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Vardagsexperiment 
 
Icke newtonsk vätska 

Materiel: 
• Vatten 
• Majsstärkelse  

 

Experiment:  
I det här experimentet ska vi skapa den icke-newtonska vätskan Oobleck.  
Oobleck kan bildas med med ca två delar majsstärkelse och en del vatten. En bra mängd att 
börja med kan vara 1 dl majsstärkelse och 0,5 dl vatten. Blanda och njut av denna icke-
newtonska vätska. Blir den för lös så blanda i mer majsstärkelse och blir den alldeles för hård 
blanda i mer vatten. 
 
Vetenskap: 
Fysikerna Isaac Newton fan att vätskors viskositet, alltså dess “trögflythet”, beror på 
temperaturen. Dock finns det vätskor som beter sig annorlunda. Ketchup är exempel på 
sådana. För ketchup minskar viskositeten med ökande flöde, det är det som kallas 
ketchupeffekten, man slår och slår på ketchupflaskan men inget händer och så plötsligt, pang, 
massa ketchup. Vi kan också göra det motsatta en vätska som ökar sin viskositet med ökande 
flöde. Den blandningen kallas ofta Oobleck. Detta efter barnboken Bartholomew and the 
Oobleck av Dr. Seuss om en pojke som måste rädda sitt kungarike från en grön gegga som 
regnar ner från himlen. 
 
Oobleck hör till de vätskor vars viskositet även beror på hur mycket vätskan förskjuts. Alltså 
hur mycket en del av vätskan rör sig i förhållande till an annan del av vätskan. Ju mer vätskan 
rör på sig, alltså om du slår eller gräver i den, desto mer trögflytande blir den. Oobleck är en 
blandning mellan vatten och majsstärkelse. Majsstärkelsen löser sig inte utan existerar i 
mikroskopiska klumpar i vattnet.  Om du för ner handen sakta i vätskan hinner klumparna glida 
undan och göra plats för handen. Blandningen beter sig som flytande. Om du snabbt slår på 
ytan med handen så kommer klumparna krocka och blandningen beter sig som om den vore 
fast. Oobleck kan alltså både vara fast och flytande vid samma temperatur.  
 
OBS! Spola inte ner all Oobleck i slasken utan släng det i papperskorgen, annars riskerar ni att 
få stopp i avloppet. Det finns risk att det bir lite stökigt efter experiment med Oobleck, men 
ingen fara, städa med varmt vatten och om det har kommit på kläderna, låt det torka och 
borsta sedan bort det. 
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Moln på jorden 

Materiel: 
• Pet-flaska 
• T-röd (eller vatten) 
• Vattenraketsett eller kork 

Pump 
 

Experiment: 
I det här experimentet ska vi skapa ett moln på jorden.  
Ni kan antingen använda ett vattenraketsett som finns i vår butik på museet, en pump för 
badleksaker eller handpump för bollar.  Förbered en kork så den passar i öppningen på en pet-
flaska. Denna finns i vattenraketsettet eller om ni har en pump för badleksaker eller bollar så 
filar ni till korken och gör hål genom korken. 
  
Häll t-röd eller vatten i en tom pet-flaska. Ta gärna bort etiketten på flaskan så kommer 
experimentet synas bättre.   
 
Pumpa upp högt tryck i flaskan för att sedan rycka ut korken och snabbt sänka trycket.  
Observera ert skapade moln. 
 

Vetenskap: 
En vätska i kontakt med luft växlar alltid aggregationstillstånd (byter fas mellan fast, flytande 
och ånga) mellan flytande och ånga spontant tills luften är helt full med vätskans ånga. T-röd 
som till största del består av etanol har ett mycket högre ångtryck än vatten och därmed är en 
flyktigare vätska, alltså att den lättare övergår i ånga. Vi kommer därför använda T-röd, det går 
att använda vatten men experimentet blir mycket tydligare med T-röd. När vi häller T-röd i 
flaskan kommer luften i flaskan fyllas av osynlig etanolånga. “Atmosfären” i flaskan består 
alltså av luft och etanolånga   
 
Den ideala gaslagen säger att om inte volymen ändras så kommer temperaturen öka med högre 
tryck och minska med lägre tryck. När vi pumpar in luft i flaskan ökar trycket och temperaturen 
i flaskan. Mer etanol kan faktiskt bli till etanolånga.  
När korken rycks eller flyger ur så kommer trycket sjunka hastigt och temperaturen gör 
detsamma. Då kommer etanolångan kondensera till små små droppar och bilda ett moln. 
 
Det är precis såhär moln bildas. När vattenångan i atmosfären stiger till områden med lägre 
temperatur så kondenserar vattenångan till små små vattendroppar och det är det vi kallar 
moln. När molnen blir fyllda faller de ner som regn. Ibland kan dropparna frysa till iskristaller 
som sedan kan komma ner som snö.    
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Ljusets hastighet 

Materiel: 
Mikrovågsugn 
Chokladkaka 
Linjal 
Miniräknare 
 
Experiment 
I det här experimentet ska vi mäta ljusets hastighet hemma i köket. 
Ta ut plattan och rotorn så det ni stoppar in i mikrovågsugnen inte roterar. 
(Går det inte att ta ut rotorn kan ni täcka över den med en tallrik) 
Lägg en chokladkaka på en talrik och värm i 20-30 sekunder. 
Ta ut och känn på chokladkakan 
Hitta de områden som smält. 
Mät avståndet (a) mellan dessa områden. OBS mär från mitten till mitten av dessa smälta 
områden. 
Stoppa in a i meter i följande formel (om ni mäter 6 cm stoppa in 0,06): 
𝑣𝑣 = 2 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 2450000 km/s 
 
Vetenskap: 
Mikrovågsugnar fungerar genom att de har en magnetron som alstrar mikrovågor. Mikrovågor 
är en form av elektromagnetisk strålning, andra exempel på elektromagnetiskstrålning är 
synligt ljus, värmestrålning, radiovågor och röntgenstrålning. All elektromagnetisk strålning 
rör sig med samma hastighet, ljusets hastighet. Ljusets hastighet i vacuum är 𝑐𝑐 =
299 792 km/s 
 
Mikrovågorna studsar runt inne i mikrovågsugnen. När de reflekteras i väggarna och mötes sig 
själv så påverkar de varandra och det uppstår så kallade stående vågor i mikrovågsugnen. De 
stående vågorna är speciella. Det finns ställen där vågorna inte alls svänger, så kallade noder 
och ställen där det svänger maximalt. Noderna uppkommer med en halv våglängds mellanrum. 
  
Då man värmer upp mat i mikrovågsugnen kommer maten att bli snabbare varm i noderna. För 
att inte maten ska bli ojämnt uppvärmd så flyttas maten runt genom den roterande plattan. I 
laborationen har vi tagit bort den roterande plattan. Vi märker att chokladen smälter på vissa 
ställen. Avståndet mellan två på varandra följande sådan ställen är en halv våglängd. 
  
All vågrörelse följer den så kallade vågrörelsens grundekvation: 𝑣𝑣 = 𝜆𝜆 ∙ 𝑓𝑓   
där v är vågrörelsens hastighet, λ våglängden och f är frekvensen. Med denna ekvation kan vi 
således räkna ut hastigheten om vi bestämmer våglängden (genom att studera chokladen) och 
om vi vet frekvensen. Alla mikrovågsugnar har frekvensen 2450 MHz. Brukar stå på baksidan av 
mikrovågsugnen. 
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Rödkål som pH-indikator 

Materiel: 
Rödkål 
Skärbräda 
Kniv 
Kastrull 
Bikarbonat 
Citronsyra 
Diskmedel 
Tvättmedel 
 
Experiment: 
Skär rödkålen i småbitar. Lägg i en kastrull och koka på svag värme i ca 15 minuter. Sila av 
avkoket. Om det luktar fis har ni gjort alldeles rätt ;) 
Späd avkoket med vatten så du får en lagom ljuslila vätska.  
Häll upp rödkålssaften i flera likadana glas. Blanda ner saker ni vill testa pH-värdet på. 
Exempel på sakar att testa är citronsyra, bikarbonat, diskmedel och tvättmedel. Observera 
färgomslagen både direkt och efter längre tid. 
 
Extraexperiment: 
Rödkålssaft och citronsyra. Efter färgomslaget häll i bikarbonat och se vad som händer.  
 
Vetenskap: 
En vätskas pH-värde är ett mått på dess surhet, det vill säga på koncentrationen av vätejoner i 
en lösning. Lösningar med låga pH-värden kallas sura och de med höga kallas basiska. 
Lösningar som har pH 7 kallas neutrala.  
 
Antocyaniner är ett färgämne som finns hos många växter och bär. Rödkål innehåller en 
ovanligt stor mängd antocyaniner. Antocyaniner har en spännande egenskap. De byter färg i 
sura och basiska lösningar. Antocyaniner har två färgomslag de är röda i sur lösning, violetta i 
nära neutral lösning och blå i basisk. Dessutom bildas en gul färg i starkare basisk lösning när 
antocyaninerna bryts ned. Blandningen av färgämnen ger upphov till en hel färgskala som kan 
användas för ungefärlig pH-bestämning. 
 
När citronsyran hälls i rödkolssaften bildas en syra. Där finns tillgängliga vätejoner. Detta ser 
ni av färgomslaget hos antocyaninerna.  När bikarbonat och en syra blandas reagerar 
bikarbonat (HCO3-) med vätejoner (H+) och kolsyra (H2CO3) bildas. Av kolsyran bildas vatten 
och koldioxid. Detta leder till alla fina bubblor.  
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Tung tidning 

Materiel: 
Tidning 
Tunn trästav 
Hammare 
 
Experiment: 
Lägg tidningen utvikt över trästaven vid kanten på ett bord. Trästaven ska ligga under hela 
tidningen och ca 20 cm av staven ska sticka utanför bordet. Slå på trästaven utanför bordet 
och se om ni kan ha av den.  
 
Vetenskap: 
Är verkligen en tidning tillräckligt tung för att hålla emot och därigenom ha av trästaven? Nej. 
Om du skulle knöggla ihop tidningen till en boll och lägga den på trästaven skulle den skjutas 
iväg som en katapult. Det är inte tidningens tyngd utan atmosfärens tyngd som spelar roll.  
 
Atmosfären sträcker sig ca 100 km upp i luften. Väger inte den luften ganska mycket. Jo 
faktum är att en kvadratmeter på jordytan har en luftpelare över sig som väger cirka 10 000 kg. 
Denna pelare trycker med stor kraft, cirka 1000 hPa. En tidning är ca en fjärdedels 
kvadratmeter så det är 2500 kilo ovanför tidningen. Det är som två personbilar skulle ligga 
därpå. Därför kan den utvikta tidningen hålla emot och ha av trästaven.  
 
Det märkliga med lufttrycket är att vi inte känner av det. Det beror på att trycket fördelas åt 
alla håll om man befinner sig i det som trycker. Lyften trycker alltså lika mycket på oss 
ovanifrån, underifrån, inifrån kroppen och utifrån kroppen. Det är först när en sida får ett 
förändrat tryck som lufttrycket blir märkbart. Om vi flyger så kan lufttrycket snabbt ändras och 
då är trycket i kabinen lägre än trycket i kroppen och det märks i trumhinnorna och vi behöver 
tryckutjämna.  
 
När ni gör experimentet är det viktigt att luften bara finns från ett hålla så tidningen måste 
ligga utvikt och platt på bordet så att det finns väldigt lite luft under tidningen. Då kommer 
luften bara från ett håll och kan hålla emot.  
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Panta burkar 

Materiel: 
Spisplatta 
Kastrull 
Läskburk 
Tång 
Skål med kallt vatten 
 
Experiment:  
Häll i ca 2 matskedar vatten i en tom läskburk. Ställ den i en kastrull på spisen.  
När vattnet kokat i burken en liten stund vänd den upp och ner och tryck ner den i vattnet. Se 
vad som händer. 
 
Vetenskap: 
När vatten kokar övergår det från flytande form till gasform, alltså vattenånga. Vattenångan 
fyller burken och trycker ut luften som fanns där innan. Det är lätt att tro att det som ryker 
ovanför kokande vatten är vattenånga, men vattenånga är genomskinligt. Röken man kan se är 
vattenånga som kylts ner och kondenserat till små vattendroppar igen.  
 
När den vattenångsfyllda burken doppas i det kalla vattnet kyls vattenångan ner och 
kondenserar till flytande vatten. Det flytande vattnet tar mycket mindre plats än vattenångan 
för vattenmolekylerna i flytande vatten ligger mycket tätare packade och rörs sig mycket 
mindre än vattenmolekylerna i ångan. Det är svårt att veta exakt hur mycket mindre plats det 
tar men sannolikt minst 1000 gånger mindre.   
 
När vattenångan kondenserar och tar mycket mindre plats så finns det inget som kan trycka på 
burkens väggar från insidan av burken. Från utsidan däremot finns det luft som kan trycka på 
burkens väggar och lufttrycket trycker ihop burken.  
 
När du tar upp burken kommer det rinna ut ganska mycket vatten ur burken. Detta är inte bara 
det vatten som har kondenserat utan eftersom det finns lufttryck på vattenytan utanför burken 
men inget tryck på vattenytan inne i burken så kommer luften trycka in massa vatten i burken. 
Ibland pratar vi om “sug” i dessa sammanhang, men det finns ingen sugande kraft, bara tryck.   
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