
Var står solen?
Var går solen upp under året?

norr öster söder

Markera var solen står kl 09, kl 12, kl 15

Markera var solen går upp (och/eller ner) vid två olika tillfällen
under året.

K-G Ahlström: G3, G4 Astronomi, Astronomi och tid



Var står solen?
Se G3

Diskutera med barnen vådan av att titta direkt på solen.
 
Uppgiften är att markera var solen står på himlen under en dag och helst upprepa försöket
under en annan årstid.

Välj ut en lämplig plats mot söder och hoppas på solsken hela dagen. Gör en skiss av
observationsplatsen. Det är viktigt att det finns detaljer på teckningen, som gör det lätt att rita
in solens läge.  Alla observationer måste göras från exakt samma plats.

Diskutera om det är jorden eller solen som rör sig, varför solen står olika högt, var eleverna
tror att solen går upp och ner.

Upprepa försöket flera gånger under läsåret. Solen har ändrat läge i höjdled vilket beror på att
solen inte står lika högt på himlen under de fyra årstiderna.

Var går solen upp under året?
Se G4

Uppgiften är att undersöka var solen går upp på himlen under två månader av året.

Förutsättningen är att det i finns en rak horisontlinje med tydligt urskiljbara detaljer i skolans
omgivning mot öster. Gör en skiss av observationsplatsen.  Markera var solen gick upp och
hur dags på teckningen. 

Självklart går det att göra motsvarande undersökning av när solen går ner, fast åt väster.

Diskutera varför solen går upp längre åt öster allt eftersom året går mot vintern. 

Att göra ett solur.
Se G5

Försöket kan vara en lämplig introduktion till att arbeta med tid.

Använd en pinne eller käpp av lämplig längd, fäst den på ett papper och hoppas på en solig
dag. Markera var skuggan faller varje timme..

Diskutera vad man kan använda försöket till, varför det blev en skugga, varför skuggan rörde
sig, varför skuggan inte är lika lång hela tiden, när den är kortast.

I böcker går det att hitta många förlagor till bättre solur än en lodrät pinne i marken.

K-G Ahlström: G3, G4 Astronomi, Astronomi och tid


