
Lärarhandledning alla åldrar  
Aktivitetskortens färg: grön 

 

Gott & blandat 

 

Syfte 

Ta del av Teknikens Hus fasta utställningar på ett aktivt sätt.  

 

Inledning 
Dela ut aktivitetskorten med uppgifter. Eleverna går runt i små grupper och löser 
uppgifterna, antingen med kort alternativ frågepapper. Om de använt korten kommer 
barnen till dig och byter kort när de vill få en ny uppgift, du blir spindeln i nätet.  

 
Aktivitetskortens frågor med svar och kommentarer 
 
1. Titta på luftballongen.   
Varför stiger luftballongen?  
I luftballongens korg finns ett element som värmer upp luften. Eftersom luften inuti 
ballongen då är varmare än omgivande luft i rummet, stiger den. 
Varför sjunker den?  
För att luften inuti ballongen kyls ner, avståndet till värmeelementet minskar. 
Vad händer med ballongen om det blir strömavbrott i Teknikens Hus?  
När det inte finns någon ström, går inte värmeelementet igång och ballongen rör sig inte. 
 
2. Leta efter Möbiusbandet på övre plan. 
Hur många varv måste man gå med handen för att komma till samma punkt som man 
startade vid? 
Två varv. Bandet är vridet och för ögat kan det vara svårt att se sammanhanget. 
 
3. Gå till hamnen.  
Testa att köra båt en runda! Vad känner ni till om Luleå skärgård? 
Luleå skärgård har drygt tusen öar, landhöjning påverkar havsdjupet och det blir allt 
grundare med 10 cm per 10 år.  
 
4. Gå till Facebook.   
Ryms ni alla tillsammans på samma bild? 
Om barnen fotar sig gruppvis får de alla plats fast på olika bilder. 
 
5. Gå till Facebook.   
Bygg några hus och dela på internetuppkopplingen!  
Fakta om internetuppkoppling: I fiberoptik som består av glas eller plast rör sig ljus och det 
ger ifrån sig signaler som till slut skapar kontakt med datorer. Antalet Facebookanvändare 
är i dagsläget över 2 miljarder aktiva användare.  
 
6. Gå till Facebook.   
Bygg en server. Lägg pusslet! 
Facebooks första och största serverhall utanför USA byggdes i Luleå åren 2011-13. 
Valet av geografisk plats beror på Facebooks egenutvecklade kylteknik, som kräver kall 
utomhusluft. Luleå har också ett stabilt elnät och hallen kan förses med förnybar el i form 
av vattenkraft. 
 
7. Leta efter snurran.  
Vad gör att den snurrar? 
Hur många trianglar kan ni se? 
Varm luft från lampan stiger uppåt och får de vridna bladen att snurra. 
 
 
 
 



 
8. Ställ er mitt på Teknikens Hus torg, den stora träscenen.  
Tänk er att ni skulle stå på varandras axlar.  
Hur många personer behöver ni vara för att nå från golv till tak?  
Det räcker med att barnen uppskattar och gissar. Takhöjden är 6-10 meter. 
Om ett barn är 1,50 m blir 5 barn 7,5 meter och 8 barn blir 12 meter. 
 
9. Gå till svävande bollen.   
Vad händer med bollen när man trycker på pedalen?  
Luft stiger upp från golvet och lyfter bollen högt upp i luften tills den kommer ur 
luftströmmen och landar på golvet igen. 
 
10. Vattenvirveln.  
Vad får den er att tänka på?   
Egna tankar. 
Åt vilket håll små virvlar snurrar är beroende av kärlets utformning, storlek, djup osv. 
Alltså inte beroende på om vi befinner oss på södra eller norra halvklotet.  
Däremot är de stora havsströmmarnas rotationshåll styrd av om de finns på södra eller 
norra halvklotet.  
 
11. Tåget kommer.   
Hur känns det när tåget kommer? 
Här står barnen på ett speciellt ställe där en riktig vindpust kommer i samma ögonblick 
som de ser ett tåg passera förbi på film. 
 
12. Gå in i Gula huset.  
Leta efter husmusen. Vart ser du den? 
Husmusen syns under en ruta i golvet. 
 
13. Gå till propellern.  
Starta, vilka andra propellrar kommer ni att tänka på? 
 
14. Gå till älven.  
Bygg en fördämning som hindrar vattnet från att rinna. Låt sedan vattnet rinna fritt 
igen.  
 
15.  Gå till sandbordet på torget. 
Gör ett högt berg av sand.  
Jämför linjerna på toppen och längst ner vid bergets fot, vad ser du där? 
Rör på fingrarna ovanför sanden. 
Händer det något?  Varför? 

 
 


