
 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 

Lektionsförslag vatten 
 
Helheten genomfördes som en tema-dag i en liten skola där alla elever fick delta. 
 
Tidsplan:  1 h experimentutförande 
  1 h fördjupande uppgift 
 
Dessa experiment och uppgifter är en introduktion till ett större tema där vatten står i centrum. 
Inriktningarna kan vara många. Östersjöns skick, vattenrening, söt/saltvatten, djupdykning i olika 
vattenområden och deras flora och fauna, vattnets betydelse för oss mänskor mm. 

 
1. Vi undersöker vatten på olika sätt. 
Fundera på olika experiment eleverna gjort tidigare, anknyt till vattentemat. 

 
2. Börja med att demonstrera smältande isberg experimentet. 

 
Smältande isberg  
 

Material: en stor isbit, ett glas, vatten 
Gör så här: 
Fyll ett glas med isbitar och häll över vatten så att vattenytan syns tydligt. Du kan märka vattenytan 
med en tejpbit, eller rita ett streck med vattenlösligt tusch. (Du kan också använda ett måttglas). Låt 
isbitarna smälta. Följ med vad som händer med vattenytan. Vänta ca 20 min. 
Låt eleverna gissa vad som kommer att hända och varför. 

 
3.Eleverna får parvis utföra experimentet vattenfallet. (Endast yngre eleverna) 

 
Vattenfallet  
 
Material: frusen mjölkkub/saftkub, varmt vatten, hög genomskinlig skål 
Gör så här: 
Häll varmt vatten i skålen. Placera mjölkkuben försiktigt med hjälp av en sked i det varma vattnet. 
Undersök den vackra formationen som bildas. Den bästa effekten får du med en så hög skål som 
möjligt.  
 

4. Efter det får samma par fortsätta med flytande potatisen 
 
Kan en potatis flyta? 
 
Material: Potatis, salt, vatten, tre genomskinliga skålar/glas med höga kanter (karamellfärg), 
bägare 
Gör så här:  
Dela potatisen i tre lika stora bitar. Fyll ena skålen/glaset till ¾ med vatten. Häll drygt med salt och 
blanda tills det löser sig. (10 matskedar i ¾ l vatten räcker bra.) Lägg en del av den råa potatisen i 
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vattnet. Gör en likadan lösning i ett annat glas och lägg den andra delen av potatisen i det. Blanda 
karamellfärg med varmt vatten i en skild bägare. Häll försiktigt det färgade varma vattnet med hjälp 
av en sked på saltvattnet och potatisen. Det färgade vattnet får inte blandas med saltvattnet. Var 
befinner sig potatisen? Vad tror du har hänt? För jämförelsens skull fyll den tredje skålen/glaset med 
vanligt vatten och sätt tredje potatisbiten i det. Då du ser alla tre på rad, märker du att alla befinner 
sig på olika nivåer i förhållande till vattnets yta. 
Med äldre elever kan man ha hälften av eleverna att jobba med På ytan? 

 
5.Äldre eleverna kan avsluta med en tävling 
 
Hur många droppar vatten?  
 
Material: mynt, vatten, pipett 
Gör så här: 
Ta ett mynt, 1€ eller 2€ går bra. Ta vatten i pipetten och droppa en droppe i taget på myntet. Hur 
många droppar ryms på myntet? Iaktta hur vattnet ser ut. 

 
6. Fördjupning: 
 
Samla olika typer av vatten i flaskor/burkar. Alla olika typer av vatten som ni kommer på, regnvatten, 
sötvatten, vichy vatten osv.  
Hur många olika typer av vatten lyckas ni få? Projektet kan ta en längre tid. 
 
 


