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Modellexperiment: 

Hur förändras studsen hos en boll då den är varm eller kall? 

  
Vad ska undersökas?  
studsen före och efter kylning/upphettning 
 
Vad tror jag om detta? 
formulera vad jag tror innan testet, en hypotes 
 
Hur ska detta undersökas?  
hur visar jag att min hypotes stämmer? 
hur ska bollen värmas och kylas? 
(kylen, frysen, ute, spola i vatten, ugnen, hårfön…) 
hur studsa? (släpp bollen från samma höjd eller..)  

Hur ska jag mäta? 

se hur högt den studsar och införa lämplig enhet 
kroppen eller vanlig linjal, räkna studsar    
 
Hur ska testet dokumenteras? 
text och bilder som beskriver arbetsgång,  
tankar och resultat  
 
Eller enklare: Jämför studsen hos tre olika bollar ”Vilken studsar bäst” 
 

Dokumentera och gör diagram med gula lappar 
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Liten sång för elrörs-orkester   

musik: Karin Rehnqvist 

33221- 33221-  

55668866 

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) 55668866   

   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 8 blir då hälften så lång som 1 
 



 

 



 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 
  

 



Hur formar man en undervisning om programmering och digital 
teknik som ger eleverna ökad digital kompetens? 

 

  
 

Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer 

kan skapas, testas och förbättras vid programmering.   

    
 

Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. 

 

 

Möjligheter, risker och 

säkerhet vid 

teknikanvändning i 

vardagen, 
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