
 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 

Lektionsförslag Rörelse och kraft (vattnets täthet)  
 
Eleverna jobbade i grupper. De fick instruktioner som de självständigt följde efter. Efter att alla 
grupper genomfört experimenten och dokumenterat det i experimentblanketten, gick vi tillsammans 
igenom experimenten och sammanknöt temat.  En stor åk 5 jobbade med uppgifterna. Det skulle ha 
varit enklare att sprida på dem till olika utrymmen, nu jobbade vi i klassrummet.  
 
Tidsplanering:  ca 1h experimentutförande 
   ca 2-4 h konstruerande av fortskaffningsmedel 
 
3 pers/grupp. Alla grupper får göra ett /två experiment. De får anvisningarna, material och 
blanketterna. 
 

 
1. Börja med att fundera på experiment, varför gör man experiment, vilka experiment har 

eleverna jobbat med nyligen. 
Introducera experimentblanketten och gå igenom idén bakom den, att dokumentera experimenten 
man utför, fundera vad som kommer att hända, bilda en hypotes, hur resultatet formas osv. 

 
 
2. Dela klassen i grupper och dela ut instruktionerna och materialet åt grupperna. 

 
På ytan?  (2 grupper) 
 
Material: Två genomskinlig vattenbehållare, vatten, mineralvatten, russin, olika föremål (kork, 
suddgummi, värmeljus, leksak, mynt…) 
Gör så här: 
Fyll en vattenbehållare med vatten, andra med mineralvatten. Flyter russin i någotdera vattnet? 
Pröva. Varför flyter de eller sjunker?  Varför åker russinet av och an i mineralvattnet?  Försök forma 
russinet så att det hålls flytande.  Prova även med de andra föremålen som du plockade fram. Flyter 
de eller sjunker de i vanliga vattnet? Varför tror du det? 

 
Kan en potatis flyta? (2 grupper)  
 
Material: Potatis, salt, vatten, genomskinlig skål med höga kanter (karamellfärg) 
Gör så här: 
Dela potatisen i tre lika stora bitar. Fyll ena skålen/glaset ¾ med vatten. Häll drygt med salt och 
blanda tills det löser sig. (10 matskedar i ¾ l vatten räcker bra.) Sätt en del av den råa potatisen i 
vattnet. 
Gör en likadan lösning i anda glaset och sätt andra delen av potatisen i den. Blanda karamellfärg med 
varmt vatten i en skild bägare.  Häll försiktigt det färgade varma vattnet med hjälp av en sked på 
saltvattnet och potatisen. Det färgade vattnet får inte blandas med saltvattnet. Var befinner sig 
potatisen? Vad tror du har hänt? 
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För jämförelsens skull fyll den tredje skålen/glaset med vanligt vatten och sätt tredje potatisbiten i 
den. 
Då du ser alla tre på rad, märker du att alla befinner sig på olika nivåer i förhållande till vattnets yta. 

 
Burkracet  (2 grupper) 
 
Material: planka, träkloss, två små burkar med lock, vatten, mjöl 
Gör så här: 
Placera plankans ena ända på träklossen så att plankan lutar.  Fyll ena burken med vatten och andra 
med mjöl. Burkarna ska väga lika mycket 
Placera dem på plankan och släpp dem och rulla ner längs med den samtidigt. Vad händer? Varför? 
 
Sätt fart på atomerna och Den kollapsande burken (3 grupper) 
 
Sätt fart på atomerna 
Material: 2€ mynt, 1€ mynt,  20 c mynt. 
Gör så här:  
Placera 1€ myntet på bordet och sätt fingret på den. Placera 20 c myntet på andra sidan av 1€ myntet 
så att den är fast vid myntet.  Puffa till 2 € myntet så att den träffar 1€ myntet på ena sidan. Vad 
händer med myntet/mynten? 
 
 
Den kollapsande burken 
Material: Aluminium burk, linjal, penna 
Gör så här: 
Placera den tomma burken på golvet.  Ställ dig med ena foten på burken med hela din tyngd. Rikta 
tyngden rakt uppifrån på burken. Ställ dig försiktigt på burken, håll med ena handen i ett bordshörn 
eller liknande för att få tyngden att komma rakt uppifrån.  Ta en linjal och be kompisen slå snabbt i 
sidan av burken. Händer det något? 

 
 
3. Eleverna får presentera sina experiment.  
 
Fundera tillsammans vilka gemensamma drag experimenten har. 

 saker som hålls flytande 

 vad inverkar på lyftet, materialet, tätheten, dragningskraft 

 Arkhimedes lag 

 friktion 

 luft/vattenmotstånd 

 hur få krafter till att förflytta sig (rörelsekraft) 

 huvudpunkter kan skrivas på tavlan, för att underlätta fördjupande uppgiftens start. 

 teorimängden kan utvidgas enligt elevernas kunskapsnivå 
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4. Flörtkulor med modellera - läraren förevisar 
 
Förbered en flörtkula med modellera ovanpå, två lika stor bollar som är enbart av modellera, alla i 
olika färger. Varför hålls en flytande och resten sjunker? Har färgen någon betydelse? Lura 
eleverna… Någon kommer att tänka på att materialen har betydelse.  Modellera är tätare än vatten, 
medan flörtkula med ett tunt skikt av modellera ovanpå förblir ”lättare” än vattnet. (Se Arkhimedes 
lag) 

 
 
5.Luftmotstånd med två pappersbitar – läraren förevisar 
 
Testa luftmotståndet på följande sätt: 
Låt ett hopskrynklat papper och en vanlig pappersbit falla till golvet då du står på en stol. Vilket 
papper faller snabbare (jfr med fören av en båt, släta och strömlinjeformade ytor på fartyg). 
Diskutera kring olika former och deras betydelse, t ex. om man vill att fordonet ska vara snabbt, 
hurdan form är att rekommendera? 
 

 
6.Fördjupande uppgift: 
 
Bästa fortskaffningsmedlet till sjöss. 
Ni får i grupper fundera på hur bästa fortskaffningsmedlet till sjöss kunde se ut, och hur skulle den 
fungera (Röra på sig, få energi, se ut). 
Planera på papper och skissa verket, skriv ner i punktform hur den kunde fungera. 
Namnge och tillverka era nya fortskaffningsmedel. Använd er av varierande hobbymaterial. 
En vattenbalja och en klimp modellera kan hjälpa med planerandet. Eleverna får prova olika former, 
hur bra de flyter. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


