
 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 

Lektionsförslag Liv och sinnen 
 

Helheten är genomförd med andraklassister om temat liv. 

 
 
Tidsplanering:  1 lektion för experimenten 

1-2 lektioner för fördjupande uppgiften 
 

 
1.  Gör tillsammans svettande växten  

 
Material: plastpåse, snöre eller gummiband, växt 
Gör så här: 
Sätt en plastpåse på en kvist med blad och bind den runt kvisten. Placera växten vid fönstret i solsken 
eller under en lampa. Titta efter några timmar vad som har hänt. 
Fundera på vad som kommer att hända och varför.  
 

 
2. Odla i burkar 
 
Material: liten burk med lock, rosenbönor, pappershandduk 
Gör så här: 
Fukta ner en pappershandduk och sätt den i glasburken. Placera rosenbönan på den fuktiga 
pappershandduken och försegla burken. Eleverna får jobba parvis, alla par får en burk och en böna. 
Det kan vara bra att ha bönorna i blöt en tid innan experimentet. Då syns resultatet snabbare. 
Eleverna får fylla i experimentblanketten och fundera på vad som kommer att hända. 

 
 
3. Jobba i grupper med maskgömman.  

 
Material: hög glasburk, folie, sand, mylla, maskar 
Gör så här: 
Fyll i burkarna turvis med sand och mylla, så att du ser tydligt de olika skikt som bildats. Sätt ännu 
förmultnade löv ovanpå myllan och sanden. Till sist sätter man i maskarna och förseglar burken med 
en bit folie som har lufthål. Placera burken i ett mörkt utrymme, t ex. ett skåp och följ med hur sand- 
och myllagren blandas med varandra. Det kan vara skäl att ”vattna” maskarna om det blir för torrt.  
Våren är bästa tidpunkten att genomföra uppgiften som i sin helhet kan genomföras ute på 
skolgården.  

 
 

 
 
 



 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 

 
4.Fördjupande uppgift 
 
Ekosystem i burk. 
Tala om experimenten som ni gjort tidigare. Fundera ännu tillsammans vad som kommer att hända. 
Introducera ekosystemet. 
Bygg ert egna lilla ekosystem i en stor glasburk. Ställ burken vid ett fönster. Se till att den får ljus, men 
inte för mycket. Annars kan det vara svårt att följa med utvecklingen i burken, då det bildas mycket 
kondens i direkt solljus. Bästa tidpunken att börja experimentet är under våren. Gör iakttagelser med 
jämna mellanrum. Fota eller ha eleverna att rita olika skeden. Fundera på kretsloppet och dra 
paralleller till naturen och livet på jorden. 
Börja med att täcka botten med stenar, lecakulor eller liknande, för att lufta upp jorden. Tillägg sedan 
mylla upp till ¼ av burken. Vattna försiktigt, beroende på hur mycket och hurdana växter ni planterar. 
Var ändå sparsam med vattnet, så att det inte börjar mögla. Plantera några växter i burken, 
klängväxter ser fina ut, murgröna passar ypperligt. Blommande växter blir inte så bra. Det går bra att 
ta skott från vanliga krukväxter och låta dem få rötter innan man planterar dem i burken. Täpp till 
öppningen, så att det blir ett eget litet ekosystem. 
 
 

 

 

 
 
 


