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UTMANING

Utmaningen är en del av Mot nya 
höjder - Make IT Flow! Målet är att 
öka intresset för naturvetenskap, 
teknik och matematik bland skol-
elever. Mot nya höjder är ett sam-
arbete mellan Region Kronoberg, 
Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen 
i Kronobergs län. Läs gärna mer på 
www.motnyahojder.com. 



Make IT flow! 

TILL DIG SOM LÄRARE

I vår handlar alla utmaningarna om vatten men ur olika perspektiv. I den här kommer 
vi att fokusera på vattnets kemiska och fysikaliska egenskaper. Ni kommer att stöta på 
begrepp som ytspänning, densitet, molekyl, kondensation, löslighet och krafter bland 
andra. Säkert har ni redan arbetat med några av dessa begrepp tidigare men vi tycker 
att det finns en poäng med att utifrån ett vardagligt och betydelsefullt ämne som vatten 
undersöka egenskaper som spänner över flera kunskapsområden.

 

UTMANING 4:  
Vatten och vetenskap
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Utmaningarna kommer nu liksom tidigare att vara inriktade 
på att träna upp och ta tillvara elevernas kreativitet, an-
vända den för att se på gamla utmaningar med nya ögon, 
hitta nya vägar att lösa uppgifter och/eller att skapa helt 
nytt. Utmaningarna kommer innehålla en grundbeskrivning 
för en eller flera aktiviteter. När de är gjorda kan det bli 
riktigt spännande att uppmuntra eleverna att utveckla akti-
viteten vidare. - “Vad händer om man…?” är en bra fråga 
för att få dem att tänka vidare. Tänk på att låta eleverna 
dokumentera experimenten med bild och film. I det digitala 
verktyget som presenteras sist i utmaningen kommer ni att 
använda er dokumentation för att beskriva ert arbete med 
“Vatten och vetenskap”.

Hälsningar Katrin & Jan



1.REGN I BURK

    VATTNES KRETSLOPP
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Detta experiment visar hur regn bildas. Vatten avdunstar från mark, sjöar och hav och 
blandas med luft. När sådan fuktig luft kyls av, bildas vattendroppar som vi ser som moln. Man 
säger att vattnet kondenserar. Om avkylningen är tillräcklig blir dropparna så stora att dom 
faller. Det regnar!

DET HÄR BEHÖVS:
 
 

Vatten
Mikrougn
Aluminiumfolie
En halv liter iskuber
Hög värmetålig glasburk ca 1 liter, 
t ex konservburk

GÖR SÅ HÄR:
TILL LÄRAREN: Förbered experimentet genom att 
koka vattnet.

1. Fyll glasburken till hälften med hetvattnet. 

2. Blanda sedan ut med lite kallt vatten så att 
      det blir lätt att hantera

3. Täck burken med folie och tryck ner den  
      några cm så att det blir en grund fördjupning 
      av folie.

4. Vicka försiktigt burken så att sidorna blir 
      varma. Lägg på så mycket is som det går  
      och kolla vad som händer inne i burken.
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VAD HÄNDER?
Vattnet avdunstar lätt från den varma vattenytan, Vattenånga (vattengas) sprider sej lätt i 
luften ovanför. Den kan ta emot rätt mycket vattenånga eftersom den är varm. När gasbland-
ningen kyls mot den kalla folien kan den inte innehålla så mycket vattengas, så vattengasen 
övergår till flytande form och bildar droppar. Det kallas kondensation. Efter en stund faller de.
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I naturen sker avkylning när fuktig luft möter kallare luft i t ex en 
kallfront. Luft kan också kylas av att den tvingas uppåt över ett 
berg. Där faller ofta mycket regn medan på den andra sidan, 
läsidan, kan vara helt torrt. Det ligger i regnskugga. 

Vattnet kan finnas i olika former, som gas, 
vätska eller i fast form. På bilden bredvid visas 
vad övergångarna mellan de olika faserna 
(tillstånden) kallas.
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Bild: Vatyka. Vattnets kretslopp
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VARFÖR ÄR SNÖN VIT?

Snö består av iskristaller av väldigt många former. Precis som is är snö i sej själv 
färglös. En snöflinga reflekterar en liten del av dagsljuset, se bilden. Men många 
flingor tillsammans i till exempel i en snöboll reflekterar nästan allt ljus. Snön får 
därför samma färg som dagsljuset, det vill säga vit. På bilden ses en del av en 
snöflinga mot en blå bakgrund. 

2. Ytspänning - hinna på vatten 

 Ytspänning kallas summan av de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan mellan en  
 vätska och gas , till exempel mellan vatten och luft. Vattenytan får en osynlig hinna liknande  
 gummit som håller ihop en uppblåst ballong. Denna hinna håller ihop vattnet inuti en vatten 
 droppe. *Vattenskalbagge och vattenspindel är två exempel på djur som går på vatten tack  
 vare ytspänningen. Nu ska vi experimentera med vattnets ytspänning!
 

 Ytspänningen är ett komplicerat fenomen, men vi skall göra några enkla experiment för att visa  
 hur den fungerar. 
 



www.motnyahojder.com

6

• 2 Glas
• En djup tallrik 
• Kallt vatten
• Kanel
• Diskmedel

    A. Spräcka hinnan

 GÖR SÅ HÄR:
   Häll vatten på tallriken. Strö ett  
              tunt lager kanel på vattnet. Droppa en  
   droppe diskmedel mitt i fatet.  

VAD HÄNDER?
Diskmedlet tar bort vattnets ytspänning som 
spricker från diskmedelsdroppen och utåt. 
Kanelen som ligger på hinnan används för 
att kunna se hur hinnan spricker. Kanelen 
följer med den krympande hinnan mot skå-
lens väggar.
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B. Torr i vatten

 GÖR SÅ HÄR:
 Fyll båda glasen med vatten. Doppa ett pekfinger i det ena vattenglaset och känn 
 efter. Strö ut ett tjockt lager (1 mm) kanel på vattenytan i det andra glaset och prova  
 igen med det andra pekfingret. Du kan ta upp fingret utan att det blir blött!! (om fing- 
 ret ändå blir blött så gör om försöket med mer kanel). 

VAD HÄNDER?
Kanelen väts (blöts) ju inte lätt av vattnet. Ämnen 
i kanelen har molekyler som repellerar (stöter ifrån) 
vattnets molekyler. Det gör att kanelen föredrar 
att vara tätt intill fingret när du doppat det.

Rent fysikaliskt beror det på elektriska krafter 
mellan vattenmolekyler på ytan som håller dem 
samman (ytspänning) och elektriska krafter som 
vill hålla isär vattenytan och kanelen.



www.motnyahojder.com

8

C. Vattentät sil?

 Här kan det bli blött så håll till vid en diskbänk! :)

       

DET HÄR BEHÖVS PER GRUPP:

Vatten
Ett högt glas
En gummisnodd
Ett par trätandpetare
En bit gasbinda så stor att den 
täcker glaset

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg gasbindan över glaset och fäst den  
      med hjälp av gummisnodden. Se till att  
      gasbindan är spänd över öppningen.

 
2. Häll vatten i glaset, genom gasbindan. 
      Det var inga problem, eller hur?



9
www.motnyahojder.com

NU SKA VI PROVA EN ANNAN SAK!

3.Lägg handen över gasbindan på glaset och  
    vänd upp och ner på glaset. Ha kvar glaset  
    upp och ned och ta försiktigt bort handen.

 

Inget vatten rinner ut!  
Varför?

VAD HÄNDER?
Även det här experimentet har med vattnets yt-
spänning att göra. Vattnets minsta delar, moleky-
lerna, hålls samman av starka krafter som skapar 
ytspänningen. Vattenytan i glasets öppning delas 
upp av gasbindan. Ytspänningen i dessa små 
rutor håller emot gravitationskraften på vattnet så 
att det inte rinner ut.
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Fortsätt att experimentera!

4. Pilla nu försiktigt in en tandpetare genom en 
      ruta i gasbindan.

 
VAD HÄNDER?

Genom vattnets förmåga att fästa vid tandpe-
taren (så kallad adhesion) spricker inte ytspän-
ningen. När tandpetaren är igenom, flyter den 
upp genom vattnet. Träet i tandpetaren har lägre 
täthet, densitet, än vattnet och flyter därför!
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D. Såpkub 
 De flesta har gjort såpbubblor, och de blir nästan helt runda. Men med enkel teknik  
            och genom att utnyttja ett par naturlagar skall vi nu göra kubiska såpbubblor !
 

• Vatten
• Degbunke
• 1 matsked
• 1 liter vatten
• 3 tjocka sugrör
• Avbitartång eller sax
• Bra diskmedel (t ex YES)
• 3 piprensare, 30 cm långa, 3 

mm tjocka

GÖR SÅ HÄR:
 Gör först såplösningen. (Om man vill anväda  
            såplösningen till såpbubblor kan det vara bra 
            att lösa upp en matsked socker i vattnet, så  
            blir bubblorna mer hållbara). Blanda ca 1 liter 
            vatten med 1 matsked diskmedel i bunken. 
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 Gör kubverktyget 
   1. Klipp sugrören i 12 bitar. De skall vara 5 cm  

      långa. Klipp till 2 st ca 8 cm långa bitar av 
      den sista piprensaren och trä på de 2 sista 
      sugrörsbitarna.

2. Ta två piprensare och trä på 5 bitar på varje

3.  Klipp av ändarna på piprensarna så att ca  
      16mm av piprensarna sticker ut. 
 

4. Böj de två piprensarna till varsin kvadrat med 
      5 cm sida och tvinna ihop varje kvadrat för 
      sig. På bilden ses en av dem (den femte sug 
      rörsbiten sticker upp från kvadraten).

5.  Montera ihop kvadraterna med återståede 
      bitar till en kub. 

En halvfärdig kub och piprensare med 5 
sugrörs

Såpkubförsök
      Doppa kubverktyget helt i såplösningen och ta försiktigt upp det. I dess mitt skall nu finnas  
      ett litet “fönster” som är uppspänt med 12 såpytor. Se bild. Prova att lyfta den lite lutande  
      tills det lyckas.

      Om det blir snett kan kan skaka eller vicka lite på piprensarkuben eller blåsa lätt på ytorna.

       Doppa kuben en gång till, men denna gång bara till hälften och ta upp det. “Fönstret” har 
       nu ombildats till en kubisk bubbla. Mindre bubblor kan man panga med ett torrt finger.
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Extra
    Efter första doppet: blås försiktigt på “fönstret”! vad händer? ?
    Prova att skaka piprensarkuben med “fönster” Kan du göra en kub på så sätt?
    Om det blir snett kan kan skaka eller vicka lite på piprensarkuben eller blåsa lätt på ytorna.

    Om du doppar ett finger i såplösningen kan du föra det helt igenom en såpyta.

    Gör ett “fönster”. Doppa en ände av ett sugrör i lösningen och blås en liten bubbla och sätt på   
    “fönstret”.

    Experimentera med mer diskmedel i såplösningen. Den lär bli bättre om den får stå till i morgon!

VAD HÄNDER?
Såpytorna fäster vid piprensarkubens sidor, det kallas adhesion.
Ytspänningen är ju krafter mellan molekyler, men dessa är så stora att de river sönder tunna 
vattenhinnor. Med en lagom mängd diskmedel kan man reducera (minska) krafterna och få 
ganska stabila såphinnor. Såpytor innehåller energi. Allt i naturen strävar efter minsta möjliga 
energi, och det motsvarar i vårt experiment att såpytornas sammanlagda yta skall vara så liten 
som möjligt 

Utseendet på såpytorna i piprensarkuben bestäms alltså av två fysikaliska regler:

1. Adhesion. Såpan vill inte släppa från piprensarkuben som du doppat .

2. Energiprincipen. De sammanlagda ytorna skall vara så små som möjligt.

Det är svårt att matematiskt beräkna hur ytorna kommer att se ut. Naturens löser sådana svåra 
problem i samma ögonblick som dom uppstår!

När olympiastadion i Munchen byggdes till OS 1972 hade man inte digitala verktyg för att be-
räkna hur taket skulle konstrueras. Man tog hjälp av modeller med snören och såphinnor!

Bild: Wikipedia
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3. Bryta och reflektera ljus i vatten
 

 

A. Regnbåge 
 Men en vattenslang och solsken gör man lätt en regnbåge på gräsmattan. Men vi ska  
            nu göra en sådan i klassrummet utan att stänka vatten. Ni kommer att lära er lite mer  
            om hur regnbågen uppkommer. Vi skall låta en fat med vatten och en spegel fungera  
            på samma sätt som en regndroppe i en regnbåge. Experimentet skall utföras en dag  
            med sol. 

 
 

DET HÄR BEHÖVS:

En fickspegel
En halv liter vatten
Papperstejtp eller eltejp
En djup tallrik eller en ugnsform

GÖR SÅ HÄR:
 
 Först ska spegeln prepareras. Tejpa den så att det 
            bara blir en liten glasyta synlig, ca 2 cm bred och 
            över spegelns hela bredd.

 Ställ tallriken på en solbelyst bänk. Lägg en fickspegel 
            lutande mot kanten med den speglande ytan är tvär 
            riktningen från solen. Spegeln skall vara solbelyst. Fyll  
            sedan vatten upp till lite ovanför spegeln. 

 Kolla nu in reflexen från spegeln. Vitt ljus består av  
            många olika färger och dessa bryts lite olika när de 
            träffar vattenytan både uppifrån och underifrån.  
            Reflexen är uppdelad i regnbågens färger. För att att  
            regnbågen skall synas tydligt så är det allra bäst är om 
            den kan ses i en del av rummet som är mörkt, helst i  
            taket.
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En regnbåge uppkommer i vattendroppar som reflek terar ljuset på samma sätt. Där reflekteras 
solljuset mot droppens bakre insida. Det behövs många tusen droppar för att bilda en regnbåge.
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B. Hit och dit
  

DET HÄR BEHÖVS:

Vita A4-papper
Bra tuschpennor i olika färger
Ett högt klart glas eller en cylindrisk vas

GÖR SÅ HÄR:
 
 
 

1. Beskrivningen gäller för ett glas/vas som är 20 
      cm hög. Ni får anpassa måtten efter vilka 
      glas ni har. 

2. Rita en pil med svart färg ca 5 cm från nedre   
      kanten av pappret och en pil med röd penna ca 10 
      cm från nedre kanten.

3.  Tejpa upp papperet mot en vägg eller annan plan 
       yta. 
 

4. Ställ glaset/vasen ca 10-20 cm från väggen så att  
      man kan se båda pilarna genom glaset

5.  Häll vatten i glaset så högt så ytan hamnar mellan 
      de två pilarna. 

6. Titta sedan genom glaset mot pilarna. Den undre 
      pilen pekar nu åt andra hållet!

VAD HÄNDER?
När glaset fylls med vatten kommer det att fungera som en konvex lins, ett förstoringsglas. Vid 
ett visst avstånd så fungerar det så att bilden vi ser blir spegelvänd. Detta beror på att ljuset 
ändrar riktning varje gång det passerar gränsen mellan luft och vatten. Man säger att ljuset 
bryts.
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Fortsätt experimentera!
Testa annat än pilar! vad händer? Om du skriver 
MOT NYA HÖJDER och ställer glaset med vatten 
framför? Kan du hitta något ord som inte spegel-
vänds? Och om det finns, varför är det så?
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4. Tungt vatten
 

 

Innan ni genomför det här experimentet måste ni förbereda dagen innan genom att  göra 
starkt färgade istärningar.

 
 

 Varje labbgrupp:  
     Fyll glasskålen med vatten. Placera skålen  
      så att den har det vita pappret som  
                 bakgrund. Vänta en stund så att rörelsen i          
                 vattnet hinner avstanna. Experimentet blir  
                 tydligare då. Placera försiktigt isbiten i  
                 vattnet och observera från sidan vad som  
                 händer. 

   

• Vatten
• Isbitsform
• En matsked
• Karamellfärg
• Klar glasskål, gärna med raka 

kanter
• Ett vitt papper att använda 

som bakgrund
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VAD HÄNDER?
När man titttar på den färgade isbiten från sidan så ser man hur det färgade smältvattnet rinner 
ner mot botten. Det beror på att det kalla vattnet från isbiten är tyngre än det i skålen.

Lägg också märke till att isbiten flyter i vattnet. Det kanske vi tycker är självklart men egentligen 
är det väldigt ovanligt att ett ämne i fast form flyter i samma ämne i vätskeform.

Vad beror det på? När vattenmolekylerna fryser, ordnar dom sej i 
ett regelbundet enkelt mönster. Men avståndet mellan molekyler-
na blir nu större och en viss mängd vatten tar nu större plats i form 
av fruset vatten, det vill säga is. Tätheten, densiteten, har minskat. 
Is flyter.



+ 4 C

- 0 C

- 10 C
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Allra mest väger en liter vatten vid +4 grader. Man säger att vatt-
nets densitet är störst vid +4 grader. Därför är temperaturen vid 
botten alltid +4 grader i riktigt djupa sjöar. 
Det är tur att vattnet har just den egenskapen. Annars skulle sjöar 
lätt bottenfrysa på vintern och fiskarna skulle få det jobbigt! 
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5. Olösligt?
 

 

Det här är ett experiment som handlar om vattnets förmåga att kunna lösa vissa ämnen men 
inte andra. 

 
 

DET HÄR BEHÖVS:

Vatten
Matolja
Eventuellt sugrör eller pipett
Röd, grön och blå karamellfärg
Ett klart, högt glas med raka kanter

GÖR SÅ HÄR:
 
 
 

Fyll glaset med ¾ vatten.
Häll sedan på olja så oljeskiktet blir ca 4 cm

Rör om!

VAD HÄNDER?
Vatten och olja löser sig inte i varandra. Det beror på att vat-
tenmolekylen och oljemolekylen är av olika typer. Vattenmole-
kylen är polär, det betyder att den har olika laddningar i olika 
delar. Därför kan den lösa andra vätskor som också är polära 
för då dras de positiva/negativa delarna mot varandra och 
vätskorna blandar sig utan att skikta sig. Oljan är opolär och 
blandas därför inte med vattnet. Man brukar säga “lika löser 
lika”. Oljans densitet är dessutom lägre än vattnets och den 
flyter därför på vattnet. 
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Fortsätt experimentera!
Droppa några droppar av olika karamellfärger i glaset. 
(Om karamellfärgsflaskan saknar dropp-pip så använd sugröret som pipett! Doppa ner det i 
karamellfärgen, sätt fingret för öppningen och karamellfärgen hålls kvar i sugröret!)

Sätt er nu med ögonen i jämnhöjd med glaset och studera vad som händer. Det kan ta 
några minuter så ha tålamod!

VAD HÄNDER?
Karamellfärgen består av vatten så när man droppar 
den på oljan håller den ihop som en droppe och löser 
sig inte. Efter en stund fortsätter den färgade droppen 
ner genom oljan, utan att lösas upp. Men när den träf-
far vattnet så händer det saker!
Vatten och karamellfärg är “lika” och färgdroppen 
löses upp och sprids i vattnet! Visst är det vackert!
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Mobilt digitalt berättande
Att kunna dokumentera med en lärplatta eller en smart telefon när man till exempel expe-
rimenterar är kul. Kan man dessutom sätta ihop bilder och videor till en berättelse där man 
själv kan prata till filmerna och bilderna blir det ännu roligare. Här kommer en kort beskriv-
ning av två appar som man kan göra detta med. Testa och lägg sedan upp på klassblog-
gen!

Sonic Pics 
     Den här appen finns bara i Appstore. I den här appen kan man bara 
     lägga in bilder och sedan spela in sin berättarröst. Appen är väldigt  
     enkel och användbar.

GÖR SÅ HÄR:
 
 
 

1. Klicka på “+” eller “new project”. 

2. Bestäm en titel och skriv en kort beskrivning

3.  Klicka på bilden med frågetecknet eller på  
      “+ Add pictures”
 

4. Klicka på de bilderna du vill ha med och  
      sedan på “Done”

5.  De bilder du valt ligger nu under varandra  
       listen till vänster. Genom att klicka och 
       markera dem kan man nu byta ordning om 
       de hamnat fel. Svep åt höger för att ta bort.

6. Under varje bild kan man lägga en bildtext 
      med en kort beskrivning

 
     

Appen kostar 20 kr i appstore, goo.gl/9Gm6fm

7. Dags att lägga på berättarröst. Klicka på den  
      rödvita symbolen i högra hörnet. Bilden du 
      ska prata till syns nu på skärmen. Tryck på 
      den rödvita symbolen när du är klara att  
      börja. 

8. Nu börjar inspelningen. Man bestämmer själv 
      när man vill byta bild. De går även att gå 
      bakåt eller hoppa mellan bilderna. Klicka 
      på symbolen i vänstra hörnet så kommer 
      hela bildserien fram och du hoppar till en bild 
      genom att klicka på den. När du är klar  
      klicka på paussymbolen och sedan på “ 
      dela”symbolen för att avsluta inspelningen. 

9. Klicka på “Spara”.

10.  Välj om filen ska mejlas eller sparas i  
         lärplattans bildbibliotek. 

 

Filen kan sedan laddas upp på YouTube och 
därefter läggas upp på klassbloggen
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Splice
     En rolig app med många möjligheter att göra digitala berättelser. Du kan 
     använda både bilder och filmer, klippa ihop filmer, lägga till effekter, text 
     och musik och spela in egen berättarröst. I appen finns det mycket  
     hjälptext på engelska. 

Gratis, Ladda ner till appleprodukter här goo.gl/eoV7ts
 

GÖR SÅ HÄR: 
   
     Öppna appen. Redan på första sidan finns “Lär dig mer om Splice”. Kör du fast så leta hjälp där. 
     På varje sida finns det även ett frågetecken. Klickar man där kommer man direkt till rätt  
     hjälpavsnitt för det man arbetar med.
 
 
 1. Starta ett nytt projekt genom att klicka på  

      “+” i högra hörnet. 

2. Nu väljer du bilder och filmer du vill ska vara 
      med i din berättelse. Bilderna kan till exempel 
      hämtas från kamerarullen eller bildströmmen.

3.  I högra hörnet ser du hur många bilder/filmer 
      som är tillagda. Klicka på “Lägg till” när du är 
      klar.
 

4. I nästa steg väljer man om man vill ha musik.  
      Eftersom vi ska spela in en berättarröst så 
      väljer vi “Hoppa över” denna första gången. 
      När man lärt sig appen kan man, om man 
      vill,  lägga till musik där man inte pratar.

5.  Nu kommer du till “Projektinställningar”. Här  
      ger du projektet ett namn, till exempel “Make  
      IT Flow 2018, utmaning 1- gruppX”.  Ställ in  
      övrigt som format och övergångar mm. Jag  
      valde att ta bort bildrörelsen. Klicka på “Klar” 
      för att gå vidare..

 
     



6. Videoläge: I nästa läge kan man titta på sin  
      berättelse genom att klicka på pilen mitt i 
      bilden. Vill man ändra ordning på sina bilder  
      sätter man fingret på den bilden man vill flyta  
      på i redigeringslisten och sedan “drar och 
      släpper” på rätt ställe

7. Genom att klicka på en bild/filmruta i 
      redigeringslisten så får man möjlighet att 
      Ändra bild, duplicera eller radera. Välj “ 
      ändra bild” för att lägga till effekter,  
      tidsinställning eller text. I det läget kan man 
      även lägga till en bild i bildserien, klicka på 
      “+” mellan två bildrutor. 

8.  Gå sedan över till “Ljud”. Klicka på den röda 
       knappen och nedräkningen börjar. Sedan är 
       det bara att börja prata till bilderna allt efter 
       som de rullar fram. 

 

9.   När du är klar klicka på dela-symbolen i  
       högra hörnet. Nu kan man välja att spara 
       eller skicka filmen på olika sätt. Är den  
       sparad i enheten är det enkelt att ladda 
       upp den via YouTube på bloggen. 

 
     

Lycka till med era digitala berättelser!
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UTMANING 5 
”Vatten och teknik”

                Make IT Flow!

5
UTMANING

Utmaningen är en del av Mot nya 
höjder - Make IT Flow! Målet är att 
öka intresset för naturvetenskap, 
teknik och matematik bland skol-
elever. Mot nya höjder är ett sam-
arbete mellan Region Kronoberg, 
Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen 
i Kronobergs län. Läs gärna mer på 
www.motnyahojder.com. 



Make IT flow! 

Med grundläggande kunskap om vattnets egenskaper skall vi nu experimentera och 
konstruera med den sorts teknik som vi människor använder för att utnyttja dessa egen-
skaper i vår vardag. Ni kommer att behöva arbeta tillsammans och utnyttja olika sorters 
kompetenser för att kunna lösa de problem och diskutera de frågeställningar som ingår 
i utmaningen. Inte alltid finns ett enda sätt att lösa försöken, det är fritt att anpassa och 
förbättra “recepten” till de förutsättningar som finns hos elever och material i skolan. Låt 
eleverna testa sina egna idéer och föreslå alternativa lösningar! Vi fortsätter med mobilt 
digitalt berättande, som ett sätt att dokumentera, reflektera och dela med andra. Därför 
är det bra att redan när ni genomför experimenten att ta bilder, filma och skriva ner vad 
som händer. 

 I den här utmaningen är det mycket “maker”!  Make flow!

Hälsningar
Katrin & Jan

UTMANING 5:  
Vatten och teknik
- hur människan använder vattnet

1
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Vattentorn med kommunicerande kärl
    

Ni får här göra ett enkelt experiment som visar en effekt som utnyttjas bland annat i vatten-
torn och vattenförsörjning. Läs om vattentorn på Wikipedia, goo.gl/MPUiUY.

Två glas som är hopkopplade med ett fyllt vattenrör kallas kommunicerande kärl. De visar ef-
fekter av lufttrycket och hos vattnets täthet (densitet). Om rörändarna hela tiden hålls under 
vattenytorna kommer ytorna att sträva efter att samma höjd i båda glasen. Hur glasen ser ut 
eller om det ena bara är ett annat rör spelar ingen roll . Det kvittar också hur vattenröret är 
böjt så länge det är helt vattenfyllt.

Ett exempel på hur man utnyttjar denna princip är i ett vattentorn. Vattenytan i ett vatten-
torn skall vara så högt upp så att den alltid är över den översta kranen i ett höghus. Då kan 
de inneboende alltid tappa vatten i sina kranar. Det är därför som vattentorn byggs på högt 
belägna platser. I skyskrapor och andra riktigt höga hus måste man lyfta upp vattnet med 
elektriska pumpar.

VATTEN
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DET HÄR BEHÖVS PER GRUPP:
2 glas med vatten, ett fyllt och ett kvartsfullt.
2 böjbara sugrör
En träkloss eller något annat vattentåligt, ca 5 cm tjockt.

GÖR SÅ HÄR:

Skjut in det ena sugröret i det andra och täta noga med tejp. Böj det förlängda röret till ett 
U. Se bilden.

Räta röret lite och sug upp vatten i det. Håll för andra änden med ett finger. Sänk ner  
finger-änden under vattenytan i det fyllda glaset , fortfarande med fingret för,och böj ner 
det andra änden under vattenytan i det kvartsfyllda glaset. Ta bort fingret och se vad som 
händer! Tänk på att bägge rörändarna hela tiden måste vara under vattenytorna. Om det 
kommer in luft i rören fungerar inte principen.

Efter en stund är vattenytorna på samma nivå. Sätt nu en kloss under det ena glaset och 
kolla vad som händer!
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Smälta is med tryck
    

Att stå på skridskor är väldigt halt. Det beror till del på att ett tunt lager av isen smälter i det 
ögonblick en skridsko passerar ovanpå. Här skall vi göra ett experiment som bygger på det 
fenomenet.

DET HÄR BEHÖVS PER GRUPP:
En smal träpinne tvärsnitt ca 20*30 mm 20 cm lång
En limklämma
En tunn fiskelina max 0,2 mm tjock
En handtagsplastpåse
Ca 2 kg frukt eller någon annan tyngd
Ett stort gem
En isbit
En bunke

GÖR SÅ HÄR:
Sätt fast träpinnen vid ett hörn på ett bord, se bild, så 
att den smalaste sidan är uppåt.
Lägg frukten i påsen. 
Klipp till 25 cm av fiskelinan och gör en ögla i båda 
ändar.
Lägg isbiten ytterst på träpinnen och linan tvärsöver 
med öglorna hängande. Ställ bunken under isbiten.
Vik upp gemet så att det blir en dubbelkrok. Kroka 
fast gemet i öglorna och häng fruktpåsen i gemets 
andra ände.
Vänta .. vänta .. 1 timme ..kanske 2 ..
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VAD HÄNDER?
Långsamt skär sej linan genom isbiten på grund av kraften i 
linan. Tyngden av fruktpåsen ger ett mycket högt tryck på isen. 
Isens smältpunkt är normalt 0 grader men blir lägre under tryck, 
vilket betyder att isen smälter i ett mycket tunt skikt under linan.  

Om isen hinner smälta kan man börja om med en pinne som 
fått kylas i frysen. 

 Gör så här
  Först gör ni båten 
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Jetbåt 
Nu ska ni konstruera en båt som drivs av strömmande vatten, så kallad jetdrift. Principen för 
jetdrift används även t ex i flygplan och vattenskotrar.

• 1 sugrör med led
• 1 engångsmugg i plast
• Limpistol
• Penna
• Linjal
• Frigolit 1,5-2cm tjock 
• 1 tunn kniv t ex en brödkniv
• 1 syl
• Skärbräda

 Gör så här
  Först gör ni båten 
   1. Mät till en rektangel på frigoliten med måtten 

      12 x 14 cm och skär ut den. 

2. Båten ska ha en för. Mät upp som på bilden  
      och använd linjalen för att märka ut fören.  
      Skär sedan bort de överflödiga triangulära  
      bitarna.

3.  För att båten ska bli stabil när den är i vattnet  
      så måste ni testa var muggen ska placeras
 

4. Lägg båten i ett kar med vatten. Fyll plastmug- 
      gen med ¾ vatten och placera den på båten.  
      Rita på frigoliten var muggen står när båten är  
      stabil.
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    Sedan gör ni motorn
   

1. Gör ett hål för ett sugrör mitt i muggens botten. 

2. Sätt sedan tillbaka muggen på markeringen på  
      frigoliten och markera även hålets placering på  
      denna. 

3.  Gör nu ett hål för sugröret i frigoliten
 

4. Tryck in sugröret från undersidan med den än 
      den som är närmast leden, så sugröret sticker 
      upp ett par mm. 

5. Limma runt om röret där det sticker upp och  
      tryck sedan dit plastmuggen. 

6. Limma runt muggens nederkant.  

7. Limma fast sugröret på undersidan av båten 
      mot aktern och klipp av det så det sticker ut et 
      par centimeter bakom aktern.  
 

Båten är klar!
Dags att testköra! Allra roligast är det om ni har ett 
stort kar eller vattenränna. Vi färgade vattnet som 
ska driva båten med karamellfärg. Då syns det 
tydligt vad som händer. Sätt ett finger för sugröret 
och fyll på ¾ med vatten i muggen. Placera båten i 
karet och släpp!

VAD HÄNDER?
Vattnet trycks ut akterut ur hålet på sugröret. Då uppstår en kraft (reaktionskraft) framåt som dri-
ver fram båten. Kolla in vår jetbåt! goo.gl/3fmimn
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Bermudatriangeln
    

I ett område i havet öster om Florida i USA, kallat Bermudatriangeln, sägs många fartyg ha 
försvunnit. Det finns bland annat en teori om att jordskred på den bergiga havsbottnen frigjort 
stora mängder metan-gas, som bubblat upp till ytan - (som en omskakad och nyöppnad 
läsk) och att det har samband med att fartyg försvunnit. Ni skall testa om detta kan vara en 
riktig teori.

DET HÄR BEHÖVS:
En bunke, bäst är diameter ca 15 cm och minst 15 cm hög 
En bit MDF skiva eller träskiva 8x8 cm 
10 st 3” spikar
En plastslang ca 75 cm diameter minst 8 mm  
Borrmaskin med borr 3 mm
Limpistol
3 teskedar
Vatten

GÖR SÅ HÄR:
Tryck in ca 1 cm lim i ena änden av slangen. Gör 
en ögla av denna ände så stor att den precis pas-
sar på botten av bunken.Borra hål med 1 cm mel-
lanrum längs hela öglan. Lägg den på botten av 
bunken och några teskedar ovanpå så att den inte 
flyter upp. Fyll bunken med vatten till ca 3 cm från 
dess ovankant. Träbiten är vår båt och den behö-
ver en köl. Limma fast så många spikar som behövs 
för att den nätt och jämt skall flyta (vi använde en 
kapsylöppnare). Lägg båten i vattnet med kölen 
neråt.



9
www.motnyahojder.com

Kanske har du sett att det kommer upp bubblor från botten när du badat i någon sjö?Nu är 
det dags att simulera effekten av ett jordskred på botten! Blås in så mycket luft som möjligt i 
slangen och kolla vad som händer med båten!

VAD HÄNDER?
Med alla luftbubblor i vattnet blir vattnets densi-
tet lägre och båten kommer inte att flyta lika lätt. 
Men frågan är om den sjunker? Vilket resultat fick 
ni av försöket?

Slutsats
Håller teorin? Kan jordskred på havsbotten vara 
en möjlig orsak till att fartyg sjunkit i Bermudatri-
angeln? Berätta på bloggen!

Problem och lösning 
Det är svårt att få bubblorna jämnt spridda så 
båten söker sej till där det finns minst bubblor. Det 
betyder oftast att den välter i vattnet. För att öka 
effekten av bubblorna kan man prova med att 
öka vikten på kölen (men den ska fortfarande 
flyta på lugnt vatten). Man kan också borra flera 
hål i slangen mellan de redan borrade för att få 
ut mer luft..

Läs mer om Bermudatringeln på Wikipedia,  
goo.gl/PfeKLL    
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Archimedes skruv      
Arkimedes skruv har funnits i två tusen år, och har använts till att pumpa vatten för för odling 
och till husbehov. Läs mer om Arkimedes, som uppfann skruven, på Wikipedia. 

• 1 st 10 l balja eller diskho
• 1 mindre skål
• Karamellfärg, helst blått
• Diskmedel 
• 2 meter genomskinlig PVC 

slang 6 - 10 mm invändigt
• 3 små tomma PET flaskor med 

kapsyler
• 1m silvertejp

Genomskinlig vattenslang finns att köpa t ex på 
Biltema goo.gl/DhV9EA eller på Jula www.jula.se 

GÖR SÅ HÄR:
Först skall ni göra en axel till vattenpumpen. Klipp eller såga med 
en brödkniv bort bottnarna på 2 av flaskorna. Lägg alla 3 på rad. 
Ta en av de bottenlösa och tryck in den en bit i den andra bot-
tenlösa. Tryck in den tredje flaskan i botten på den förra. Tejpa 
ihop dom med silvertejpen. Linda sedan 8-10 varv av slangen 
runt axeln, fördela varven jämnt och fäst ändarna i varje ände av 
axeln med en bit silvertejp.
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Fyll upp baljan med 6 cm vatten. Häll i lite karamellfärg, rör om och tillsätt försik-
tigt lite diskmedel så att det inte skummar ! Ställ skålen vid sidan av baljan. Låt 
pumpen ligga an mot botten och håll den hela tiden lutande så att kapsylen på 
den översta flaskan är ca 20 cm ovanför vattenytan och rakt ovanför skålen.

Håll i kapsylen och vrid nu pumpen och kolla vad som händer. Händer inget? 
Vrid i så fall pumpen åt andra hållet! 

VAD HÄNDER?
För varje varv axeln vrids fylls en bit av det understa varvet av slangen med vatten. På grund av 
gravitationen följer inte det med runt när axeln roterar utan rinner genom slangen till den del av 
varvet som är längst ner. Det innebär att vattnet rinner mot den övre delen av axeln ända tills vatt-
net rinner ut där !

Om vattnet har svårt att ta sej uppför spiralen så är slangen för klen. Blås rent slangen och tillsätt 
lite mer diskmedel. Man kan också prova med en tjockare slang 8-10 mm och byt då ut de små 
flaskorna mot två 1,5 l PET flaskor

Extra 
Konstruera en vev med glasspinnar och limpistol. Eller limma på 
en kasserad CD skiva på kapsylen och en träpinne på den som 
vevhandtag. 

 Gör så här
        Först gör ni själva turbinhjulet.
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Vattenhjul    
I Sverige finns många älvar, åar och bäckar med vattenfall. Sedan många hundra år har männ-
iskan använd energin i det fallande vattnet, till bl a kvarnar, pumpar och elproduktion. Principen 
för det är enkel och ni skall göra en konstruktion som visar på kraften i fallande vatten.

DET HÄR BEHÖVS:
8 teskedar av plast
5 spetsade blyertspennor med full längd el liknande
1 glasspinne
1 träkloss ca 1 hg
limpistol
1 meter björntråd
1 frigolitskiva ca 20*20 cm, minst 2cm tjock
1 frigolitbit 8*8cm, 5 cm tjock
1 tunn kniv t ex en brödkniv
Fin tuschpenna

 Gör så här
        Först gör ni själva turbinhjulet.
    1. Hitta den lilla frigolitbitens mittpunkt genom att  

      dra två linjer mellan motsatta hörn. 
 

2. Skär av hörnen på den så att den blir åttakantig.  
      Rita först så att sidorna blir ungefär lika långa! .

3.  Turbinhjulet skall nu få en axel. Stick in en penna 
       lodrätt genom mittpunkten och låt den sticka 
       ut lika långt på båda sidor. Limma fast den.
 

4. Klipp av skedarna så att de blir 8 cm långa. 
      Klipp ändarna så att de blir spetsiga.

5. Stick in skedarna ca 2 cm i varje kant som på 
      bilden. Justera så att alla sticker ut lika mycket. 

6. Limma runt om skaften på frigoliten så att  
      skedarna sitter säkert.
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Nu är det dags för stativet 
Det ska bli två klykor som turbinaxeln kan ligga i. Se stora 
 bilden.   

1. Markera med tuschpennan på frigolitskivan var 
      de pennor som är närmast frigolitskivans kant  
      skall stickas ner. De skall vara så långt isär att  
      turbinen får plats emellan och med lite marginal. 

2. Kapa 2 pennor 2 cm och stick ner dom genom 
      skivan. De skall vara lodrätt på märkena. Limma 
       fast dem.. 

3.  Gör 2 märken 7 cm närmare skivans mitt. Märke- 
      na skall vara 80 mm isär. Stick in två pennor snett 
      vid märkena så att dom korsar var sin lodrät pen- 
      na. Limma ihop pennorna och lägg turbinen på 
      plats. Vänd den som på stora bilden! 
 

4. Limma fast en bit av glasspinnen vid varje ände  
      på axeln så den inte kan hoppa ut. Se lilla bilden.

5. Limma fast björntråden på axelns ena ände och  
      fäst den andra änden i tyngden. 
 

Provkörning! 
Ställ konstruktionen i en vattenho. 2 elever kan hålla den på 
plats under kranen. Rikta in kranen så att skedarna kan fånga 
upp vatten. Tyngden får hänga utanför hon. Öppna kranen! 
Kan vattenhjulet veva upp tyngden? 

Diskutera 
Hur konstruktionen kan förbättras. Halkar linan av 
axeln? Är konstruktionen för lätt? Kan den göras 
mer stabil med andra material? 
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Make IT flow - Flytetyg!
Här är en makerutmaning för hela klassen!
Tillsammans ska ni konstruera ett flytetyg med speciella egenskaper.

Så här ska det fungera:
Flytetyget ska kunna bära en last i form av modellera-boll 
som väger 50g. 

Först ska flytetyget flyta minst 10 s.  

Sedan ska det sjunka till botten och där ska lasten släppas av 
. 
Därefter ska flytetyget flyta upp till ytan igen och igen flyta  
minst 10 s. 

Använd en genomskinlig plastlåda, ca 40 cm hög, som testbassäng. 
 
Eleverna kan själva komma på vilket material de skulle vilja använda, men här är några förslag: 
tomma mjölkpaket, kesoaskar, plastlådor och annat av plast i varierande storlek, , limpistol, sil-
vertejp. 
 
Låt klassen arbeta tillsammans och göra olika förslag som testas och sedan diskuteras vad som 
var bra med just den konstruktionen. Låt alla synpunkter lyftas fram och testas. Ju flera desto 
bättre! Det är ett bra sätt att träna kreativitet!

14
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 Mät och mätt
Just nu är det perfekt säsong för goda, värmande soppor. De flesta soppor behöver ha en 
viss mängd vätska, i vårt fall vatten. Nu ska grupperna få klura ut hur man kan mäta upp en 
efterfrågad mängd vatten, utan att ha tillgång till ett decilitermått. 

Förberedelse 
Läraren förbereder olika bunkar, till exempel av-
klippta mjölkpaket. Mät upp och markera på dessa 
300 ml och 700 ml. 
Varje grupp behöver en av varje sort.

Uppgift
I receptet på nästa sida står det att det behövs 500 ml. Grup-
pernas uppgift är alltså att med hjälp av dessa bunkar med 
300 ml och 700 ml markerat mäta upp så exakt de kan 500 
ml.

Vatten får de hämta så mycket de vill.
Uppmuntra grupperna diskutera och rita/skriva först, innan 
de testar praktiskt.

När gruppen är klar går de till läraren som kontrollmäter. Det 
finns flera sätt att kontrollera på. Har man tillgång till en våg 
så är det enkelt att väga. 1 liter vatten väger nästan exakt 
1 kg. Annars får man kontrollera volymen i ett mätglas eller 
liknande. 

Samla sedan hela klassen och diskutera uppgiften. Hur gjor-
de ni för att komma fram till en lösning? Uppgiften kan lösas 
på flera sätt. Berätta på bloggen!

EXTRA! Om ni använder mjölkkartonger, låt eleverna själva 
räkna ut hur höga de ska vara för att rymma 300 resp 700 ml!

Testa gärna den mumsiga soppan! 
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- 2 dl pasta

- 2 vitlöksklyftor

- 400 g passerade tomater

- 5 dl vatten

- 2 dl grädde

- 2 tärningar grönsaksbuljong

- en klick smör

- kryddor, t.ex basilika,  
cayennepeppar och salt
 

Koka pastan som det står på förpackningen. 
 
Skala, hacka löken och fräs den i smör i en 
kastrull.  
 
Häll på tomater, vatten och grädde.  
 
Lägg i buljongtärningarna och låt soppan 
koka några minuter.  
 
Grovhacka den färska basilikan.  
 
Lägg i den kokta pastan och smaksätt med 
basilika, cayennepeppar och ev. salt.

                Smaklig spis!

Värmande pastasoppa
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Padlet
Den här gången testar vi Padlet; ett gratisverktyg som finns som app till 
både apple- och androidprodukter eller genom webbläsaren direkt. 

En padlet  liknar en stor anslagstavla där man kan bjuda in andra att 
samarbeta. 
Dela in din klass i grupper som förslagsvis får ansvara för olika delar av 
utmaningen och dokumentera med text, film, bilder, mm på sin grupps 
Padlet. 
När grupperna är klara använder de sin padlet för att redovisa för resten 
av klassen.

Här kommer en steg-för-steg beskrivning, dels en lärarbeskrivning , dels en 
elevbeskrivning. Lärardelen kan verka knixig, men i sitt sammanhang med 
padletens websida/app öppen blir det enkelt att följa instruktionerna.

GÖR SÅ HÄR:
 
 
 

1. Skapa ett konto här sv.padlet.com/

2. Du kommer nu till en startsida där du kan välja till extrafunktioner i det som kallas “Jetpack”  
      och som du får betala för. Välj “avbryt”.

3.  I startläget/dashboard väljer du  “Gör en padlet” och välj sedan utseende/funktion. Välj  
      “vägg”, “canvas”, “ström” eller “rutnät”. Klicka på “Förhandsgranska” så ges en kort 
      beskrivning över utseendet.

 
     

Lärarbeskrivning:
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4. Välj till exempel  “Vägg”.

5. I det högra hörnet finns dessa symboler. 

      Klicka på kugghjulet. Fyll i namn, beskrivning och välj bakgrund. Skrolla nedåt så finns det  
      en rad inställningar du kan göra. Till exempel stänga av möjligheten att lämna kommentarer till  
      inlägg. Längst ner på sidan kan du välja en lätt URL till din padlet. Byt ut siffer- och bokstav 
      skombinationen till något begripligt, t ex Makeitflow5grupp1. Klicka på ”spara”. Den gröna  
      symbolen längst till höger tar dig till din dashboard. 

6. Klicka på ”Dela” och på “PERSONER OCH SEKRETESS”. Bestäm vilka som kan se din padlet och  
      vilka rättigheter de ska ha, till exempel ”kan skriva”. Stäng av funktionen under ”Avancerat”  
      som heter ”omarbeta”. Välj sekretessalternativet “hemlig”. (Väljer du “lösenordskyddad” 
      kommer den inte att kunna ses på bloggen om man saknar lösenord). Glöm inte spara. 
      I dela-läget hittar du även “DELA/EXPORTERA/INBÄDDA”. Här finns flera alternativ för att dela  
      ut padleten, ex en QR-kod. Det är även här du hittar koden för att bädda in gruppernas pad 
      lets på er klassblogg.

7. För att göra flera padlets med samma inställningar som den första, klicka på “Omarbeta”  
      (dvs kopiera) i listen uppe till höger. Upprepa sedan delar av punkt 5, men ge den nya 
      padleten en annan beskrivning och URL, till exempel Makeitflowgrupp2. 
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8. Skapa en padlet till varje grupp. De kommer åt den  genom gå till den unika URL du givit den 
      eller genom att scanna respektive QR-kod.

9. Som skapare av en padlet kan du när som helst ta bort inlägg eller hela padleten. 

Elevbeskrivning:

1. Gå till padleten genom den URL som gäller för er grupp.

2. Klicka på +-tecknet för att lägga till material på padleten.

3.  Ge inlägget en titel och sedan skriver ni det ni vill beskriva i inlägget. Välj något av snabbkom- 
       mandona för att till exempel ladda upp något från datorn/lärplattan eller klicka på de tre 
       prickarna för flera möjligheter.
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UTMANING 6
”Vatten och Jorden”

                Make IT Flow!

6
UTMANING

Utmaningen är en del av Mot nya 
höjder - Make IT Flow! Målet är att 
öka intresset för naturvetenskap, 
teknik och matematik bland skol-
elever. Mot nya höjder är ett sam-
arbete mellan Region Kronoberg, 
Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen 
i Kronobergs län. Läs gärna mer på 
www.motnyahojder.com. 



Make IT flow! 

Hej!
Det här är den sjätte av utmaningarna i temat “Make IT flow”. Under hösten handlade 
utmaningarna om flödet av tecken, materia och idéer. Nu i vår har vi fokuserat på den 
livsviktiga kemiska föreningen vatten. 

I den här sista vattenutmaningen kommer det handla om vatten på vår jord. Precis som 
i många andra utmaningar omfattar aktiviteterna ett flertal ämnesområden; fysik,kemi, 
biologi, matematik, geografi och miljö. Utmaningen kan kanske vara en del av ett miljö-
tema på skolan där flera lärare är engagerade ?

Vatten är livsviktigt för allt liv. Hur stor del av jorden är täckt med med vatten? Det ska ni 
undersöka i aktiviteten “Meteoriten”. Men en del av jorden täcks av is. Isen påverkas av 
jordens allt varmare klimat och ni skall undersöka vilken effekt det har på havsytans nivå 
när isarna smälter.

Sedan ska ni kolla in vattnets rörelser i naturen i aktiviteter som vi kallar “Vatten ner” och 
“Vatten upp”. I den sista delen av utmaningen ska ni “adoptera” en sjö som ni har i 
närheten. Allra roligast är om ni har möjlighet att ta er till sjön, dels för att hämta vatten-
proverna som ni ska använda i pH-mätningen men även för att dokumentera hur det ser 
ut runt sjön; vilka träd och växter hittar ni där, spår av djur och annat som kan vara intres-
sant att känna till. En del av den här utmaningen handlar om att använda Länsstyrelsens 
webbverktyg för sjöar och vattendrag. Använd till exempel de digitala verktygen beskriv-
na i utmaning 4 eller 5 för att presentera bilder, pH, mm om just er sjö. 

Simma lugnt!
Jan & Katrin

UTMANING 6:  
Vatten och Jorden
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Meteoriten
Dinosaurier levde för länge sedan på jorden. Sedan hände något…vad? Många forskare tror 
att en stor himlakropp kraschade på jorden vilket fick så stora konsekvenser för temperaturen 
på jorden att dinosaurierna dog ut. 

Aktiviteten
Tänk er att en meteorit är på väg mot jorden. Kommer den att landa i vatten eller på land? 
Om vi kan bestämma hur troligt (sannolikheten för) att den ska landa i havet så kan vi också 
svara på frågan – hur stor del av jorden är täckt med vatten.

DET HÄR BEHÖVS:
 
 

En grupp elever, 3 - 10
En tuschpenna
Penna och protokoll (se nedan)
En badboll som ser ut som jorden.
Adlibris (40 cm, sv text) goo.gl/KjyRCp
Hands on Science (30 cm, eng text) goo.gl/i22Jea
Alega (28 cm, eng text) goo.gl/Cw8oXU

http://www.motnyahojder.com
http://goo.gl/KjyRCp
http://goo.gl/i22Jea
http://goo.gl/Cw8oXU
http://goo.gl/Cw8oXU 


GÖR SÅ HÄR:

Först får eleverna rita en prick på pekfingret. Denna prick symbolis-
erar meteoriten.

Låt nu eleverna kasta jordklotet mellan sig. När man fångat jorden 
talar man om för protokollföraren om meteoriten landat på land 
eller i havet. 
Gör 100 kast. Har ni tid kan ni undersöka om resultatet blir annor-
lunda om ni gör 200 kast eller ännu flera?

På land I havet

Summa: Summa:

Hur fungerar det
Genom den här aktiviteten kan man få en hyfsad uppskattning om förhållandet mellan land 
och hav på jorden. Redan vid 50 kast brukar man hamna på förhållandet ca 30% respektive 
70%. 

Så slutsatsen om var meteoriten kommer att hamna är att det är 70% risk att den hamnar i ha-
vet och 30% risk att den hamnar på land. 

Till dig som lärare 
 Läs gärna den här artikeln om hur ett par forskargrupper har olika förklaringar till varför dino- 
 saurierna dog ut. Artikeln är hämtad från Forskning och Framsteg. goo.gl/Wx2PwW 

3

Allt vatten globalt:

97,5% Saltvatten
1,8% Sötvatten - ej tillgängligt (Antarktis, Grönland...)
0,7% Sötvatten - tillgänligt

Hur stor del av det globalt tillgänliga söt-
vatten utgörs av grundvatten?

99% Utgörs av grundvatten
1% Utgörs av sjöar, vattendrag..

www.motnyahojder.com

http://goo.gl/Wx2PwW
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VATTEN ELLER IS VID POLERNA?
Förbränning av fossila bränslen (kol, olja, gas) medför att luftens koldioxidhalt ökar, och jorden 
blir varmare. Isen på Arktis blir mindre för varje år. Med det menar man att isens storlek på 
sommaren krymper, den är nu ungefär 40% mindre än 1970. På Antarktis finns väldigt mycket 
mer is. 

Ni skall göra ett experiment som visar vilken betydelse det har för havsnivån när polarisarna 
smälter. Experimentet måste förberedas minst en dag innan och görs med fördel gemensamt 
i klassen.

• Två 3 liters skålar
• Lite maskeringstejp
• Plats i frysutrymme
• Ett par runda lika stora bal-

longer
• 3 träpinnar lite längre än dia-

metern på skålarna

GÖR SÅ HÄR:

Dagen innan: Fyll ballongerna med ungefär 0,5 
liter kallt vatten, knyt åt och lägg dom i frysen i minst 
ett dygn.

Genomförande. Tejpa ihop pinnarna så att det 
blir en triangel i mitten med ca 11 cm sida. Ta fram 
isballongerna och frilägg isen.

Fyll upp skålarna med vatten till ungefär 2/3 höjd. 
Lägg det ena isklotet i en av skålarna. Sätt sedan en 
tejpbit horisontellt precis vid vattenytan i varje skål, 
för att kunna läsa av ändringar i vattennivån. På den 
andra skålen lägger ni triangeln som bilden visar och 
lägg sedan det andra isklotet ovanpå triangeln.

Diskutera vad som kommer att hända med vatten-
nivåerna när isarna smälter. Låt eleverna framföra 
sina teorier och dokumentera gärna på bloggen.

Nästa dag: följ upp vad som hänt i skålarna och 
lägg noga märke till vattennivåerna. Kommentera 
resultatet på bloggen!

Arktis

Antarktis
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VAD HÄNDER?
Den is som flyter motsvarar den på Arktis, för isen där flyter i havet. Den täcker hela arktiska bas-
sängen på vintern men krymper på sommaren. Isen på Antarktis däremot ligger på land, och 
är flera kilometer tjock. Våra isar i skålarna får väldigt olika effekter på vattennivåerna när dom 
smälter. 

Den is som flyter (Arktis) ligger till 92% under vattenytan men den krymper när den smälter och 
dess vatten tar då upp exakt den volym som dess tidigare undervattenskropp. Och vattennivån 
ändrar sej inte.

Den is som ligger ovanför vattenytan (Antarktis) droppar långsamt ner i vattnet (havet) och höjer 
därför vattennivån. Men det ligger väldigt långt bort i framtiden, även med fortsatt uppvärmning 
av jorden. Redan nu smälter dock jordens glaciärer, som också ligger på land, och havsytan höjs 
5 mm varje år.

Om all is på Antarktis skulle smälta skulle havets nivå höjas 140 meter. På vilken höjd över havet 
ligger er hemort?
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Vatten ner
Regn. Det har vi gott om i Småland. Men hur mycket regn kommer det i en regnskur och hur 
mäter vi det? Vi skall göra 2 experiment med regn, ett praktiskt och ett teoretiskt.

Vi börjar med det praktiska, en regnmätare. Regn mäter man i antal mm vatten som faller 
på marken och mäts med en regnmätare. I en smal och hög kaffeburk kan man mäta hur 
vattnet stiger vid regn, men det är svårt att mäta exakt eftersom det oftast faller mindre än 10 
mm på ett dygn. Därför gör vi en regnmätare där vattenytan stiger mycket mer. 

• Linjal
• Plasttejp
• Tuschpenna med fin spets
• En jämn-smal, hög glas-

burk, max 5 cm i diameter 
• Tratt t ex Clas Ohlson 44-

2156. Det går att använda 
en kaffe-tratt

DET HÄR BEHÖVS:

GÖR SÅ HÄR:
Tratten skall användas för att fånga upp vatten i burken. Mät inre diameter upptill på tratt och 
glasburk. Klistra tejpen längs utsidan på burken nerifrån och rakt upp.

Sätt ett streck på tejpen på samma höjd som botten.

Nu blir det lite knepigare. Eftersom tratten fångar mer vatten än vad burken gör måste vi konstru-
era en speciell skala. Avstånden mellan två skalstreck skall motsvara 1 mm regn i tratten. Vi måste 
beräkna förhållandet mellan trattens och burkens öppningar. Se beskrivningen här nedan

Beräkna förhållandet mellan ytorna
Mät burkens invändiga diameter (d) i millimeter . Det kan vara lite klurigt , 
men ni får diskutera och hitta på ett sätt att lösa det. (Kanske finns något 

material som man kan föra in i burken att mäta med?)
Mät också trattens diameter (D) också i millimeter

 
Nu behöver ni veta hur många gånger större ytan är i tratten jämfört med 
burken. Dela trattens yta med burkens. En förkortad formel blir D*D/d*d . 

(Formeln för ytorna är diameter*diameter*pi/4). 



7
www.motnyahojder.com

Om värdet blir till exempel 4,5 betyder det att burkens skala skall ha 4,5 mm mellan varje skalstreck. 
Så mycket stiger vattnet i burken för varje mm regn som faller i tratten. Så ta det värde ni får och 
rita streck med det intervallet (räknat i mm) på tejpen, med början från botten. Skriv 10, 20 osv vid 
respektive skalstreck.

Ut i naturen, dags att testa! Placera regnmätaren på en öppen plats. Fös upp lite grus eller jord 
runtom så att den står stadigt. Planera en rutin för hur ofta den skall avläsas till exempel på morgo-
nen efter varje regnigt dygn. Gå in på smhi.se, välj din ort och sedan 10-dygnsprognos. Under den 
finns data för det senaste dygnet. Jämför uppgiften där med vad som faktiskt blev resultatet i er 
regnmätare.

VAD HÄNDER?
Om det inte är samma värden så vad kan det vara för orsaker till att det skiljer?
Läs gärna meteorologens kommentarer på blogg.foreca.se/2015/05/prognosen-stammer-inte/ 
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Vatten upp
Avdunstning av vatten i form av vattenånga från hav och sjöar är avgörande för temperatur 
och nederbörd på jorden. Vattenångan förs med vindar in över land och faller som regn och 
snö.Därför är det viktigt för meteorologer att förstå hur avdunstning sker från hav och sjö. Vi 
börjar med ett experiment som visar vad avdunstningen har för effekt.

Alla har säkert upplevt hur det känns att ha blöta kläder på sig eller hur det känns precis när 
man kommit upp från ett bad. Man blir kall!

Varför är det så? Det ska ni få undersöka i det här experimentet.

DET HÄR BEHÖVS:
 
 

Vatten
Matolja
3 små glas 
Aceton eller nagellacksborttagningsmedel

GÖR SÅ HÄR:
Häll upp lite av varje vätska i var sitt glas. Doppa tre fingrar i glasen som på bilden. Vifta med han-
den. Fundera på om ni upptäcker någon skillnad i fingertopparna?

VAD HÄNDER?
Matoljan avdunstar inte. Snabbast avdunstar acetonet, sedan vattnet. För att en vätska ska av-
dunsta behövs det energi. Den energin tas från huden. Då känns det kallt.

När vi blir riktigt varma börjar vi svettas. Svetten avdunstar och kroppen kyls så den inte blir över-
hettad.

Effekt på klimatet
Det vatten som har avdunstat från hav och sjö innehåller enorma mängder energi som ofta förs 
in över land. När denna osynliga vattenånga kyls av och bildar moln, frigörs energin, vilket hindrar 
luften att bli kallare. I Skandinavien skulle klimatet vara betydligt kallare utan den avdunstade vat-
tenångan från varmare hav. 
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Vattenkoll för proffsen
Ni skall nu göra en djupdykning i en sjö som ni själva väljer, gärna en som klassen kan gå till. 
Finns det inte någon i närheten så välj en annan vattensamling. 

För att kunna jobba proffsigt ska ni använda er av Länsstyrelsens VISS (Vatteninformationssys-
tem i Sverige) som är en så kallad GIS. (Geografiskt informationssystem). Förenklat kan man 
säga att tjänsten består av en baskarta och beroende på vad man är intresserad av så kan 
man lägga på olika lager på kartan. 

Begrepp ni kommer att stöta på är till exempel huvud-
avrinningsområde och ekologisk status. Ni ska även 
använda kartan för att mäta sträckor och ytor. Kanske 
kan ni hitta uppgifter om vilka fiskar som trivs där, om 
vattnet är rent eller på något sätt förorenat och i så fall 
av vad.

Exakt vad ni bestämmer er för att titta närmare på det 
avgör ni tillsammans i klassen. Men samla så mycket 
kunskaper ni bara kan om er sjö och presentera det på 
något sätt med ett digitalt verktyg, t ex något av de 
som presenterades i utmaning 4 eller 5. Ni skall också 
mäta sjöns pH.
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GÖR SÅ HÄR:
Nu ska ni testa “Enkla Vattenkartan”, som ni hittar här goo.gl/QnkuiU. I det högra hörnet hittar ni 
listen på bilden nedan. Klicka på i:et som ger er en detaljerad information vad de olika symbolerna 
i listerna betyder.

Här en kort version: linjalen ger er möjlighet att mäta både sträckor och ytor på kartan. Vill ni 
skriva ut en del av kartan så använder ni skrivar-knappen. Klicka på stapeln och man kom-
mer till lagerlistan. Här kan ni alltså välja vad ni vill undersöka om ett speciellt vattendrag/
sjö. Knappen med de geometriska figuren ger förklaringar till färgerna som ni kommer att se 
på kartan, beroende på vilket lager ni använt. Börja med att klicka på lagersymbolen och 
bocka ur de förvalda lagren.

På den vänstra sidan finns den här listen (se bild till höger). + och - zoomar in eller ut, huset 
tar er till startläget och klickar man på cirkeln visar kartan var ni befinner er. Kan vara an-
vändbart om ni är ute i fält och vill veta vilket vattendrag ni står vid. 

http://goo.gl/QnkuiU


Skriv namnet i sökrutan på vänstra sidan. Sjön blir då markerad på kartan. 

Mät ytan
Låt eleverna mäta arean av sjön. Klicka på linjalen i listen. Där väljer ni även måttenhet. 
Börja mätningen längst norrut på sjön genom att sätta markören där och klicka, flytta sedan 
den ett stycke längs sjökanten, klicka igen och arbeta er runt sjön. 
Här får eleverna träna på både överslag och noggrannhet. Jämför och diskutera elevernas 
resultat. Hur stor är en kvadratkilometer? Kan ni mäta upp en sådan?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mät omkretsen
Gör som ovan men använd längdmätningen i stället. 
 
Mät vattenmängd
Tänk er att den vattenmätare ni byggt visar 5 mm, hur mycket har vattenytan på er sjö höjts?
Hur mycket vatten rinner bort tills sjön återtagit sin ursprungliga nivå?
Räkna volymen i kubikmeter (m3) , som regnmängd (m) * sjöns yta i kvadratmeter (m2) 
Exempel. 1 mm = 0,001 m. 1 kvadratkilometer = 1 000 000 m2. 
Produkten multipliceras med 1000 så får ni antal liter vatten.
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Hur mår marken och sjön? 
     Hitta er sjö på Enkla Vattenkartan



Huvudavrinningsområde
Allt vatten rinner på sikt ut i havet. Vart tar vattnet från er sjö vägen? 
Klicka på lagersymbolen och bocka i “huvudavrinningsområde”. 
Kartan ser nu ut så här:  

Klicka någonstans innanför det blå området där er skola befinner sig. En ruta dyker upp på 
kartan som talar om vilket huvudavrinningsområde ni ligger inom. Ta reda på vart ert område 
mynnar ut! Vilket tillhör er sjö? Följ vattnets väg mot havet. Var rinner det ut?

Få mer information
Bocka för “Vattenförekomster sjöar 2017 till 2021 preliminära” i lagerlisten. Klicka på er sjö på 
kartan. Följ länken “mer information”. Den sida ni nu kommer till innehåller massor av informa-
tion om er sjö. Här väljer ni att fördjupa er det som passar just klassen. Wikipedia har ännu mer 
information som ni kan använda för att få mer kunskap om er sjö.

Dokumentera! 
Ta bilder och filmer. Dokumentera klassens arbete. 

www.motnyahojder.com
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Mäta pH
I regn finns mycket utspädd svavelsyra, som försurar marken.Det är inte bra för naturen och 
dåligt för fiskarna. Surhet anges med ett värde som kallas pH.

Först ska ni göra ett förberedande experiment för att lära lite om pH

• 1 ägg
• 2 glas
• 1 spade
• 1 rödkål
• 1 citron
• 4 glasburkar
• 1 påse bikarbonat
• 1 ask pH mätstickor från Sagit-

ta art nr 61366

Koka rödkålen i minsta möjliga mängd vatten tills väts-
kan är starkt färgad. 
Fyll glaset till hälften och studera färgen. Kläm ut en 
tesked citronsaft ner i glaset, och studera färgen. 
Tillsätt ett par teskedar bakpulver och kolla färgen igen.
Knäck ägget försiktigt och skilj ut äggvitan i det andra 
glaset. Mät pH.

En sticka på bilden har vi testat en vätska med. Vad 
har vi doppat den i? Testa med de vätskor som ingår i 
experimentet och saft från citronen. Använd alltid nya 
stickor. Vilket pH har den testade vätskan ?

GÖR SÅ HÄR:

VAD HÄNDER?
Titta på filmen om pH. Filmen sammanfattar era erfarenheter på ett tydligt sätt.  
urskola.se/Produkter/179273-Labba-Bota-det-sura 

http://urskola.se/Produkter/179273-Labba-Bota-det-sura 
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Nu till andra delen av uppgiften. Den förbereder ni först och gör sedan test nästa dag. Ta 
med spade och 3 glasburkar och knalla ut i skogen gärna till er sjö eller vattendrag. Eller om 
inte det funkar, så sök upp en plats i naturen där man får gräva en liten grop. 
Glöm inte återställa marken efteråt!!

Gräv en grop, så stor att spadens blad får plats. Ta upp lite av det som finns på botten av 
gropen ( mull/jord/grus/lera/sand/morän) och lägg i en av glasburkarna. Sök upp en annan 
plats med annan typ av terräng och gör likadant. Fyll den sista burken med lite vatten från 
en sjö/bäck/brunn/dike.

Ta med burkarna till klassrummet. Om proverna inte är blöta så slå i lite vatten och rör om. 
Låt dom stå till nästa dag. 

Testa pH med stickorna. En separat sticka för varje burk, håll den nere i vätskan ett par sek-
under och skaka av den sedan. Jämför färgmönstret på stickan med det som det passar in 
på bland askens färgkoder. Notera gärna resultaten på er blogg!

Ta gärna fler burkar och samla prover från översta jordlagret också. Det är också intressant 
att undersöka andra typer av terräng! 

Glöm inte dokumentera: ta bild av provtagningsstället och miljön runt omkring och gör an-
teckningar. Lägg gärna ut era resultat på bloggen!

GÖR SÅ HÄR:

VAD HÄNDER?
Rent vatten är neutralt och har pH 7. Mätningar i naturen ger oftast pH ca 5. Värdet man får 
beror mycket på var och när man mäter. I vårt land är marken oftast sur på grund av nedfall av 
svaveldioxid från förbränning av fossila bränslen. I vissa länder är berggrunden rik på kalk som 
justerar pH till mer neutralt värde,men det har vi inte så gott om i Sverige. På Gotland och Öland 
har kalkrik berggrund och pH på 7-8. Man säger då att marken är basisk, vilket är motsats till sur.

Läs mer på
www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvalt-
ning/underlagsdok/gothem/miljopr-ytvn/forsurn/Pages/default.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/under
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/under
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