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Hur kan man väcka elevernas intresse för naturvetenskap och 
hur kan man hålla intresset vid liv? 

Hinken 

 

  
         Filter (sil, tyg, sand, kol, popcorn..)            eller Tryck och mekanik 

  
                  eller  Fröken kan trolla 
 
 

Ett konstigt objekt som väcker intresset. 
Hur ser den ut inuti? 
Många olika idéer, 
som tas på allvar 
och kommuniceras, 
och kan leda till undersökningar, 
och nya idéer. 

Eller: en lång slang, pH, olika 
tunga vätskor(densitet), 
vattnets kretslopp kemiska 
reaktioner, optik……. 
 

©2016 Hans Persson 
Detta material är skyddat med copyright. Du får använda det fritt i din undervisning, forskning eller 
för privat bruk men inte i profitsyfte kopiera, sprida, föra över eller lagra i annat format utan att 

upphovsmannen kontaktas på hanper@hanper.se 
 



Exempel på utprövade, enkla och innovativa experiment  
 
Modellexperiment: Experiment och grafer med gula lappar.  
 

Tre små burkar med lock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Isballongen  

  
 
Kycklingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
    
 

 
   

Undersök hur du kan få 
kycklingen att pipa? 
 
Sluten strömkrets, vilka 
material leder ström?            
 
Att observera och arbeta 
med kreativ,  
individuellt utformad 
dokumentation. 
 

Väcker frågor 
som leder till 
enkla 
undersökningar 
Hur känns den? 
Flyter den? 
Hur lång tid tar 
det innan den 
smälter? 

Att skriva om vad som händer, 
hur man tänker  
och 
vad man lärt sig. 
 

 



 
 
                                                            
 

 
 
 
 
 

 

Petflaskans alla möjligheter 
 
Ett användbart föremål som synliggör  naturvetenskapen  i vardagen 
 

 



Hur arbetar man konkret så att de tre förmågorna i NO synliggörs 
för eleverna? 
 

Tuggummitest ”Vilket tuggummi är bäst?” 
 
Eleverna arbetar i grupp.  
Varje grupp får en godispåse med  
3-4 väldigt olika tuggummisorter. 
Uppgiften går ut på att, de på olika sätt  
bland annat genom experiment,   
ska försöka ta reda på:  Vilket tuggummi är bäst? 
 
Eleverna får själva definiera Vad eller  
Vilka egenskaper som svarar mot ordet  
bäst och Hur de ska testa detta på ett  
schysst sätt. 
  
Vanliga kreativa förslag brukar vara:  
hur länge håller den smaken, coolast förpackning, störst bubblor, godast smak, bäst 
elasticitet, pris/bit eller pris/gram, bäst ingredienser (tex socker eller inte och allt detta med 
aspartam), doft, färg och mycket annat  
 
Tuggummitestet utvecklar alla de tre förmågorna för NO-ämnena från Lgr 11 

1) Kommunicera/Argumentera/Granska 
2) Experiment/Naturvetenskapligt arbetssätt 
3)  Begrepp/Förklara/Beskriva 

 
 

  
 

Två exempel på dokumentationer av tuggummitestet 
 
Om någon av er som tar del av detta testar testet i klass kan ni väl dela med er av 
erfarenheterna? Bilder, hur ni gjorde, dokumentationer, reflektioner. hanper@hanper.se 

 



                                                             
 

                                                                                       

 

 

 Omkrets area och vinklar 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

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 
 



Att både väcka intresset och hålla intresset vid liv 

 
Att läsa och berätta                                              Att bygga begrepp 
Om hur andra människor har tänkt.              Modeller som förklarar. Till utställningar 
I en annan tid och i andra länder.              där det finns en mottagare som ger feedback 
Eller en äkta spindelintervju                 

              
 

                   

Bygg trettio meter NO! Varje grupp bygger ”en meter NO” som länkas ihop till en 
låååång händelse. Ett intressant uppdrag med stort utrymmer för kreativitet, 
kommunikation och samarbete. 
 



 
 

Bygg och konstrtuera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulbanor             
 

 
 
                             
                                     

 

Några enkla konstruktioner:Bilar och  paddelbåtar  

 

Du behöver: Climaflex rörisolering,  
kulor, tejp 

 



Vad innebär de olika förmågorna konkret och hur ser det ut när de 
landar i klassrummet? 

 

Meningsfullt, inspirerande och tänkvärt 

        

      Fysik eller kemi???? Hur kan man göra coola 3 D-glasögon? 

Plasten (och kycklingen) finns hos Clara Elf 
http://www.claraelf.com/index1.html 
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Planeringsstöd för åk 1-6 hittar du  i Kreativ NO-bloggen på www.hanper.se  

Länk till TV-serien Kemi-nästa http://www.ur.se/play/160049 
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