
UNDERSÖKNING!

Av: Elin Jansson



UPPGIFT!       SYFTE!

• Jag ska ta reda på vad min katt Willis tycker bäst 
om, jag har 5 olika matsorter.

• Jag vill göra denna undersökningen för att det är 
kul att se vad Willis tycker bäst om för kattmat.



HYPOTES! 
• Jag tror att han kommer gilla något som är såsigt 

och geggigt. Därför att han brukar gilla det och han 
är så gammal så han kan inte riktigt tugga det som 
är hårt. 

• Jag tror oxå att han kommer att tycka om räkorna.



MATERIEL!
• Jag behövde:

• 5 olika kattsmats sorter.

• Skedar.

• Tallrikar.

• Sax, papper där jag skrev siffrorna.

• Katten (Willis)



UTFÖRANDE!
• Jag började med att lägga upp alla olika sorter på tallrikar. 

• Sedan numrerade jag dom och gjorde redo katten.

• Jag ställde Willis en liten bit ifrån, släppte han o lät han välja. 

• Efter varje gång han fick välja bytte jag oxå plats på 
tallrikarna med maten på. 

• Detta gjorde jag 5 gånger för att vara helt säker.



RESULTAT!

• Han valde nr 1 två gånger, vilket betyder att han 
tyckte om den bäst. 

• Den enda sorten han inte valde var räkorna, jag 
trodde faktiskt att han skulle valt dem fast det 
gjorde han inte.



1. 
Val: nr 1!

 2.
Val: nr 5!

3.
Val: nr 1!

4. 
Val: nr 3!

5. 
Val: nr 4!



SLUTSATS!

• Willis tyckte bäst om nr.1!                
Märket heter Kitekat & det var 
med laxsmak.

• Precis som jag trodde, något 
geggigt och såsigt var Willis 
favorit.

• Willis valde inte räkorna en 
enda gång. Jag trodde att han 
skulle välja dom före något 
annat.



DISKUSSION!

• Det som gick lite annorlunda var att han inte tog 
räkorna en enda gång.

• Allt gick som det skulle och inget gick fel för mig. 

• Jag kom fram till att Willis gillar såsig kattmat!



Men såklart lämnade han inte nåt på nån av tallrikarna🐯


