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En ände att börja i ? 

Hinken 

 

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

 

  

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

Eller: en lång slang, pH, olika 
tunga vätskor(densitet), vattnets 
kretslopp kemiska reaktioner, 
optik……eller en trollkarl? 
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Enkla vardagsnära experiment med enkel utrustning 

Hur ser traditionen ut?  

        
 
Alternativ?  Isballongen  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En konstig värld med 
ett annat språk. 
Där ingenting är sig 
riktigt likt.  

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 
     
 

 

 
 
Så här enkelt bygger du en luftkanon 



Kycklingen 

                                   
    

          
Sorteringar 
Pasta, fruktsalladen, leksaker, knappar….nästan allting går att sortera., 
 

      

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

Att få möjlighet att 
kommunicera  det som händer, 
hur man tänker  

Och vad man lärt sig. 

 

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

Och vet du vad?  

Det blir likadant varje 
gång! 



El och magnetism 

 
Läs och berätta om el och magneter i vår vardag. Från förr och nu. 
 
Ljud och Ljus 

 
 
Undersök med alla sinnen.   Utforska skuggor 
 
Teknik i förskolan? 

 
 
 
 

 

 

Några ex. ur Teknikgrytan: 
Bilar, paddelbåtar och kulbanor 
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Och till sist …Vilken var vilken? 
Fysikaliska fenomen eller Kemiska 
processer 
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