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Årstider runt jorden
Kort beskrivning
Bygg en modell av jorden och använd en lampa för att visa årstiderna.

Mål
•
•

Att förstå årstiderna samt orsaken till att temperaturen på jorden förändras
efter vilken tid på året det är.
Att lära sig om varför jorden roterar på en lutande axel i jämförelse till dess
bana runt jorden.

Inlärningsmål
•

•
•
•
•

Eleverna lär sig om årstiderna genom att bygga en modell av jorden och
solen, och undersöka hur solljus träffar det norra och södra halvklotet under
olika årstider.
Uppgiften förklarar för eleverna att samma mängd ljus kan träffa jorden men
ändå värma olika mycket.
Träffar solen en stor yta värmer den mindre än om den träffar ett mindre
område.
Eleverna visar att beroende på vilken vinkel som solen träffar jorden
bestämmer hur mycket solljus som värmer upp jorden.
Eleverna demonstrerar att vinkeln som solljuset träffar jorden är relaterad till
jordens lutning i jämförelse till vår bana runt solen.

Utvärdering
Fråga eleverna om följande ämnen relaterade till inlärningsmålen:
• Varför har vi årstider?
• Vilken relation har jordens lutning till mängden solljus på olika delar av
jorden?
• Visa jordens och solens positioner. Visa vilken vinkel jorden har när det är
sommar, höst, vinter och vår på södra halvklotet.
• Vad är skillnaden mellan solen på himlen under sommaren och vintern?
(Solen är högre upp på himlen mitt på dagen på vintern än på sommaren)

Material (per
•
•
•
•
•

3 tandpetare – eller andra typer av platsindikatorer.
Klistermärken att skriva platserna på.
1 penna för att rita på en apelsin.
1 ficklampa
1 apelsin
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Bakgrundsinformation
När solljus träffar jorden ger den inte samma effekt överallt på jorden. Eftersom
jorden är rund, täcker solljuset större eller mindre yta beroende på vart vi är på
jorden och vilken tid det är. Ju närmare solen är rakt över våra huvuden ju mer av
jorden värms upp.
Jordens rotation är inte upprätt. Jordens rotationsaxel är något lutad åt sidan vid
23,5 grader i förhållande till jordens bana runt solen. Denna lutning innebär att
norra halvklotet pekar mot solen under sommaren vilket gör det varmare. Under
vintern på norra halvklotet pekar sydpolen mot solen vilket sätter norra halvklotet i
skugga.

Aktivitetsförklaring
Förberedelser
För aktiviteten, kommer du behöva göra en modell av jorden genom att använda en
apelsin. Kom ihåg att kolla så att du kan göra klassrummet mörkt. Det är bra om
eleverna redan vet att årstider existerar och att de hör ihop med olika
väderskillnader och temperaturer.
Övning 1: Låg eller rak vinkel:
Steg 1:
Släck ljuset i klassrummet och dra ner gardinerna.
Steg 2:
Organisera eleverna i par. Ge dem varsin ficklampa och be dem lysa på bordet i
olika vinklar. Kan de se skillnaderna på hur mycket ljus som träffar bordet?
Steg 3:
Förklara att ljuset som lyser från en låg vinkel täcker en större yta än om ljuset lyser
från en mer rak vinkel. Eleverna gör klart Uppgift 1 på arbetsbladet.

Årstider runt jorden
Åk 1-3
45 min

Övning 2: Varm eller kall?
Steg 1:
Ge varje par en apelsin. Förklara att apelsinen representerar jorden. Toppen av
apelsinen är Nordpolen och botten är Sydpolen.
Steg 2:
Eleverna gör klart uppgift 2 på arbetsbladet upp till steg 11.
Steg 3:
Diskutera uppgiften. Förklara att solen, lika som lampan, producerar en fast
ljuskälla. Ju större ytan som solen skiner på, ju större yta sprider sig värmen på. Så
varje del får mindre värme än om solljuset var koncentrerad till en mindre yta. På
ekvatorn skiner solen rakt mot jordens yta, så det faller på en mindre yta. Detta gör
att det är varmare vid ekvatorn.
Steg 4:
Tillsammans tittar ni på teckningarna på arbetsbladet. Använd apelsinen för att visa
att jorden lutar diagonalt. Rotera apelsinen runt i ljuset. Starta med Nordpolen bort
från solen. Nu kan eleverna se att Nordpolen ibland är bortvänd från solen och
ibland riktad mot solen.
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Steg 5:
Visa att solen skiner mer direkt på det norra halvklotet när nordpolen är vänd mot
solen än när nordpolen är vänd bort från den. Förklara att årstiden på jorden
orsakas av vinkeln som solens strålar träffar jorden. Det är därför det är varmare på
sommaren än på vintern.
Diskutera med eleverna varför solen aldrig lyser vertikalt på Europa. Förklara att
detta beror på de skuggor som laborationen tidigare tar upp. Även i mitten av
sommaren vid 12 på dagen, när solen befinner sig mitt på himlen, den lyser aldrig
vertikalt (rakt) över oss.
Steg 6:
Eleverna gör klart uppgift 2 på arbetsbladet. Säg att, i Europa skiner solen kortare
tid på vintern än på sommaren. Förklara att det beror på vinkeln som solen skiner
på jorden. Eftersom solens vinkel ändras under året, upplever vi olika årstider. Det
beror på att mängden sol och värme förändras.
Uppgift 3: Årstider är inte olika överallt
Eleverna gör klar uppgift 3 på arbetsbladet. Fråga varför vi har så olika årstider i
Europa medan länderna vid ekvatorn inte har det. Kom fram till att detta beror på
att vinkeln som solen strålar på Europa förändras mycket mer än den gör för
länderna vid ekvatorn.

Utskrifter
”Arbetsblad: Årstiderna runt jorden”

