
Gro Wollebæk

Tips til VANNtemaer man kan forske på.



Vann
Vaske seg på 

hendene.
Virus/bakterier
Finne bakterier
Lese Karius og 

Baktus

Er det forskjell på 
varmt vann og kaldt 

vann?
*Kjenne 

*Termometer
*Gelegodteri i vann. 

Overflatehinne/dyr

1)Kanel i vann/såpe
2) Er det 

overflatehinne på 
ferskvann og saltvann.

3) Telle dråper på en 
mynt

Hva er Saltvann og

Ferskvann?

Forsøk med potetbit i 
saltvann og ferskvann.

De tre agregatformene
Væske, fastform og gass. 

Fryse vann og se at den 
utvider seg.

Flyter isbiter? 
Hvis du fyller en kopp 

med vann og is. Renner 
det over når isen 

smelter? 

Hva dreper bakterier
Pasteurisering. Sjekk 

melka
Lous Pasteur 
oppfinner av

Vaksine og varme 
opp melk



Vann

Hva er vann?
Er det forskjell på 
varmt vann og kaldt 
vann?
*Kjenne 
*Termometer
*Gelegodteri i vann. 

OPPGAVE:
Legg en gummibjørn i ett glass 
med kaldtvann.
Legg en gummibjørn i et glass 
med varmtvann.
Hva tror du skjer?
Hva skjedde?



Vann

Hva er saltvann og 
ferskvann? 
Smake og kjenne

Forsøk med potetbit i 
saltvann og ferskvann.

Hva dreper bakterier
Pasteurisering. Sjekk melka
Lous Pasteur oppfinner av

Vaksine og varme opp melk

Oppgave:
Legg en potetbit i ferskvann
Legg en potetbit i saltvann.
Hva tror du skjer?
Hva skjedde?



Vann

Er det forskjell på varmt 
vann og kaldt vann?

*Kjenne 
*Termometer

*Gelegodteri i vann. 

Vannets overflatehinne

1) Kanel i vann/såpe
2) Telle dråper på en mynt

3) Såpebåt.

Oppgave:
Hva skjer med kanel og såpe?

Hvor mange dråper på en 
mynt?

Hva skjer med en såpemotor?



Vann
De tre agregatformene
væske, fastform og gass. 

Fryse vann og se at den 
utvider seg.
Flyter isbiter? 
Hvis du fyller en kopp med 
vann og is. Renner det over 
når isen smelter? 



Vann
Vaske seg på hendene.
Virus/bakterier
Finne bakterier
Lese Karius og Baktus
Antibiotika. Alexander 
Fleming.
Sjøpølser.



Vann

Hva dreper bakterier?
Alexander Fleming-penicillin
Pasteurisering. 
Sjekke melkekartonger
Louis Pasteur
Vaksine og oppvarming 


