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En ände att börja i ? 

Hinken 

 

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

  
                  eller  En fe som trollar  
 

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……. 
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Sortera i en burk 
 

    

Droppar på enkrona 

 
Du behöver: ett sugrör(eller en pipett)  en enkrona 

 
Hur många vattendroppar tror du ryms på en enkrona? 
Gissa först (snabbt) och pröva sedan genom att droppa  
vatten på en enkrona med hjälp av ett sugrör. 
Doppar man sugröret i vatten och sedan sätter tummen  
för kan sugröret användas som dropprör.  
Pröva flera gånger och sätt nytt rekord.  
Det är viktigt att kronan ligger på ett stadigt underlag som inte lutar. 
Lägg pyttelite diskmedel, tvål eller schampo på kronan och testa igen. 
Vad händer?  
 
Kycklingen som piper 

                             

 

Testa sedan med olika 
stora bitar av äpple och 
potatis i vatten. 

Och vet du vad?  

Det blir likadant varje 
gång! 

 

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

 



Urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

Några exempel från föreläsningen 

 

  
 
Bygga bilar av mjölkpaket   Paddelbåt av mjölkpaket 

och CD-skivor 

     
En klurig nötknäckare          Att rita och sen bygga sitt fantasihus 

 

  
Temaarbete med hjul   Återbruk och uppfinningar  

 



Kulbanor   Bygge en liten robot 

                             
 

                  

                   
           Tryck i lera    Potatistryck 
 
                      



                                                             
 

                                                                                       

 

 

 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 
Så här bygger man raketrampen  Raketerna gör man av papper och tejp 
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Beställ via nätet från www.liber.se eller www.hos.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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