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Upgifterna är alla uppbuggda efter samma koncept: eleverna utför observationer i Dyrehaven och på 
Bakken och använda observationerna hemma på skolan.  
Alla uppgifter är gjorda med utgångspunkt i Gemensamma Mål för primärt fysik/kemi och matematik, men 
biologi och geografi är också inbakade i uppgifterna. 
Ett set med uppgifter ingår till varje ämne, där några av uppgifterna har högre svårighetsgrad. Dessa 
uppgifter är skrivna i kursiv text. 
 
För att få ut det optimala av turen är det idealt att eleverna går tillsammans i grupper på 2-4 elever. Det bör 
vara så att i alla fall en i gruppen har en smartphone till att lösa mätningsuppgifterna. Följande 
applikationer ska användas: 
 
Stoppur  Finns i de flesta telefoner – både i Smartphone och i äldre mobiltelefoner.  
 
Vinkelmätare Ska användas till att mäta vinklen på träd och åkattraktioner. Sök på ”Angle” Jag har användt 

den som heter ”Leveler” 
 
GPS Ska användas till att hitta olika koordinatorer i området. Sök på ”GPS hittare” Jag har använt 

den som heter ”Point to Point”. Den är bra , om man inte i förväg kan lägga in 
koordinatorerna.   

 
GPS avstånd Ska användas till att hitta avstånd i området. Slk på ”GPS och ”meter”. Jag har använt  ”GPS 
Odemeter”.  
 
Eleverna ska ha de relevanta observationsarken med samt blyertspenna, linjal och en 5-krona och en bit 
snöre. De behöver inte ha med sig uppgifterna, då de ska göras på skolan nästkommande dag.   
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Den här uppgiften handlar om att få eleverna att upptäcka Bakken med hjälp av GPS. Uppgiften är en 
gå/springa/cykla tur på 8-10 km. Om man har satt av tid till att vara i Dyrehaven mellan 9-12 kan man 
hinner ni troligtvis inte så mycket mer än den här uppgiften. Man kan med fördel lägga de enkla 
koordinatorerna in i sin smartphone, innan ni kommer ut till Bakken. Det är en god idé att repetera , hur 
hela systemet med jordklotets koordinatorer är uppbyggd.  
 
Eleverna blir ombedda om att ta bilder, på varje plats de kommer till. Det är primärt, så ni lärare senare i 
klassen evt. Kan prata om vilka träd och platser de har passerat.  
 
Uppgiften om pendeln 

𝑇 = 2𝜋√𝑙/𝐺
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