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Lärarhandledning
”Regnbågsdrinken”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning får eleverna träna på mängdförhållanden. Detta görs genom ett 
experiment där de ska skapa en regnbågsdrink. Ett roligt och uppskattat experiment där 
eleverna själva får skapa någonting vackert!

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 1-3 och årskurs 4-6 i 
följande punkter som ligger under Taluppfattning och tals användning respektive 
Samband och förändring:

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. Metodernas användning i 
olika situationer.

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 

Material
Till den här övningen behövs följande:

• Ett högt, gärna smalt, glas

• 4 små dricksglas 

• 1 matsked

• 4 skedar att röra runt med

• Strösocker

• 4 olika karamellfärger

• Varmt kranvatten i en karaff
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Instruktioner
Samla ett gäng elever som är sugna på att själva prova att göra regnbågsdrinken. 
En regnbågsdrink består av vätskor i olika färger som ligger lager på lager och bildar 
en färgglad stapel i glaset. Det kan bli lite kladdigt så välj en plats där det inte gör 
någonting om det spills. 

Ta fram materialet som behövs för experimentet. Berätta för eleverna att du behöver 
hjälp för att lista ut hur detta experiment ska gå till. Visa dem att det finns fyra olika 
karamellfärger och tala om att du har förstått att vatten färgat med de olika färgerna 
ska hällas i det avlånga glaset i lager för att bilda en regnbågsfärgad stapel i glaset. Visa 
dem allt material och fråga dem hur de tycker att du ska gå tillväga.

Eleverna får gärna testa själva vad som händer om de först blandar ut lite karamellfärg, 
i olika färger, i några halvfulla glas varmt vatten och sedan försiktigt försöker lägga 
ett lager med karamellfärgsvatten i taget i det avlånga glaset. Det räcker med några 
droppar karamellfärg. Troligtvis går det inte så bra och färgerna blandar sig rätt snabbt.

Nu är det dags att berätta för eleverna att du har fått reda på att experimentet bara 
kommer att lyckas om olika mängder socker blandas i de olika glasen, eftersom 
färgblandningarna då får olika densitet och blir olika tunga. De kommer då att kunna 
läggas på varandra utan att blandas. Det finns däremot en hake. Du har endast 
fått en ledtråd för hur mycket socker som ska blandas i varje färg, nämligen ett 
mängdförhållande:

0:1:2:3

Fråga eleverna om de vet vad ett mängdförhållande är och vad de tror att siffrorna har 
med glasen, färgen och sockret att göra. Efter en stund betänketid kan du avslöja att 
varje siffra talar om hur mycket socker som ska tillsättas i varje glas med utblandad 
karamellfärg. I det första glaset ska det inte vara något socker alls, i det andra glaset ska 
det vara en del socker, i det tredje glaset två delar socker och i det fjärde glaset tre delar 
socker.

Men hur mycket är en del? Låt eleverna spekulera kring vad som känns mest  rimligt. 
En väldigt liten mängd socker gör kanske inte så mycket skillnad i densitet som ni vill, 
men blandar ni i jättemycket socker så finns istället risken att det inte löser sig i vattnet. 
Efter en tid kan du avslöja att du redan har provat dig fram med det här experimentet 
och kommit fram till att det blir bra om en del är 2 matskedar socker. Kan eleverna 
nu lista ut hur mycket socker det ska vara i varje glas? Glas 1: inget socker, glas 2: 2 
matskedar socker, glas 3: 4 matskedar socker och glas 4: 6 matskedar socker.

Visa det nya mängdförhållandet 0:2:4:6 och jämför det med det ovan. Ser eleverna 
likheten?
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Nu är det dags att blanda regnbågsdrinken! Blanda ut sockret ordentligt i alla glasen 
och se till att allt socker har löst upp sig. Vilken färg tror eleverna att de ska börja med 
att hälla i? Diskutera vad densitet är och hur det faktum att färgblandningarna nu har 
olika tyngd kommer att påverka hur de lägger sig i det avlånga glaset.

Börja med att hälla ner innehållet i glas 4 (det med mest socker i) i det avlånga glaset 
och fortsätt därefter med att försiktigt hälla i resten av färgerna i rätt turordning (glas 3, 
glas 2 och glas 1). Nu har ni förhoppningsvis en fin regnbågsdrink framför er, men ibland 
behövs det några försök till innan det lyckas. 

Lycka till!

Förslag på utveckling av övningen

Just denna övning kan man inte justera eftersom stegen måste följas noggrant. Däremot 
är den som gjord för en trollerishow på fritids! Anordna en show med dina elever med 
övningen som ett nummer. Eleverna kanske har egna trolleritrick på lager som de 
vill visa upp? Bjud in alla era fritidskompisar och föräldrarna och bjud på en magisk 
eftermiddag.

Förslag på liknande övningar

Den här övningen går att experimentera ytterligare med. Vad händer om ni:

• Använder er av andra mängdförhållanden? 

• Testar ett annat mått för delen? Måste en del vara just två matskedar socker?

• Häller i färgerna i en annan ordning än den ovan (behåll samma mängdförhållanden). 
Blir det fortfarande en fin regnbågsfärg eller rör allt bara ihop sig? Varför?

Det kan också vara kul för eleverna att testa att hälla i andra ingredienser i drinken 
såsom sirap, olja eller mjölk. Lägger det sig som lager? Varför/varför inte? Ta vad ni har i 
kylskåpet eller skafferiet, ingenting är förbjudet!

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och 
filma gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/regnbagsdrinken eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!
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