
Du kan använda Tänk & Testa korten på flera olika sätt. Du kan välja att introducera ett 
ämnesområde med Tänk & Testa-korten eller använda dem när ni har arbetat ett tag med 
ämnesområdet.  Prova ett förslag nedan eller hitta på ett eget. Skriv ut en uppsättning kort till 
dig själv så du känner till uppdragen. 

 

I. När du kommer med klassen har du med dig dina Tänk & Testa-kort som du delar ut 
ett i taget till eleverna. Korten ställer frågor eller ger uppmaningar om experimenten. 
Eleverna kan arbeta enskilt eller i grupp. Små grupper är oftast mest effektivt. Du 
placerar dig på en lämplig plats dit eleverna kommer för att rapportera och berätta om 
det experiment de undersökt. Här kan du med fördel be gruppen att formulera en egen 
frågeställning kring kortet och redovisa denna. Om du är nöjd ger du dem ett nytt 
uppdrag.  

 

II. Innan du med din grupp besöker Tom Tits Experiment går ni igenom temats kort 
tillsammans i klassrummet. Sedan låter du eleverna enskilt eller i grupp välja ut några 
kort som de tycker verkar vara intressanta och som de ska undersöka när ni kommer 
hit. Kanske har de egna frågeställningar som de vill undersöka? Kan det då behövas 
tidtagarur, måttband eller annan utrustning?  Bestäm innan hur de ska redovisa sina 
undersökningar. Ska de kanske fota/filma experimentet och visa och berätta för sina 
klasskompisar/föräldrar när de kommer tillbaka till skolan? 

 

III. Du kan även låta en grupp enbart fokusera på ett experiment och så gör ni en vandring 
tillsammans där varje grupp får berätta om sitt experiment och sina funderingar kring 
det. 

 

För att underlätta fortsatt arbete i klassrummet finns denna lärarhandledning med förklarade 
texter till de uppdrag som ingår i temat. Sist i denna handledning finns några frågeställningar 
kring temat samt ett par experiment som ni kan göra tillsammans i klassrummet. 

 


