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Temperatur 2

I Temperatur 2 repeteras och tränas grundläggande begrepp från Temperatur 1.  
Temperatur 2 innehåller också nya moment och som ger fördjupning i ämnesområ-
det temperatur. 

Om eleverna tidigare arbetat med boken Temperatur 1 kommer de att känna igen 
visst innehåll, vissa bilder och vissa övningar. Detta är en medveten tanke då vi i 
tidigare utvärderingar sett att lärare önskar mycket repetition för målgruppens 
elever. Om inte eleverna tidigare arbetat med Temperatur 1 så möter de ändå 
grundläggande begrepp i Temperatur 2 som gör det möjligt att tillgodogöra sig 
innehållet i denna bok.

Illustrationerna i boken är konkreta och tydliga och många bilder är tänkta som 
samtalsbilder för att utöka ordförrådet och förståelsen. En del illustrationer 
återkommer i flera enhetsböcker och ger igenkänning i serien.

Bokens formgivningar är gles, vilket också är önskemål från lärare för målgruppen.

Boken syfte är inte att eleven snabbt ska arbeta sig igenom den på egen hand. 
Pedagogen har en viktig roll. Ge tid till samtal när ni tillsammans tittar på bilderna. 
Lyssna på hur eleverna tänker och lyssna också efter vad de redan kan i ämnet. 
Förutom det centrala innehållet är syftet med enhetsböckerna till stor del 
språkträning. Därför lämpar sig en hel del av uppgifterna att lösas gemensamt.

Vid avläsning av termometrar är nollpunkten ett viktigt begrepp att förstå.                                       
När temperaturen är under 0 läser vi av åt ”andra hållet”. Boken tränar också hur vi 
kan skriva grader på ett annat sätt än med själva ordet. 

Vår temperaturskala uppfanns av svensken Anders Celsius och används i många 
länder.     Ibland skriver vi ut C efter gradantalet för att vi ska veta vilken 
temperaturskala som används. Träna att läsa ut förkortningen C som i Celsius där 
det står angivet.

Laborera med olika termometrar parallellt med boken. Gör praktiska övningar, 
smält till exempel is eller snö till vatten. Hur många grader visar termometern när 
det blir smältvatten? Hur många grader är varmvattnet som mest i kranen? Visa 
konkret att vatten kokar vid hundra grader och så vidare.

Boken innehåller också problemlösning där både läsförståelse och kunskaper sätts 
på prov. 

Vi rekommenderar att ni då och då pratar om temperatur i vardagen.
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Temperatur 2

Bokens innehåll

Sidorna 4–7                                                                                                                                        
Vad mäter vi temperatur med? Känner eleverna igen någon eller några 
termometrar? Har de någon liknande hemma?  Vilka olika användningsområden 
finns det? Varför ser de olika ut? Samtala om termometrarnas namn och om 
miljöbilderna vid respektive termometer. De första sidorna ger en presentation och 
förförståelse till bokens innehåll.
 
Sidorna 8–10                                                                                                                      
Eleverna drar streck från texten till rätt bild som en återkoppling till föregående 
sidor. 

Sidan 11                                                                                                                                               
Här presenteras ett grundläggande begrepp: grader. Förbered denna sida med att 
visa eleverna en stor termometer. Berätta att detta mätinstrument visar grader, 
nollpunkt samt plus- och minusgrader. Visa också på att röret innehåller en vätska 
som stiger upp ur kulan ju varmare det blir. När eleverna sedan möter termometern 
på sidan 11 får de samma information igen, men genom boken.  

Sidan 12                                                                                                                                             
Vad kommer eleverna ihåg från föregående sida? Dra streck från text till rätt bild. 

Sidan 13                                                                                                                                    
Gemensam repetition om hur vi skriver grader. Ska vi alltid skriva ut C som betyder 
Celsius? Arbeta självständigt med sidan.
 
Sidorna 14–17                                                                                                                                         
Här tränas plus- och minusgrader. Det är viktigt att eleverna förstår att 
nollpunkten är skiljelinjen mellan plus- och minusgrader. 

Sidorna 18–19                                                                                                                                            
På dessa sidor tränar eleverna att avläsa två olika typer av utomhustermometrar. 
Den runda termometern avläses med hjälp av en visare (nål), men vi tänker likadant 
om nollpunkten, plusgrader och minusgrader. Har någon elev någon av dessa 
termometrar utanför sitt fönster eller utomhus hemma? 
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Sidan 20                                                                                                                                             
Här ska eleverna själva fylla i gradantalet på termometrarna. Påminn om att 
ju varmare temperatur desto högre stiger vätskan i röret. Börja med att måla 
nerifrån kulan och fortsätt uppåt för att få bättre förståelse. Uppgiften kräver 
också att eleverna kan skilja på plus- och minusgrader genom att välja färg.

Sidan 21                                                                                                                                        
Markera grader genom att rita in pil (visare) på de runda utomhustermometrarna.

Sidan 22                                                                                                                                               
Läs av inomhustermometrarna. Varför visar ingen termometer minusgrader? 

Sidan 23                                                                                                                                               
Vad heter denna termometer? Läs av och skriv temperaturen på strecken.

Sidorna 24–25                                                                                                                                
Dessa sidor tränar läsförståelse och repeterar det boken hittills behandlat. 

Sidorna 26–27                                                                                                                 
Problemlösning. Vissa elever behöver kanske en undervisningstermometer i handen 
att laborera med för att lösa uppgifterna.

Sidorna 28–35                                                                                                                                        
Här kommer ett nytt fördjupande moment: digitala termometrar. Hur ser 
vi att termometrarna  är digitala? På dessa sidor tränar eleverna att läsa av 
digitala termometrar. Samtala om att digitala termometrar ser olika ut för olika 
användningsområden, men alla har det gemensamt att man avläser digitala siffror 
på en display. Detta kapitel har luftig layout för att ge fokus på avläsningen av de 
digitala siffrorna. 

Sidorna 36–37
På detta uppslag fortsätter eleven att avläsa digitala termometrar. Kanske behöver 
ni gå tillbaka till sidan 7 för att se vad den här sortens termometer används till? 

Sidorna 38–41                                                                                                                            
Begreppen stiger och sjunker behandlas genom problemlösning. Eleverna har 
tidigare mött begreppen när de arbetat med olika temperaturer. Påminn om att vi 
använder ordet stiger när temperaturen blir varmare. Vätskan i termometrarnas 
rör stiger ju varmare det blir., och omvänt när temperaturen sjunker.
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Sidorna 42–43                                                                                                                                           
Vilka stektermometrar har eleverna mött? Har de någon hemma? Har de använt 
någon stektermometer i köket på hemkunskapen? Det finns en uppsjö av olika  
stek-, kött- och mat-termomterar på marknaden. Det är svårt att avgöra 
vilka som är vanligast. Mataffärer har ofta olika sorter på sina hyllor. En av 
stektermometrarna som vi valt som exempel visar att olika kötträtter behöver 
olika temperaturer för att bli vällagade. 

Sidorna 44–47                                                                                                                                          
Att förstå ugnens grader är viktigt för alla som vill baka och laga mat. Vi ställer in 
gradantalet, men hur vet vi när ugnen blivit tillräckligt varm? Samtala om sidan 43 
innan eleverna löser uppgifterna.

Sidorna 48–49                                                                                                                                     
Sverige är ett långt land och kan ha stora temperaturskillnader. Vilken stad på 
kartan ligger mest norrut respektive söderut? Läs tillsamman tabellen på sidan 49 
och reflektera över temperaturen på de olika orterna innan eleverna arbetar med 
uppgifterna.

Sidan 50                                                                                                                           
Utvärderingssida. Samtala gärna både i grupp och enskilt för att få veta mer 
ingående vad som upplevdes lätt eller svårt. 

Sidorna 51–61                                                                                                                                       
Sist i boken finns ett antal sidor för repetition där eleverna har möjlighet att 
påminna sig om innehållet och bedöma sitt eget lärande. Pedagogen får hjälp att se 
elevernas kunskaper, och kan utgå från dessa vid fortsatt planering.


