Lärarinstruktion till uppgifter i Bubbelkammaren
Här finns förslag på gruppuppgifter som du och dina elever kan arbeta med i Nobelmuseets
utställning för barn som heter ”Bubbelkammaren”. Allt material finns ordnat i påsar och
lådor, framtaget och klart att använda. Vi föreslår att dela upp eleverna i grupper om två och
två och att byta övningar efter en lämplig stund. Totaltiden är ca 25 min.
1. Alla ämnen
Kan ni berätta en historia om Alfred Nobel?
Material: En påse med bilder om Alfred Nobel
v Använd bilderna om Alfred nobel som finns i en påse. Lägg dem i valfri ordning och
återberätta historien om Alfred Nobel.
2. Litteratur
Kan ni berätta en historia?
Material: Tärningar med bilder. Varje påse innehåller en uppsättning av
tärningar.
v Ta fram 4 tärningar per grupp. Slå tärningarna, titta på bilderna och hitta på en saga med
de bilder som ni slår fram.
3. Ekonomi
Lek affär med leksakspengarna, varorna och kassaapparaten.
Material: Kassaapparat, pengar, varor.
v Under leken kan en använda miniräknaren på kassaapparaten, jobba med pengarna och
diskutera prissättning på olika varor. Är det vettiga priser?
4. Fysik
Gör en pappershelikopter
Material: pappershelikopter, sax, gem
v Använd mallen och klipp och vik en pappershelikopter. Sätt på ett gem. Släpp eller kasta
helikoptern och försök att förklara hur det fungerar. Testa vad som händer om man sätter
på fler gem.

5. Medicin
Lek med doktorsväskan
Material: Plåtlåda med rött kors med innehåll.
v Använd sakerna i lådan, sätt på läkarrocken, titta på röntgenbilder, skriv recept och
ordinera medicin (som kanske måste köpas i affären?), lyssna på hjärtat och andningen
med stetoskopet, sätt på plåster eller bandage. Turas om att vara doktor.
6. Fred
Dockteater om vänskap
Material: Dockteatern med dockor mm.
v Hitta på en dockteater om vänskap. Hur är en med vänner? Vad gör en vän? Hur gör en för
att fortsätta att vara vänner även om en blir arg på varandra ibland?
6. Övrigt att göra
Lägg ett T.
Material: Träpussel
v Lägg de fyra pusselbitarna så att det ser ut som stora bokstaven T.
Läs om något spännande i biblioteket
Material: Böcker i det inre rummet.
v Hitta en spännande bok och läs!

