer i undervisningen

(Taber, 2013)

Makronivå

Beskrivning med hjälp av 

vetenskapliga begrepp

Submikronivå

Beskrivning

med hjälp av teoretiska modeller,

t. ex. partikelmodell

Erfarenhetsnivå

Beskrivning

med vardagsord



Flytande vatten

Makronivå

Eftersom temperaturen är 

över smältpunkten och 

under kokpunkten är 

vattnet i flytande form. 

Submikronivå

Vattenmolekylerna är svagt bundna till 

varandra men kan röra sig i förhållande till 

varandra. Vattenmolekylen består av en 

syreatom och två väteatomer, H2O.

Erfarenhetsnivå

Det är blött och går att hälla.



Gas Flytande Fast

Volym Obestämd Bestämd Bestämd 

Form - Fyller sin behållare
- Kan tryckas ihop

- Ändras efter behållaren
- Kan hällas

Bestämd 

Organisation Oordnade Delvis ordnade Ordnade

Ämnens olika former



Gasformiga ämnen

• Den mest abstrakta av faserna, eftersom det handlar om ämnen som vi 

oftast inte ser. 

• Luft innehåller (på submikronivå) kvävgas (     ), syrgas (      ), 

koldioxid (        ) och vatten (       ), som rör sig fritt i förhållande till 

varandra.

Volym Obestämd

Form - Fyller sin behållare
- Kan tryckas ihop

Organisation Oordnade



Flytande ämnen

• Exempel: Olja är uppbyggt av långa molekyler av 
kol, , som är svagt bundna till varandra.

• Flytande ämnen kan hällas, men allt som kan hällas 
är inte flytande, t.ex. sand.

Volym Bestämd

Form - Ändras efter 

behållaren

- Kan hällas

Organisation Delvis ordnade



Fasta ämnen

• Metaller är uppbyggda av atomer i tydliga strukturer. 

• I glas och plast är molekylerna ofta oordnade, men de kan inte 
röra sig.

• I tvättsvampar finns mycket håligheter, så de går att trycka ihop.

Volym Bestämd 

Form Bestämd 

Organisation Oftast ordnade



Rostfritt stål

Makronivå

Det har metallglans och 

leder elektricitet. 

Det består av en blandning av järn 

och krom och kanske fler 

grundämnen. Materialet är ordnat i 

mönster som upprepas i tre riktningar. 

Erfarenhetsnivå

Det är hårt och 

silverfärgat.

Submikronivå



Fasta och flytande 
ämnen

Tack för att din uppmärksamhet!
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