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En ände att börja i?
Hinken

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.

Filter (sil, tyg, sand, kol, popcorn..)

eller Tryck och mekanik

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

eller En fe som trollar
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Enkla vardagsnära experiment med enkel utrustning
Isballongen
Väcker frågor
som leder till enkla
undersökningar
Hur känns den?
Flyter den?
Hur lång tid tar det
innan den smälter?

Petflaskans
alla
möjligheter
Som ett
användbart
föremål
med förankring
i vardagen
Skafferifysik

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

Sortera i en burk

Testa sedan med
olika stora bitar av
äpple och potatis i
vatten.
Och vet du vad?
Det blir likadant
varje gång!

Så här bygger man raketrampen

Raketerna gör man av
papper och tejp

Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
Några exempel från föreläsningen

Bygga bilar av mjölkpaket

Paddelbåt av mjölkpaket

och CD-skivor

En klurig nötknäckare

Temaarbete med hjul

Att rita och sen bygga sitt fantasihus

Återbruk och uppfinningar

Kulbanor

Tryck i lera

Bygge en liten robot

Potatistryck

Böcker av Hans Persson i urval
Russinhissen
Teknikgrytan
Harry har en isballong
Harry har en ficklampa
Försök med fysik
Försök med kemi
Försök med biologi
Försök med matematik
Försök med NO 1-3
Nyfiken på naturvetenskap
Boken om fysik och kemi
Boken om biologi
Boken om Teknik
Boken om teknik 1-3

Hands on Text
-:Bonnier Lära
-;Liber
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Beställ via nätet från www.hos.se eller https://www.bonnierforlagenlara.se/webbshop-1 eller
www.liber.se
Det finns massor av filmklipp med tips och ideer under fliken Tips och ideer på min
hemsidawww.hanper.se
Ladda ned gratis-appen Perssons experiment både på applestore och google play
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Förslag till progression
--- Sorteringar --1-3 år
• Miljön kan inredas med material och sorteras på tydligt
sätt så att barnen förstår hur saker ska sorteras, t ex
byggmaterial, lego, klossar, rör, knappar, kapsyler.
Pennor och kritor kan sorteras i olika färger.
• Utmaningar och frågeställningar t ex , hur kan man
sortera bilarna, djuren, kläder, skor, frukter mm?

3-5 år
• Det är bara fantasin som sätter gränser. Mycket av det
material vi använder kan vara tydligt sorterat så att
barnen kan sköta om miljön lika som oss vuxna. T ex
lego, klossar, pennor, papper, bilar, motorikmaterial...
• Tillför olika material för sorteringar t ex knappar, logiska
block,
• Utmaningar och frågeställningar t ex hur kan man sortera
djur och växter?

--- Vatten --1-3 år
• Vattenbord eller handfat på barnens nivå för vardaglig
vattenlek
• Olika material för att ösa, hälla, uppleva med alla sinnen t
ex svampar, olika kärl, färg, vikter, trattar, rör, flaskor,
silar, kannor
∗ Utmaningar t ex snö, is skum

3-5 år
• Vattenbord med olika material för att ösa, hälla, sikta,
måtta mm.t ex kannor, byttor, trattar, vispar, slangar,
hinkar, saker som flyter och sjunker, disktrasor, penslar,
svampar, flaskor mm
• Utmaningar t ex snö, is, skum, material som flyter och
sjunker, dockor, pumpar mm

--- Luft och tryck ---

1-3 år
• Material som rör sig i luften – att blåsa på, t ex fjädrar,
ballonger, papper, schalar, plastband mm
• Klämma på stor plastpåse
• Använda utemiljön för all utforska t ex vinden...

3-5 år
• Material som rör sig på olika sätt i luften, t ex schalar,
ballonger, fjädrar, mm
• Luftkanon någonstans i rummet.
• En station med möjlighet för forskande och diskussioner
för utmaningar och frågeställningar.
• Använda petflaskor i vattenleken på olika sätt.
• Använda utemiljön för experiment, t ex luftraket, olika
saker som fladdrar i vinden.

Faser, lösningar och blandningar
1-3 år
• Petflaskor med olika blandningar att skaka och vända på
och undersöka.
• Skapande – måla med olika färgblandningar

3-5 år
• En station med möjlighet för forskande och diskussioner.
t ex droppar på enkrona, dykare, isägg mm.
• Skapande med olika material.
• Måla med saltlösning

--- Magnetism och elektricitet -1-3 år
• Magnetfiske
• Hästskomagneter med olika material som fastnar och inte
fastnar. Sortera med magnet.
• Magnettavlor

3-5 år
• Olika storlekar på magneter och olika material att
undersöka.
• Magnetfiske på olika sätt. T ex räknefiske, sång mm
• Magnettavlor, Magnetbygge mm
• Magnetbanor mm
• Statisk elektricitet.
• Kycklingen som piper.
• Vad som kan få kycklingen att pipa

--- Värme och väder --1-3 år
• Att i vardagen uppleva väderlekarna och prata om dem.
• Uppleva värme och kyla med sina sinnen med t ex olika
material och i vattenleken.

3-5 år
• Att i vardagen uppleva väderlekarna med alla sina sinnen
och prata om vilket väder det är.
• Vädertavla kopplat till kläder.
• Olika experiment med värme och kyla för att uppleva
skillnaden.
• Olika utmaningar och frågeställningar

--- Ljud och ljus ---

1-3 år
•
•
•
•
•

Instrument
Musik och rytm
Projektor så att man kan projektera på t ex väggen.
Ficklampor
Speglar av olika sorter

3-5 år
• Instrument, musik och rytm.
• Skapa egna instrument och ljudleksaker att experimentera
med.
• Olika ljudlekar.
• Speglar av olika sorter att experimentera med.
• Ficklampor
• Projektor så att man kan projektera på t ex väggen
• Ljusbord
• Olika synvillor och experiment i en låda att tillföra leken.

