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Modellexperiment: 

Experiment och grafer med gula lappar.  
 
Tre små raketer 
 
Du behöver:  tre burkar med lock 

 brustabletter 
 häftmassa 
 varmt och kallt vatten 

  tidtagarur (mobiltelefon) 
 
Sätt en liten bit häftmassa på insidan av burklocken. 
Kläm fast en brustablett i varje lock. 
Gör resten utomhus! 
Fyll burkarna till 1/3 med kallt, ljummet resp. varmt vatten. 
Tryck fast locken hårt och ställ burkarna på ett fast underlag.  
Var beredd med tidtagningen …Säg KLARA……..FÄRDIGA……GÅÅÅÅ 
Vänd sedan på burkarna och anteckna tiden för det som händer. Rita graf. 
http://www.hanper.se/video/komma-igang/tre-plastburkar-med-lock/ 
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 Omkrets area och vinklar 
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5 
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Liten sång för plaströrs-orkester   
musik: Karin Rehnqvist 

33221- 33221-  

55661´1´66 

55443- 

I den tvåstämmiga versionen 

spelas rad 1 och 2 samtidigt och 

rad 4 och 5 likaså. Rad tre ensam 

   Rad 1) 33221- 33221-  

   Rad 2) 55443- 55443- 

   Rad 3) 55661´1´66   

   Rad 4) 55443- 

   Rad 5) 33221- 

 

 

Blinka lilla stjärna 

1 1 5 5 6 6 5 
4 4 3 3 2 2 1 
5 5 4 4 3 3 2 
5 5 4 4 3 3 2 
1 1 5 5 6 6 5 
4 4 3 3 2 2 1 

Science and Music 
Så här tillverkar du ”instrumenten”.  Kapa 20 mm elrör enligt tabellen.  
Den som i ”noterna”  är markerad 1´blir då hälften så lång som 1 
 



 

 



 



 

Böcker av Hans Persson i urval      

Försök med fysik    Liber     
Försök med kemi        -:-    
Försök med biologi    -:-  
Försök med matematik   -:-    
Försök med NO 1-3  -:-  
Nyfiken på naturvetenskap   -:-  
Boken om fysik och kemi     -:-  
Boken om NO 1-3  -:-  
Boken om Biologi  -:-  
Boken om Teknik  -:-  
Tummen upp NO åk 6  -;-  
Tummen upp teknik åk 3                         -:-                   
Tummen upp teknik åk 6  -:-  
Lärarboken om fysik och kemi -:-  
Arbetsboken boken om fysik och kemi    -:-    
Russinhissen                 Hos-Textförlag     
Teknikgrytan    -:-  
 
Smakprov Mattedetektiverna och Mattespanarna hittar du om du går till 
www.liber.se och söker på ”Uppdrag Matte”  
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Du hittar enkelt mer info 
om böckerna på 
www.liber.se eller de två 
längste ned www.hos.se 
 


