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Modellexperiment: 

Tid 

 

Kulbanan 
 

Du behöver:  kupad list 3 m 

 tejp 

stålkula 

                     bräda/långt bord 

                     tidtagarur (mobiltelefon) 

 

Montera den  kupade listen så att den 
liknar Galileos lutande ränna 
     Galileos kulbana 
Släpp kulan från 1,2 resp. 3 meter.  
Se till att alla är beredda med tidtagningen …Säg KLARA……..FÄRDIGA……GÅÅÅÅ 
Ställ hypoteser, resonera om varför det blir som det blir? 
För in resultaten i en värdetabell och rita graf. 
På samma sätt som med bollen på första sidan! 
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 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 
 



 

 



 



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 
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