
De små forsker
Forsøg med vand, luft, sollys, hud og mad
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Når vi drysser salt på det snedækkede fortov, skubber vores 
børn på gyngen, slår parasollen op på stranden eller hælder 
opvaskemiddel på stegepanden, gør vi brug af både vores 
egen og andre menneskers kendskab til naturfænomener og 
naturvidenskabelig viden . Vi spekulerer bare ikke over det . 
Men det gør vores børn .

Denne bog handler om at få øje på børns nysgerrighed 
over for naturfænomener – og nære den . Vi kan sørge for 
at børnene får adgang til inspirerende legetøj, og vi kan 
optræde som rollemodeller, når de små forskere går i gang . 
Når børn udforsker verden, stiller de mange spørgsmål, 
men de har ikke nødvendigvis brug for færdige svar fra 
en voksen . Derimod har de brug for voksne, som selv er 
nysgerrige og stiller spørgsmål i børnehøjde . Den voksne 
skal agere medoplever og bruge sin merviden til at pege på 
flere spændende fænomener, og hjælpe med at sætte ord 
på og reflektere over børnenes observationer sammen med 
børnene . Børns leg og undersøgelse af naturfænomener 
bliver først til læring, når barnet bearbejder og reflekterer 
over sine oplevelser . 

Børn undersøger naturfænomener helt af sig selv . Når de 
bygger sandslotte og tårne af klodser, betragter sollysets 
refleksion på havoverfladen og sætter drager op, er der 
tydelige elementer af naturvidenskabelig udforskning i deres 
leg: De observerer, undersøger, eksperimenterer og udforsker 
for at udbygge deres forståelse af verden . De spørger direkte: 
Hvad kan den? Hvad sker der, hvis jeg…? Denne bog er en 
opfordring til pædagoger, lærer og forældre om at støtte 
børnenes egne undersøgelser . 

På Experimentarium støtter vi børns læring på to forskellige 
måder: Vi tilbyder spændende og udfordrende rammer at 
lege i, og vi viser, at voksne også selv synes, det er sjovt og 
spændende at undersøge naturfænomener .

Denne bog bygger på de samme principper: Der er ideer til, 
hvordan man med enkle redskaber kan udfordre børnene 
til på egen hånd at trænge et lag dybere i undersøgelsen 
af naturfænomener . Og der er grydeklare opskrifter på, 
hvordan børn og voksne sammen kan udvikle glæden ved at 
undersøge og eksperimentere i dagligdagen . 

Sådan bruges bogen

De små forsker er for 
børnehavebørn fra  
3 år og op, og for børn  
fra 0. og 1. klasse, der  
sammen med voksne  
ønsker at blive 
klogere på natur-
fænomenerne vand, 
luft, sollys, hud og 
mad.  
Alle eksperimenter 
kan udføres både i 
børnehaven, på skolen  
eller derhjemme.
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Hvorfor?

Alle forsøg i bogen anvender velkendte produkter fra den 
daglige husholdning . Det gør det ikke alene nemt og billigt at 
lade de små forskere komme til . Det giver dem også adgang 
til den helt centrale erkendelse, at nye ideer kommer af 
at sætte sine vante omgivelser på nye prøver . Det skaber 
nysgerrige børn, som udforsker det kendte, og det er et solidt 
grundlag for innovative og kreative processer . 

Man kan blive overrasket over, hvor megen udforskning børn 
foretager helt af sig selv, når rammerne er til det . Men vær 
parat til at opmuntre, når tingene ikke lykkes, og fejre, når der 
opstår underværker . 

For at komme godt i gang, kan man med fordel lave nogle 
af bogens forsøg sammen med børnene . Børnene kan være 
med til det meste, men det er godt at have en voksen, der kan 
tænde og slukke ilden og hælde det varme vand op . Børn og 
voksne kan sammen fundere over forsøgets udfald, inden de 
læser forklaringen . 

 

Undervejs i forsøgene er det vigtigt, at man som voksen 
holder igen med ledende og lukkede spørgsmål, og i stedet 
holder sig til de åbne af slagsen . Stil spørgsmål som børnene 
kan besvare ud fra det, de observerer og stil spørgsmål, som 
giver børnene lyst til at kigge en ekstra gang og undersøge 
nærmere . Til inspiration har vi trykt en række eksempler på 
åbne ’undersøgelsesspørgsmål’ rundt om i bogen .

For hvert forsøg lærer både voksne og børn natur fæno men-
erne bedre at kende . Herefter vil den voksne samtidig få 
lettere ved at få øje på naturfænomenerne i børnenes egen 
leg, så de kan opmuntres og udfordres, hvor de allerede er i 
gang . 

Når først vi voksne får pudset forskerbrillerne, vil verden 
fremstå som et nyt og mere mangfoldigt sted end før, og den 
verden kan vi rejse i sammen med vores børn . Det er både 
underholdende og lærerigt . 

God tur!

Experimentarium, Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, 
2010

Må jeg se?

Hvad har du opdaget?

Tror du, det sker igen? 





7Vand

MaterialerLeg med vand kan føre til store 
opdagelser af tyngdekraft, ingeniørkunst 
og vands fysiske egenskaber . Og vi voksne 
kan genopdage mange fænomener, 
som vi arbejdede med i skolens fysik-
undervisning . 

Vandleg bliver sjovere og mere eksperi-
menterende, jo færre begrænsninger, 
der sættes for den . I et baderum med 
gummimåtter, så børnene ikke glider, 
eller udenfor på en varm dag kan børnene 
virkelig komme til at opdage, hvor 
fantastisk et element vand er .

Et skrånende område af haven eller 
legepladsen kan indrettes til vådområde 
ved at føre en vandslange til området . 
Køb gerne en gennemsigtig slange, så 
man kan se luftboblerne i vandet, og 
sørg for at området er godt afgrænset, 
så vandet ikke løber ud over det hele . 
Lav også gerne et system der sikrer 
genanvendelse af vandet til fx vanding af 
blomster . 

Et par regler er vigtige at håndhæve: 
Forklar børnene at de ikke må drikke 
vandet eller stikke pipetter i øjne, øre 
eller næse . 

• Pipette

En pipette er et simpelt redskab, som giver adgang 
til vidt forskellige lege med dråber og bobler, 
sugeevne og fremdrift . Børn kan lege i timevis med 
pipetter .  

•  Plastikbøtter og flasker i mange størrelser og 
former 

• Skumgummisvampe

•  Sprøjteflasker  
(fx tomme beholdere fra opvaskemiddel)

• Små bolde og andet let legetøj, der kan flyde

Børn er vant til at hælde vand fra bøtte til bøtte og 
vaske ting, men hvis man udstyrer dem med flere 
forskellige redskaber, kan man udfordre dem til 
dybere undersøgelser af vands egenskaber . Det kan 
være, de opfinder vanddrevne maskiner, sluser, nye 
skibsformer, vandingssystemer og springvand, som 
kan inspirere selv de dygtigste ingeniører .   

• Køkkensi

• Tragte

• Tagrende

•  Regnmagere – 
hjemmelavede eller tuden fra en vandkande

•  Tragte kan laves ved at skære halsen af en 
smalhalset plastikflaske . Og regnmagere kan 
laves af plastikbøtter ved at banke hul i bunden 
med et stort søm . Bank indefra og ud, så 
strømmer vandet bedst .

•  Vandslange i gennemsigtigt plastik

• Sorte affaldssække

• Brædder

• Grene, agern, osv . 

Grene, småsten og agern kan tages med hjem fra 
skovturen .  Læg små brædder, der kan bruges som 
sluser, i området . Sorte affaldssække kan effektivt 
tætne sluser og dæmninger . En tagrende skaber en 
perfekt kanal .

Tilsammen kan materialerne udgøre forhindringer, 
der kan styre vandets løb, og genstande, der kan 
flyde langs kanaler og vandfald . 



8 Flyder det eller synker det?

Materialer
 

Til fri leg:
• En stor balje med vand

• Klips

• Modellervoks 

•  Isklumper (gerne store, lavet 
i fx creme fraiche bæger)

•  Konservesdåser  
- både fyldte og tomme

• Bøtter

• Balloner 

• Bordtennisbolde

• Skruer, søm og kapsler

Til forsøg:
• Madolie

• Glas

• Oliven uden sten

Sådan gør I
Vand er lige til at stikke sin finger igennem, og alligevel 
kan det bære store containerskibe . 

Leg med vands kræfter og overfladespænding kræver 
ikke andet end en stor balje og en masse materialer, 
som børnene selv kan teste: Flyder det eller synker det?

Modellervoks falder til bunds, når den er formet som 
en kugle, men når den formes som en fladbundet båd 
kan den flyde, og den kan måske endda bære små ting .

Selvom isklumpen er tung, vil den flyde med et 
stykke over vandoverfladen og et stort stykke under 
overfladen . Det minder om kølen på et skib . 

Forsøg
➊  Fyld et glas halvt med vand og hæld derefter lige så 

meget madolie i . Hvad sker der?

➋  Prøv nu at lade en oliven uden sten glide forsigtigt 
ned i glasset . Hvad sker der? 

➌  Prøv også at sænke andre ting i glasset .  
Hvad sker der?

Hvad tror I vil synke? Hvad kan mon flyde?
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Hvad sker der?
En ting flyder, når den vejer ligeså meget som den 
portion vand, den har skubbet til side . Lette ting 
behøver ikke skubbe meget vand til side, men tungere 
ting skal have en form, som skubber vandet til side . 
Det kan man især erfare, når man leger med formen 
på modellervoksen . Jo mere den skal kunne bære, jo 
større plads skal der være inde i formen . 

Det var grækeren Archimedes, der opdagede denne 
sammenhæng . Han lå i sit badekar og kunne se, 
hvordan vandstanden steg, jo mere af sin krop han 
sænkede ned i karret . Legenden fortæller, at han 
blev så glad, at han løb så hurtigt ud på gaden for at 
udråbe sin opdagelse, at han glemte at få tøjet på .

Forsøg 1
Når en oliven lægger sig mellem madolien og vandet, 
skyldes det, at den synker i madolie men flyder på 
vand . Jeres oliven kunne sandsynligvis kun flyde 
mellem vandet og olien et øjeblik, hvorefter den sank . 
Den flød så længe at hulrummet var fyldt med luft, 
men da vandet sev ind, blev den tungere end vand og 
sank .



Hvorfor er der forskellige farver i 
boblerne?

10 Blæs sæbebobler

Materialer

Sådan gør I
Bland sæbeboblevand af 1 l vand tilsat ½ dl Fairy 
Ultra (opvaskemiddel) og 1 spsk glycerin . Bland 
ingredienserne godt og sørg for at sæbeboblevandet 
skummer så lidt som muligt . Det er nemmest at lave 
sæbebobler i halvfugtig luft, og skal man udenfor, 
gælder det om at finde et sted i skyggen og uden vind .

Sæbebobler kan laves med hænderne alene ved at 
danne en cirkel med pege- og tommelfingre og dyppe 
hænderne i vandet . 

Læg ting med huller i og ting, der kan formes til 
huller, på et bord, og lad børnene eksperimentere 
med at lave sæbeboblejern af dem . Det kan fx være 
piberensere, små stykker ledning, kaffekrusholdere, 
eller plastikemballagen fra en sixpack . Når børnene 
finder ud af, at redskaber, der normalt har en anden 
anvendelse, også kan bruges som sæbeboblejern, vil 
de selv få øje på flere .  

Med sæbeboblevandet på en glat bakke kan man med 
et sugerør puste boblerne direkte på bakken . 

Den tykke snor kan bindes sammen, så den danner en 
ring . Dyp snoren i sæbeboblevandet og spred den ud 
som et brandmandstæppe, som mange børn holder i . 

Med hulahopringen dyppet i en stor balje 
sæbeboblevand kan man trække den flotteste 
sæbebobletunnel gennem luften . 

• Sæbeboblevand

• Store baljer

• Sugerør

• Ledning

• Piberensere

• Krusholdere

•  Plastikemballagen fra en 
sixpack (fx fra dåseøl eller 
-sodavand)

• Glat plastikbakke

• Tyk bomuldssnor 

• Hulahopring
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Hvad sker der?
Når sæbe og vand blandes, danner sæben en 
beskyttende hinde, som lukker vandet inde . Hinden 
er meget tynd . Faktisk skal der et hundrede helt friske 
sæbehinder til, for at det bliver lige så tykt som et 
stykke papir . Når vandet fordamper inde i hinden, 
sprænger sæbeboblen . Det kan man faktisk godt 
se, selvom den er så tynd . Farverne skifter nemlig 
inde i hinden afhængigt af hindens tykkelse . Når 
sæbeboblen bliver helt farveløs, er den meget tæt på 
at sprænge .



12 Flyder cola light bedre end cola med sukker? 

Materialer
•  To kander med plads til en 

dåsesodavand 

• Vand

•  En dåse cola light og en 
dåse almindelig cola med 
sukker 

• Salt

Sådan gør I
➊  Fyld kanderne med vand .

➋  Put den almindelige cola i den ene kande og light 
colaen i den anden . Se hvad der sker .

➌  Drys nu to skefulde salt i kanden med den 
almindelige cola og rør lidt rundt . Se hvad der sker . 
Sker der ikke noget, så prøv med endnu to skefulde 
– eller flere (kun to ad gangen) .

Hvad  
sker der med dåserne?
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Hvad sker der?
Når dåsen med cola synker i kanden med vand, 
skyldes det, at sukkeret i colaen gør den tungere end 
vand . Cola light indeholder et kunstigt sødemiddel, 
der vejer mindre end sukker . Det gør dåsen med cola 
light lettere end vand . Derfor flyder den . 

Når I hælder salt i vandet i kanden med den 
almindelige cola, gør I vandet tungere . På et tidspunkt 
bliver coladåsen lettere end saltvandet, og den 
begynder at flyde ovenpå . 

Forsøget minder om, hvordan der er i Det døde Hav: 
Der er så meget salt i vandet - helt op til 33 % - at 
man let kan flyde ovenpå, når man bader i det . 



Hvad tror I der sker med isterningen?

14 Is og salt 

Materialer
• Isterning

• Bomuldstråd

• Salt

Sådan gør I
➊  Læg isterningen på bordet .

➋  Hold bomuldstråden stramt oven på isterningen 
og drys en fin streg salt over snoren . Drys ikke for 
meget salt på isterningen og brug kun bomuldstråd, 
ellers virker forsøget ikke .

➌  Vent ca . 1/2 minut og løft nu bomuldstråden med 
isterningen op fra bordet . 
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Hvad sker der?
Isterningen begynder at smelte, når I drysser salt 
på den . Det er det samme, man gør, når man salter 
isglatte veje . 

For at smelte isen langs tråden skal der bruges 
energi . Den energi fås fra området omkring tråden . 
Vandet omkring tråden fryser derfor til is igen, da 
det kommer under frysepunktet, og så kan I løfte 
isterningen i tråden . 



16 Farvet vandfald

Materialer
•  Isterninger farvet med 

frugtfarve

• Frugtfarve

• Højt glas

• Varmt vand

• Koldt vand

•  En lille saltbøsse uden låg

Sådan gør I

Forsøg 1
➊  Fyld glasset med varmt vand .

➋  Læg en farvet isterning i glasset, og se hvad der sker .

Forsøg 2
➊  Fyld glasset med koldt vand .

➋  Fyld saltbøssen halvt med frugtfarve, halvt med 
varmt vand .

➌  Sænk forsigtigt saltbøssen ned på bunden af glasset . 

➍  Se hvad der sker .
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Koldt vand er tungere end varmt vand . Vand står 
desuden aldrig bare stille hverken i en kop eller 
i havet - det er i evig bevægelse . Det, der flytter 
vandet rundt, kan fx være temperaturforskelle . 
De varme lag vil typisk lægge sig øverst, mens de 
koldere vil ligge dybere . I forsøg 1 vil det kolde vand 
fra isterningen trænge ned i bunden af skålen, mens 
det varme vand i forsøg 2 vil trænge fra bunden af 
skålen til overfladen . Frugtfarven gør, at man kan se 
bevægelsen i vandet . 

I oplever det kolde og varme vands placering, når I 
svømmer udendørs . Der vil vandet ofte være varmest 
på toppen og koldest om fødderne . 

Hvorfor  
sker det?



18 Lap huller uden at røre

Sådan gør I
➊  Opvarm sømmet ved at holde det i en tang over 

lyset, og brug det til at smelte hul i flasken . Det er 
lige meget hvor, men jo længere nede på flasken 
I sætter hullet, jo længere tid varer tricket . Det 
kan tage tid at lave hullet, så det skal muligvis 
forberedes, inden forsøget laves sammen med 
børnene . 

➋  Fyld vand i flasken samtidig med at I holder på det 
hul, I lige har lavet . Skru kapslen på, når flasken er 
fuld .

➌  Prøv nu at skrue kapslen af og hold hånden over 
flaskeåbningen . Se hvad der sker, når I fjerner 
hånden .

➍  Prøv også at stikke et sugerør i en skål vand, sug 
vand op i røret, tag det fra munden, idet I holder 
med en finger for toppen . Hold det ind over skålen . 
Hvad sker der, når I fjerner jeres finger fra toppen?

Materialer
• En 1½ l flaske med skruelåg

• Stort søm

• Fyrfadslys

• Tang til at holde sømmet 

• Vand

• Sugerør

• Skål med vand
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Hvad sker der?
I skaber undertryk i flasken, når vandet løber ud 
af hullet, mens kapslen er skruet på . Sammen med 
vandets overfladespænding holder undertrykket 
vandet tilbage i flasken . Når I skruer låget af, 
forsvinder undertrykket, og vandet vil strømme ud af 
hullet igen . 

Hvis I har prøvet at tømme en dåse tomatpuré, har I 
prøvet det her før .  Nogle gange kan det nemlig være 
svært overhovedet at få noget ud af den . Ofte kan 
det hjælpe at lave et lille hul i den modsatte ende af 
åbningen, så kommer puréen ud med et svup . 



20 Den magiske tændstik

Sådan gør I
➊  Fyld skålen med vand .

➋  Drys forsigtigt et tyndt lag kanel ud over hele 
vandoverfladen .

➌  Dyp tændstikken i opvaskemiddel og prik den 
forsigtigt ned i midten af vandoverfladen .  
Hvad sker der?Materialer

• En skål

• Vand

• Stødt kanel

• Opvaskemiddel

• Tændstik



Hvad skete  
der?
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Hvad sker der?
Vand hænger godt sammen . Man siger, at det har en 
stor overfladespænding . Det betyder, at små lette 
ting som fx kanel kan ligge på vandet uden at bryde 
igennem overfladen . 

Opvaskemiddel ødelægger vandets overfladespænding . 
Og det er det, der sker, når I rører vandoverfladen med 
en sæbeindsmurt tændstik . Noget af kanelet bevæger 
sig ud, hvor overfladespændingen stadig findes, og 
andre dele af kanelet falder til bunds .

Skøjteløberen er et lille insekt, der udnytter vandets 
stærke overflade til at gå på vandet . Hvis en sø var 
fyldt med sæbe, var det slut med at skøjte af sted for 
den lille skøjteløber .



22 Den tørstige vandslange

Sådan gør I
➊  Fyld den ene skål op med vand . 

➋  Sæt slangen ned i skålen og hold den der .

➌  Sug i den anden ende, indtil vandet er lige ved jeres 
læber . Hold øje med vandet i slangen, mens I suger .

➍  Sæt en finger for slangen, hold enden ned i det 
andet kar og slip . Se nu karret blive fyldt . Hvor højt 
kommer vandet?

➎  Prøv også at sætte den ene skål op på et bord, og 
lad den anden stå på gulvet . Hvad sker der?

➏  Prøv at hæve og sænke slangen, mens vandet løber . 

➐  I kan også prøve at sende små stumper farvet 
papir gennem slangen . Så kan man se, hvor hurtigt 
vandet bevæger sig .

Materialer
•  To spande, skåle eller 

andre store kar, gerne 
gennemsigtige

•  Vand (nok til at fylde den 
ene spand)

•  En gennemsigtig haveslange 
eller lignende (slangen skal 
være så lang som vandet 
skal flytte sig)

•  Farvet papir klippet i små 
stykker



Hvad har du opdaget?
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Hvad sker der?
Vand i en beholder vil altid søge at have vandover-
fladen i samme højde . Når vandet i den ene skål 
forbindes med den anden skål, vil vandoverfladen 
forsøge at blive den samme i de to skåle . Det betyder, 
at vandstanden i skålen med vand vil sænke sig, indtil 
vandstanden er den samme i begge kar . 

Du kan bruge dette princip, næste gang du skal 
tømme et stort akvarium, som du ikke kan bære . 

Vandslangen kan sno sig alt det, den vil . Så længe der 
er forbindelse, og det ene kar har lavere vandstand 
end det andet, vil vandet flyde mod lige vandstand . En 
vandslange brugt til dette formål kaldes en hævert .

Løftes slangen op over vandoverfladen i skålen, som 
vandet tages fra, stopper vandet med at løbe . 

Hvis I tror, at det er et trick fra vores tidsalder, må I tro 
om igen . Grækerne brugte hæverter til at få væsker 
ud af store kar allerede 1500 år f .Kr .
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Luft er ikke ingenting! Luft er et på 
samme tid kendt og meget mystisk 
element . Man kan ikke få fat i luften 
med fingrene, men man kan skubbe og 
trække i den med det rette udstyr . Man 
kan stikke sin hånd lige gennem den, og 
alligevel kan luften bære selv store ting . 
Når luften flyver frit, kan vi ikke mærke 
dens kræfter, men lukker vi den inde i en 
luftmadras, bliver den lige så fast som 
en sten .

•  Sugekop  
(fx til at rense afløb 
med) 

Med sugekopper vil 
børn suge luften ind . 
Prøv fx at skubbe to (rene) 
sugekopper fra køkkenets 
afløb mod hinanden og mærk 
hvor mange kræfter der skal til 
for at skille dem ad igen .

• Cykelpumpe 

• Luftmadraspumpe 

• Badebold

Med cykelpumpen eller luftmadraspumpen vil 
børnene presse luften ud . Der kan komme så stor 
kraft på, at de kan bære lette ting som fx badebolde 
i luftstrømmen .

• Sugerør

• Flamingobolde

• Hårtørrer 

Med sugerør vil børnene skubbe til luften . De 
kan puste fine mønstre i tynde lag sand og måske 
lære at bære en flamingobold i den opadgående 
luftstrøm . Hvis I kan få fat i en hårtørrer på en 
genbrugsstation og frakoble varmeelementet, er det 
et fantastisk redskab at puste med .

•  Tomme plastikflasker i forskellig størrelse med 
vand i forskellig højde

Flasker kan bruges til at lave musik på: Børnene 
kan puste forskellige toner frem på store og små 
flaske og flasker med mere eller mindre vand .   

• Propeller

• Fjer

• Faldskærme

• Blomsterfrø og blade

• Papirflyvere

Luft og vind

Materialer



26 Tornado i en flaske

Sådan gør I
➊  Lim de to kapsler sammen med superlim ved at lægge 

fladerne mod hinanden . Sørg for at der er lim over hele 
fladen og ikke kun i midten .

➋  Lad de sammenlimede kapsler stå, til de hænger ordentligt 
sammen .

➌  Hvis kapslerne ikke hænger ordentligt sammen, kan I bruge 
gaffer-tape til at forstærke kapslerne . Kapslerne må ikke 
tapes fast til flaskerne, da I så ikke kan fylde vand i . 

➍  Bor et hul gennem kapslerne: I borer ind i hulningen i den 
ene kapsel, og igennem til den anden kapsel . Nu er der fri 
passage for vandet . (Der kommer ingen tornado, hvis hullet 
er for lille: Prøv da at bore hullet lidt større .)

➎ Hæld glimmer ned i en af flaskerne .

➏  Fyld den anden flaske med vand .

➐  Skru låget på vandflasken .

➑  Skru flasken med glimmer i den tomme kapsel . Hold 
flaskerne så den med glimmer vender nedad og hold fast i 
flasken med vand .

➒  Slyng nu begge flasker rundt 3-4 gange . Flaskerne skal 
vende lodret, mens I snurrer . Se hvad der sker . 

➓  Prøv også at putte forskellige andre ting i flask erne . 
Frugtfarve og små ting, der kan flyde, er sjove at lege med . 

Materialer
• To 1½ l flasker med kapsler

• Superlim

• Boremaskine (5 mm bor)

• Vand

• Gaffa-tape

•  Frugtfarve, glimmer og 
andre små ting der kan flyde
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Hvad sker der?
Vandet strømmer ikke fra den ene flaske til den anden 
i en lind strøm . I stedet klukker det, og det lader til, at 
vand og luft kæmper for at komme til . Luften vil opad, 
og vandet vil nedad . Derfor bobler der skiftevis luft op 
og vand ned . Når I slynger flaskerne, kommer vandet 
ind i en roterende bevægelse . Bevægelsen er stabil 
og kaldes for en vortex . I en vortex suges der luft op i 
den øverste flaske, samtidig med at der kommer vand 
ned i den nederste .  Det går hurtigere, end når vand 
og luft hele tiden bremser hinanden . 

Både tornadoer og hvirvelstrømme i vand er 
eksempler på vortexer . Måske har I set dem i 
virkeligheden, når mange visne blade slynges rundt i 
luften, eller når vandet løber ud i afløbet i badekarret .

Hvad  

sker der?

Har du  
set det før?



28 Varmluft-teposen

Materialer

Sådan gør I
➊  Klip toppen af teposen og hæld indholdet ud .

➋  Fold posen ud som et rør og stil den på tallerkenen .

➌  Sæt ild til toppen - og vent og se!

•  En tepose af mærket 
Medova, som ikke er limet 
sammen i bunden

• En tallerken

• Tændstikker

Hvad sker der, når vi sætter ild til toppen af teposen?
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Hvad sker der?
Når teposen begynder at brænde, bliver luften 
indeni lettere, fordi den varmes op . Samtidig bliver 
selve teposen lettere, fordi den brænder op . Det gør 
tilsammen, at den glødende tepose bliver lettere end 
luften og flyver opad ligesom en varmluftballon .



30 Dansende rosiner

Materialer

Sådan gør I
➊  Hæld danskvand i glasset . 

➋  Start med at smide 10 rosiner i .

• Danskvand

• Rosiner

• Højt glas

Hvad sker der med rosinerne, når de kommer i dansk vand?
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Hvad sker der?
Boblerne i danskvandet sætter sig på rosinerne og 
virker som små badevinger . 
Når rosinerne har nok bobler 
på sig, løfter de sig op mod 
overfladen . Jo højere glas, 
I bruger, jo længere tid vil 
rosinerne være om at komme op til toppen . Når en 
rosin kommer op til overfladen, vil nogle af boblerne 
slippe rosinen, og den vil falde ned mod bunden igen . 
Sådan bliver rosinerne ved, indtil boblerne er gasset 
af . Boblerne er kuldioxid, og er de samme i alle slags 
sodavand . Det er kuldioxid, der kilder i næsen, når I 
drikker sodavand . 



32 Ballonraketten

Sådan gør I
➊  Pust ballonen op . Klem hullet sammen og sæt 

klemmen på, så luften ikke siver ud eller få hjælp 
af en der holder ballonen lukket .

➋  Klip to stykker af sugerøret . Stykkerne skal være 
ca . 2 cm lange . 

➌  Læg sugerørsstumperne på langs af ballonen med 
lidt mellemrum . Lim dem fast på ballonen med 
tape . Nu kan I lukke luften ud af ballonen igen .

➍  Bind den ene ende af snoren fast til fx en stoleryg .

➎  Før snoren gennem sugerørene på ballonen, og 
bind den anden ende af snoren fast på en anden 
stol . Snoren skal være stram, og ballonen skal 
kunne glide frem og tilbage .

➏  Pust ballonen op . Slip den, så luften strømmer ud, 
og se hvad der sker .

Materialer
• En aflang ballon

• Tape

• Sugerør

•  En lang snor (så tynd at 
den kan komme gennem et 
sugerør)

• Klemme
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Hvad sker der?
Når ballonen er pustet op, er gummiet i ballonen 
spændt . Gummiet vil trække sig sammen, så snart det 
kan, og så vil ballonen presse luften ud . Når det sker, 
virker ballonen ligesom en raket . 

En rumraket virker ved at den kaster en masse varme 
gasser nedad . Det giver den fart opad . Det samme 
sker med en nytårsraket . Jeres ballonraket virker også 
ved at den skubber en masse luft bagud, og derved 
selv bliver presset fremad . I kan prøve at lege raket 
på en gynge eller en stol med hjul: Hvis to mennesker 
sidder på hver sin gynge eller kontorstol, og den ene 
skubber til den anden, vil begge personer bevæge sig 
– hver sin vej – fordi den der skubber også får fart . 



34 Ild og ilt

Sådan gør I
Forsøg 1
➊  Sæt stearinlysene i ler- eller modellerklumpen på 

bordet og tænd alle lysene . Vent lidt til de brænder 
ordentligt .

➋  Sæt derefter glasset ned over lysene . Hvad sker der 
mon? Materialer

•  Et stort glas, fx et stort 
olivenglas 

•  Tre stearinlys i forskellig 
højde, som kan stå inde i 
glasset

•  Ler eller modellervoks til at 
sætte lysene i 

• Tændstikker

• Vand

• Dyb tallerken

• En mønt

Forsøg 2
➊  Læg en mønt i en tallerken og hæld et tyndt lag 

vand over . Hvordan kan man få fat i mønten uden 
at røre vandet eller hælde det fra tallerkenen?

➋  Stik tre tændstikker i en klump modellervoks eller 
ler og sæt ild til tændstikkerne . 

➌  Sæt glasset over de brændende tændstikker . Hvad 
sker der?
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Hvad sker der?
Forsøg 1
Lysene skal bruge ilt, for at de kan brænde . Derfor 
slukker de i den rækkefølge, som ilten forsvinder . Når 
lyset brænder, dannes der varme gasser, der stiger 
opad i glasset . Den friske luft med ilt bliver derfor 
samlet i glassets bund, hvilket gør, at de laveste lys 
har adgang til ilt i længere tid end de højeste . Det er 
også grunden til, at man skal holde sig ved gulvet, 
hvis man bliver fanget i en ildebrand .

Forsøg 2 
Luften i glasset varmes op, så længe tændstikkerne 
brænder . Når tændstikkerne ikke kan brænde længere, 
fordi al ilten er opbrugt, bliver luften i glasset koldere . 
Den kolde luft i glasset fylder mindre end den varme 
luft udenfor glasset, og luften vil derfor under 
afkølingen trække sig sammen og danne et undertryk 
i glasset . For at udligne trykket suges der væske ind i 
glasset .





Sollys og hud 37

Solens lys og sjove skygger på væggen 
fascinerer børns årvågne øjne . Børn 
tager sig tid til at kigge, når de opdager, 
hvordan solstrålerne reflekteres i blanke 
ting, eller når de opdager, at solens 
skygger skifter størrelse og retning i løbet 
af dagen . Med lidt støtte og det rette 
udstyr, kan børn hurtigt blive klogere 
på, hvad solens stråler egentlig er for en 
størrelse . 

Læg dertil skovturen, hvor børnene 
opdager, hvordan træer og planter 
strækker sig efter lyset . Solen er nemlig 
afgørende for alt liv på Jorden .

Men når sollyset rammer vores hud, 
kan det gå galt . Nogle af solens stråler, 
UV-strålingen, kan give kræft i huden, 
hvis vi får for meget sol . Det er svært at 
begribe, for UV-stråling er usynlig . Men 
virkningen kender vi desværre, når vi har 
været uopmærksomme, og fx er blevet 
røde efter en dag på stranden . Når vi 
tilmed erkender, hvor stort og levende et 
organ vores hud er, bliver det nemmere 
at efterleve de fire solråd: siesta, solhat, 
solcreme og sluk solariet, når solen er 
kraftig . Det er grunden til, at dette kapitel 
kobler solens lys og UV-stråling med 
vores største organ, huden . 

• Prismer

• Diskokugle

• Farvet cellofan

• Kalejdoskop

• Vindmølle

 Sæt farvet cellofan på en rude eller  
hæng et prisme eller en diskokugle et  
sted, hvor solen står lige på . Læg også  
kalejdoskoper og farvede vindmøller,  
som fx kan købes i ti’er-butikker eller  
legetøjs butikker, frem . 

Det vil funkle og glimte i børnenes øjne, når 
de udforsker lysets refleksioner og brydning i 
de forskellige materialer, og når mange farver 
på vindmøllerne samles til lysets hvide farve . 
Det gælder, hvad enten børnene selv leger med 
materialerne, eller de får tid og ro til blot at 
observere mønstre og farvespil, der danser i 
rummet .

• Skygge af menneske på indendørs væg 

• Skygge fra et træ 

Hæng/stil en kraftig lampe op i et hjørne over for en 
hvid væg i et mørkelagt rum . Lad børnene opdage 
deres egne skygger, når de går forbi . Hæng ting op 
foran lampen . Sæt en kasse med ting i nærheden 
af lampen, som børnene kan holde op foran lyset, 
og vis børnene, hvordan man kan lave mønstre og 
sjove figurer med hænderne . I kan også bruge en 
udendørs mur til det samme på en solskinsdag . 

Lad børnene gå på opdagelse i skyggerne på 
forskellige tider af dagen, og de vil langsomt aflure, 
hvordan lys og skygge arbejder sammen . 

• Forstørrelsesglas

Lad børnene opdage sollysets  
styrke ved at samle dens stråler gennem et 
forstørrelsesglas, som fx kan købes i ti’er-
butikkerne . Men vær i nærheden, så I sikrer, at 
børnene ikke kommer til at antænde visne blade 
eller lign .

Materialer



38 Se planterne vokse

Sådan gør I
➊  Fyld muld i begge potter og læg et græskarfrø i 

hver potte ca . 1-2 cm ned i mulden . Nu skal I vande .  

➋  Skær et hul på størrelse med en femkrone i siden 
af den lange papkasse, og sæt papkassen ned over 
en af urtepotterne . Stil begge urtepotter, også den 
med kassen over, i en vindueskarm . Sørg for, at der 
kan komme lys ind til planten gennem det lille hul i 
siden af papkassen . 

➌  Vand planterne jævnligt . Efter en uges tid vil 
planterne begynde at spire . Følg med i planternes 
vækst, og snak om, hvordan det går med dem . 
Hvilken plante kommer mon først til syne?

➍  Prøv eventuelt at så forskellige plantefrø og 
se hvilke planter, der først vokser ud af hullet . 
Græssorten durra, ærter, sukkerærter, karse eller 
persille er alle eksempler på planter, der vokser 
forholdsvis hurtigt . 

Materialer
•  Pottemuld 

• To urtepotter

• En lang papkasse

• Hobbykniv

• Græskarfrø

• Kande med vand

Hvad sker der mon inde i kassen?
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Forsøget viser, at solen er afgørende for alt liv på 
Jorden . At planter vokser og spirer, kaldes fotosyntese . 
Fotosyntesen er lidt kompliceret . Men den handler 
om, at planter er levende og vokser i takt med, at de 
får sollys, vand og CO2 (kuldioxid) fra luften . Planter 
vokser normalt opad, fordi de vokser mod sollyset . 
Men når planten står indelukket i en kasse med hul 
i siden, vil planten søge mod det lys, der kommer fra 
hullet og dermed vokse sidelæns . 

Læg mærke til, at planten venter med at lave blade, 
til den når op i lyset . Planter, der bliver høje inden de 
får blade, kender vi fra skove, hvor træerne står meget 
tæt . Her konkurrerer træerne om at nå først op til 
sollyset . Det træ, der når først op, kan nemlig få mest 
sollys og vokse mere . Ofte skal skovens træer vokse 
mange meter, før de når op til lyset . 
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•  En firkantet, men ikke 
kvadratisk glasvase 

• Lommelygte

• Vand

• Skummetmælk

Materialer

Sådan gør I
➊  Hæld vand i glasvasen .

➋  Hæld ca . 10 dråber skummetmælk for hver liter 
vand, der er i vasen, og rør rundt .

➌  Lys gennem vasen på den korte led og kig på lyset, 
når det er passeret gennem mælkevandet . Hvilken 
farve har det?

➍  Hvad sker der mon, hvis I lyser gennem vasen på 
den lange led? Hvilken farve får det nu? Det kan 
være svært at se forskel, når man lyser på den 
lange og den korte led . Læg da i stedet mærke til, 
hvordan lysets farve ændrer sig, mens man hælder 
mere og mere mælk i vandet .

Solnedgang
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Mælkevandet er som en kunstig atmosfære . Den 
rigtige atmosfære er fyldt med små partikler . I dette 
forsøg er mælken atmosfæren med partiklerne, og 
lommelygten er solen . 

Når lys rammer en partikel i atmosfæren, skifter 
det retning . De forskellige farver, der er i lyset, har 
forskellig bølgelængde . Jo kortere bølgelængde, jo 
mere skifter lyset retning, når det rammer partiklerne . 
Blå bølgelængder er kortere end gule og orange . Når I 
lyser gennem mælken, vil de blå bølgelængder derfor 
spredes mere i vandet end de gule og orange . De røde 
bølgelængder er længst, og rejser derfor lige gennem 
mælkevandet . Jo længere lyset skal passere igennem 
mælkevandet, jo mere rødlig bliver farven .

Det er også forklaringen på, at solens lys er rødligere 
ved solnedgang, end det er midt på dagen . Det 
skyldes, at solens stråler skal tilbagelægge et længere 
’stykke’ atmosfære, når solen står i horisonten, 
end når den står højt på himlen og lyser lodret ned 
gennem atmosfæren .

NB! Hvis I hælder for meget mælk i vandet, bliver alt 
lyset bremset . Det er ligesom, når det er overskyet .
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• Spejl 

• Balje

• Vand

• Lommelygte

• Et stykke hvidt pap

Materialer Sådan gør I
➊  Fyld baljen halvt op med vand, og sæt spejlet på 

skrå i den ene ende af baljen .

➋  Lys på den del af spejlet, der er under vandet .

➌  Prøv at holde et stykke hvidt pap overfor spejlet, 
som vist på billedet . Hvad sker der? 

Byg jeres egen regnbue

Hvad har I 
opdaget?
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Hvad sker der?
Fandt I regnbuen? Så har I oplevet to vigtige ting ved 
lys: Det kan blive kastet tilbage (reflekteret), og det 
hvide lys kan spredes, så man kan se alle de farver, 
der er i lyset .

Refleksion
Et spejl kan, ligesom en blank rutsjebane på lege-
pladsen, kaste solens lys tilbage . Man siger, at solens 
lys bliver reflekteret på rutsjebanen og i spejlet . 

Solens lys reflekteres også i en vandoverflade og af 
hvidt sand eller sne . Det er grunden til, at lyset virker 
så stærkt, når man er på stranden eller på skiferie . 
Her bliver man nemlig ikke bare ramt af sollys oppe 
fra solen, men også af alt det lys, der rammer vandet 
og det hvide sand eller sne, og som bliver reflekteret 
tilbage i hovedet på os igen .

Derfor skal man huske at passe ekstra meget på huden 
i solen, når man er på stranden, ved vandet eller på 
skiferie . 

Farverne i lyset 
Det hvide lys fra solen indeholder faktisk alle de 
farver, du ser i regnbuen . Når det hvide lys rammer 
vandet, vil nogle af strålerne fortsætte gennem 
vandet, mens andre bliver kastet tilbage . De bliver 
reflekteret . Idet de rammer vandoverfladen, bliver 
de forskellige lysfarver spredt i mange forskellige 
retninger, så vi kan se farverne ved siden af hinanden .  

Det er det samme, der sker, når solens lys rammer 
regndråber på himlen, og vi kan se en regnbue .   
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Sådan gør I
Forsøg 1
➊  Dette forsøg skal udføres 

over to omgange på samme 
dag . Først på formiddagen og 
dernæst omkring middagstid .

➋  Vælg et barn, der er dygtig til 
at stå stille . Barnet skal stå 
med solen i ryggen, så barnets 
skygge er tydelig .

➌  Tegn med kridtet rundt om 
skyggen .

➍  Undersøg skyggen . Er den 
mindre eller større end barnet? 
Barnet kan evt . lægge sig ned 
ved siden af kridtstregen, så 
forskellen bliver mere tydelig .

➎  Hvad sker der mon med 
skyggen, når I går ud og tegner 
igen efter frokost? 

Forsøg 2
➊  Stil en ting, fx en legomand, i 10 cm afstand fra en 

mur .

➋  Lys på tingen med en lommelygte fra siden .

➌  Hold øje med skyggen, mens I fører lommelygten 
op over tingen og om på den anden side . 
Lommelygten er i dette forsøg solen, og tingen 
bruges i stedet for et menneske . Hvad sker der med 
skyggen?

• Kridt 

•  Udendørsareal med fliser, 
asfalt eller andet, der kan 
tegnes på

• En solskinsdag

• Lommelygte

•  En ting, der kan stå selv . Byg 
fx et lille lego-tårn eller brug 
en duplofigur . 

Materialer

Den store og den lille skygge



45

Solen bevæger sig hen over himlen, fra den står op i 
øst, til den går ned i vest . Vores skygge er forskellig, 
alt efter hvor solen står på himlen . Hvis solen står 
mest i øst eller vest, bliver vores skygge længere end 
os selv . Hvis solen til gengæld står lige over os, bliver 
vores skygge kortere end os selv . 

Skyggen kan bruges til at huske, hvornår vi skal 
beskytte os i solen . Hvis skyggen er kortere eller på 
samme længde som én selv, skal man huske at søge 
skygge, tage hat på og dække huden med tøj eller 
solcreme . Solen er nemlig kraftigst ved middagstid, 
hvor skyggen er kortest . 
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Sådan gør I
➊  Læg papkassen ned så hullet vender væk fra jer . 

Skær to huller, et i hver sin side af papkassen . 
Papkassen må ikke være større end, at et barn kan 
få hænderne ind i de to huller samtidig . 

➋  Læg alle tingene ned i kurven, og dæk kurven til 
med viskestykket, så barnet ikke kan smugkigge . 
Det er sjovest at prøve, hvis man ikke kender 
tingene i kurven .

➌  Vælg en forsøgsperson, som skal lukke sine øjne . 
En vælger en ting i kurven og lægger den ind i 
papkassen . Nu må forsøgspersonen åbne øjnene og 
stikke hænderne ind i papkassens huller .  

➍  Kan forsøgspersonen gætte, hvad hun rører ved?

➎  Lad forsøgspersonen holde den ene hånd i et koldt 
vandkar, inden hun føler . Test nu med to ens ting . 
Er der forskel på, hvordan fx neglebørsten føles 
med den afkølede og med den tempererede hånd? 

➏  Lad forsøgspersonen føle med forskellige dele 
af huden, fx en fingerspids, håndryggen eller 
underarmen .

• En papkasse

• En hobbykniv

•  En kurv eller anden beholder

• Et viskestykke

•  Forskellige genstande man 
kan røre ved og som har for-
skellige overflader, fx appel-
sin, kartoffel, skrue, råkostjern, 
hammer, halstørklæde, kogt 
pasta, kuglepen, stearinlys, 
neglebørste, ballon

• En opvaskebalje

• Iskoldt vand

Materialer

Vi føler med huden
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I huden findes en hel masse små nerveender . Det 
er dem, vi bruger, når vi føler overflader, struktur, 
former, tryk, berøring, temperatur, smerte og kløe . 
Hudens følsomhed afhænger bl .a . af, hvor varme vi 
er, og hvilken del af huden vi føler med . Der er fx flere 
nerveender i fingerspidserne end på oversiden af 
hånden . 

Når det er koldt, passer kroppen godt på varmen . 
Derfor trækker blodkarrene i huden sig sammen, og 
det vil føles anderledes at røre ved fx en neglebørste 
med en kold hånd end med en varm . Når I holder 
hånden i det kolde vand, kommer der mindre blod ud 
i huden på hånden . Det gør den kolde hånd dårligere 
til at føle .  

Vi føler med andre ord med huden . Der er dog ting, 
som huden ikke kan føle, men som kan påvirke huden 
alligevel . Huden kan nemlig ikke føle UV-stråling fra 
solen . Det er grunden til, at vi nogle gange går hen og 
bliver solskoldede . 
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Sådan gør I
➊  Gå sammen to og to om 2 stykker papir, der hver 

især er cirka 2 meter langt . 

➋  Den ene lægger sig ned på ryggen, den anden 
tegner rundt om den, der ligger ned . Først tegnes, 
mens man ligger på ryggen .

➌  Husk, at tegne et godt stykke uden om den der 
ligger ned, så I får huden på siderne med . 

➍  Har I al huden med nu? Nej, der er også hud på 
maven, så det liggende barn rejser sig og lægger sig 
på maven med fødderne mod sine tegnede fødder . 

➎  Nu kan I se, hvor meget huden fylder på kroppen . 

➏  Børnene bytter roller og gentager øvelsen . 

➐  Farv huden på tegningen . Det er nok at skravere, så 
det ikke tager for lang tid . 

➑  Hæng tegningerne op . Så stor er jeres hud!

➒  Prøv at lade barnet bære sin egen hud ved med 
tapen at klistre 4 mælkekartoner fast på ben og 
arme på børnene . Nu kan man få en fornemmelse 
af, hvor meget huden egentligt vejer . •  Stor papirrulle, gerne 1 

meter eller mere i bredden 

• Farver 

• 4 fyldte mælkekartoner 

• Kraftig tape (fx gaffatape)

Materialer

Hvor stor er jeres hud?



49

Huden er vores største organ . Den omkranser hele 
vores krop og ansigt . Faktisk vejer huden ca . 15 % af 
vores kropsvægt . Gennemsnitsvægten for huden på 
et barn i børnehavealderen er ca . 3-5 kilo . Huden er 
livsvigtig for os mennesker . Den sørger for, at kroppen 
hele tiden holder den samme temperatur . Den sørger 
for, at vi har tilpas med vand i kroppen . Og den værner 
kroppen mod slag, sygdomme og andre skadelige 
ting i vores omgivelser . Det er også huden, der hele 
tiden mærker for os, og advarer os, hvis der er fare på 
færde . Vi kan ikke tåle at skade særlig meget af vores 
hud . Mister vi mere end en fjerdedel af vores hud, er 
vi i fare for at dø .

Huden er samtidig det organ, der er mest udsat for 
solens farlige UV-stråling . Det paradoksale er bare, at 
huden ikke kan mærke den skadelige UV-stråling fra 
solen, som giver os solskoldninger, og som kan føre til 
kræft i huden . Det er derfor vigtigt at passe på huden 
ved at huske solrådene: siesta, solhat, solcreme og 
sluk solariet .

SIESTA SOLHAT SOLCREME SLUK SOLARIET





Mad

Materialer
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Madlavning kan for et barn virke som 
ren trolddomskunst . Dej hæver, som blev 
det løftet af voldsomme kræfter . Væsker 
kan være tyndt- eller tyktflydende – man 
siger at de har forskellig viskositet . De kan 
omdannes til fast form og atter blive til 
væsker . Forskellige ingredienser blandes 
og det begynder at boble og syde . Men 
til forskel fra trolddom så er madlavning 
ægte naturvidenskab, hvor kokken 
eksperimenterer med kemiske reaktioner 
og lærer af sine fejltagelser . 

Arbejdet i køkkenet er en øvelse i at 
omgås instrumenter med forsigtighed, 
nøjagtig som når man udforsker sin 
øvrige omverden . Alle kokke er nødt til at 
have sund respekt for varme kogeplader, 
skarpe knive og andre farlige redskaber . 

Inviter børnene med i køkkenet og giv 
dem ingredienser og værktøj til selv at 
eksperimentere . Lad dem gå til sagen 
uden tanke for, om det ender med et 
spiseligt resultat .

Eller inviter dem med til at lave familiens 
aftensmad og grib undervejs et af de 
små efterfølgende forsøg . Følg børnenes 
opdagelser af de mange kemiske 
reaktioner, som ligger til grund for den 
daglige madlavning . 

• Salatolie

• Opvaskemiddel 

• Isterninger

• Salt

 Når børn begynder at blande de forskellige 
ingredienser vil de opdage, at nogle væsker opløses 
nemt, mens andre er umulige at få blandet op . 
Olie og vand vil ikke blande sig, men tilsætter man 
opvaskemiddel, sker der noget! Det gør der også, 
når man drysser salt på isterninger! 
 

• Bagepulver

• Vineddike

 Når børnene blander  
vineddike og bagepulver vil de opleve interessante 
kemiske reaktioner .  

• Maizena 

• Kartoffelmel

Når børnene blander majsmel 
eller kartoffelmel med vand, vil 
de møde et materiale med en 
helt speciel konsistens: Hårdt og 
tørt, når de maser på det, men 
flydende som tyk væske, når de rører forsigtigt ved 
det .
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Sådan gør I
➊  Del jer i to grupper og lad den ene halvdel få bind 

for øjnene, inden I starter forsøget . Det er sjovest, 
hvis forsøgspersonerne i første omgang ikke ved, 
hvad der er på menuen .

➋  Forbered smagsprøverne og hav dem klar i små 
skåle . 

➌  Bed forsøgspersonerne om at holde sig for 
næsen, og giv smagsprøverne en af gangen . Lad 
forsøgspersonerne gætte, hvad det er for ting, der 
smages på, og skriv ned eller tegn hvad de gætter . 
Kan de smage mere eller mindre end normalt?

➍  Forsøgspersonerne prøver bagefter at smage 
og gætte igen, nu uden at holde sig for næsen . 
Hvordan er smagen nu?

➎  Prøv også at smage noget, hvor forsøgs personerne 
starter med at holde sig for næsen og så slipper . 

Materialer
•  Bind til at binde for øjnene 

af halvdelen af deltagerne

•  Smagsprøver (fx appelsin- 
og ananassodavand, små 
stykker af gulerod, rødbede, 
kinaradise eller stødt kanel)

• Skeer

• Papir

• Blyant

Kan I smage 
noget?
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Hvad sker der?
Næsen bruger vi til at lugte med . Lugt er en stor del 
af smagsoplevelsen, og når I holder jer for næsen, 
kommer lugten ikke med . Når I lugter til maden, 
mens I spiser, sker det gennem en særlig vej inde fra 
munden . Denne vej kan tilstoppes, hvis I fx bliver 
forkølede . Det er derfor I er dårligere til at smage, når 
I er forkølede . 
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Denne leg vil helt sikkert begejstre børnene . Men I skal dog 
advares om, at den sviner enormt, selvom kartoffelmelet 
let vaskes af i vand bagefter . Netop derfor er det en 
udendørsaktivitet . 

Med legen stifter børnene bekendtskab med et stof, der opfører 
sig anderledes end normalt . Stoffet føles hårdt og tørt, når 
børnene maser på det, men det føles flydende som en væske, 
når man rører forsigtigt ved det . 

Leg med levende kartoffelmel

Sådan gør I
➊  Bland kartoffelmel og vand i forholdet to dele 

kartoffelmel til en del vand . Start med at hælde 
kartoffelmelet i baljen og spred det ud over hele 
bunden . Hæld derefter stille og roligt vandet i . 
Blandingen mislykkes, hvis der er kommet for meget 
vand i .  

➋  I har ramt det rigtige blandingsforhold, når 
blandingen er hård, når I maser på den, men 
flydende, når I rører forsigtigt ved den . Føles den tør, 
skal der mere vand i . Er den flydende hele tiden, har 
I hældt for meget vand i . 

➌  Nu kan der formes hvad som helst . Kartoffelmel er 
ikke giftigt, så får man lidt i munden sker der ikke 
noget . 

➍  Prøv at dryppe frugtfarve ned i vandet, før I blander 
det i kartoffelmelet .

➎  Prøv også at slippe en metalkugle ned på over fladen 
af blandingen . Først lander den hårdt på overfladen, 
hvorefter den langsomt synker ned i blandingen .

Materialer
•  Store baljer (fx baby-

badekar), 10 børn pr . balje

• Vand

• Litermål

• Kartoffelmel

• Frugtfarve

• Lille metalkugle
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Hvad sker der?
Blandingen opfører sig sådan, fordi kartoffelmel i 
høj grad består af stivelse . Stivelsesmolekylerne er 
lange bevægelige kæder, der låser, når man påvirker 
dem hårdt, men flyder, når der røres forsigtigt i 
blandingen . Stoffet hører under kategorien ”dilatante 
stoffer” . Det er stoffer, der ændrer viskositet under 
kraftpåvirkninger . Viskositeten siger noget om, hvor 
tyktflydende stoffet er, og her bliver kartoffelmel 
altså mere tyktflydende, når man maser på det . Det 
er netop stivelsesmolekylernes evne til at hænge 
sammen, der gør kartoffelmel velegnet i sovser .

Faktisk tester det amerikanske militær en helt ny type 
veste, der fungerer efter det samme princip: Vestene 
er bløde og bliver først hårde, når de påvirkes af en 
stor kraftpåvirkning fra fx en kugle eller en kniv . Det 
kan gøre dem mere fleksible i brug .
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Sådan gør I
➊  Hæld kogende vand over rødkålen .

➋  Rør lidt rundt og lad det stå i ½ minut . 

➌  Gæt hvad der vil ske, når I blander rødkålsafkoget 
med de andre ting . 

➍  Hæld nu et par skefulde af rødkålsafkoget (kun 
væske, ikke rødkål) i hvert af de seks glas . 

➎  Hæld derefter en lille smule af de forskellige ting 
i rødkålsglassene: Eddike i et glas, citronsaft i et 
andet, opvaskemiddel i et tredje, natron i et fjerde, 
bagepulver i et femte og danskvand i det sjette . Tør 
skeen af mellem hvert forsøg og husk at gætte hvad 
der sker, inden i hælder! Farven på rødkålsafkoget 
er stærkt mørkeblå . Hvis farverne ikke skifter, når 
I hælder de andre stoffer i glassene, kan I prøve 
at hælde lidt mere i . Men husk at hælde lidt i ad 
gangen og at blande indholdet godt hver gang . 
Eventuelt er farven blevet for stærk . Så kan I prøve 
at fortynde opløsningerne med vand . 

➏  Rør grundigt rundt i alle glas . 

Materialer
• Hakket råt rødkål 

• En gryde

• En ske

• Seks teskeer

• Kogende vand

• Seks glas

• Eddike

• Citronsaft

•  Opvaskemiddel, farveløst  
(fx af mærket Neutral)

• Natron

• Bagepulver

• Danskvand

Gæt  
hvad der sker!
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Rødkål er faktisk kun rødt, hvis det er blandet med 
en syre . Det er eddiken i rødkålsopskrifter, der gør, at 
rødkålen er rød og ikke blå, når den serveres .  

Det er fordi, der i rødkål er et farvestof, som skifter 
farve, når det bliver enten surt eller det modsatte af 
surt, nemlig basisk . Farvestoffet kaldes en indikator 
og fungerer ligesom det stof, der får indikatorstrimler 
til at vise pH-værdi . 
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Sådan gør I
➊  Hæld ca . 5 skefulde bagepulver i flasken og stil den 

på bakken .

➋  Bland ½ dl eddike, ½ dl kogende vand og en 
skefuld opvaskemiddel i et glas .

➌  Sæt tragten i flasken og hæld glassets indhold i 
flasken .

Materialer
• Eddike 

• Bagepulver

• Opvaskemiddel

• Kogende vand

• Tom sodavandsflaske 

• En tragt

• Glas

• Ske

• Serveringsbakke med kant



59

Hvad sker der?
Når man blander eddike og bagepulver, sker der 
en kemisk reaktion: Der dannes en gas, der hedder 
kuldioxid . Opvaskemidlet gør, at gassen - i stedet for 
at dampe af - danner en masse bobler, der stille og 
roligt fylder flasken og flyder ud over det hele . 

Når man putter bagepulver i sin kagedej, udnytter 
man, at der dannes kuldioxid: Kuldioxidboblerne 
fanges i dejen og gør kagen luftig .



60 Gær får ting til at vokse

Sådan gør I
➊  Smulder en halv pakke gær i en lille skål .

➋  Hæld 4 dl lunkent vand (ca . 37°C) ned til gæren . 

➌  Tilsæt 1 spsk . sukker og rør godt rundt, til I er sikre 
på, at sukker og gær er opløst .

➍  Stik tragten i den første ballon, fyld 1/3 af sukker-
gær blandingen i og bind knude på . Fortsæt med 
de to andre balloner .

➎  Hæld vand i de tre skåle: en med koldt, en med 
lunkent og en med meget varmt .

➏  Læg de tre balloner i hver sin skål .

Materialer
• Fire skåle

• Tre vandballoner

• Gær

• Sukker 

• Vand

• Kande

• Tragt

Hvad sker  
der med  ballonerne?
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Hvad sker der?
Først synker ballonerne, og derefter stiger en af dem 
op til overfladen . Det er højst sandsynligt ballonen 
i det lunkne vand . Det skyldes, at den er blevet fyldt 
med gassen kuldioxid . Det bliver nemlig dannet, når 
gær nedbryder sukker . Den proces sker mest effektivt 
omkring 37°C . Derfor vil den ballon, der er i lunkent 
vand, have bedst mulighed for at danne kuldioxid .

Udover kuldioxid dannes også alkohol . Derfor bruges 
reaktionen til så forskellige ting som ølbrygning og 
bagning af brød . I brødet er det kuldioxid, der får 
brødet til at hæve, og i ølbrygningen er det alkohol, vi 
er interesserede i .
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Sådan gør I
Forsøg 1
➊  Læg æggene på bordet .

➋  Snur først det ene æg rundt . Sæt en finger på 
ægget, stop det i et kort sekund og slip det så igen . 
Gør derefter det samme med det andet æg . Hvilket 
æg fortsætter med at dreje videre efter at det er 
blevet stoppet?

➌  I kan også snurre æggene samtidig, og se hvilket æg 
der snurrer længst . 

➍  Prøv at lade børnene snurre rundt om sig selv, 
mens de er afslappede og dasker med arme og 
hoved (ukogte æg), og mens de er spændt helt op i 
kroppen som balletdansere eller skøjteprinsesser 
(kogte æg) .

Forsøg 2
➊  Pil nu det kogte æg .

➋  Hæld kogende vand direkte fra elkedlen ned i 
flasken - fyld flasken helt op . Vent et øjeblik, og 
hæld så vand ud af flasken, så der er ca . ¼ tilbage . 

➌  Sæt ægget i åbningen af flasken, så ægget slutter 
tæt . Det er vigtigt, at ægget slutter helt tæt, ellers 
virker forsøget ikke .

➍  Hæld iskoldt vand over flasken og se, hvad der sker .

Materialer
•  Et hårdkogt æg i størrelse 

small

• Et ukogt æg i størrelse small

•  En glasflaske med bred hals 
(fx Mathilde Café)

• Kogende vand

•  Iskoldt vand (en kande med 
isklumper i)

• Tændstikker

Forsøg 3
➊  I kan også udføre forsøget ved at stryge et par 

tændstikker, lade dem få en stor flamme, og herefter 
smide dem ned i flasken (den skal være helt tør!) . 

➋  Når I kan se, at flammerne er begyndt at brænde ud, 
sætter I ægget på toppen af flasken . Tændstikkerne 
skulle nu gerne slukkes . Se hvad der sker .

Hvad sker der?
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Hvad sker der?
Forsøg 1
Det er det ukogte æg, der snurrer videre, efter at det 
er blevet stoppet . Hviden i det ukogte æg vil nemlig 
begynde at snurre med, når æggene snurres rundt . Når 
ægget stoppes, snurrer hviden stadig rundt – så ægget 
sætter igang igen, når I slipper det . For det kogte ægs 
vedkommende vil det være som at snurre en bold . Det 
skyldes, at hviden er på fast form i et kogt æg .

Forsøg 2
Når I hælder varmt vand i flasken, bliver den varmet 
op . Det samme gør luften inde i flasken . Luft, der 
varmes op, vil udvide sig og derfor fylde mere end 
normalt . Når ægget sættes på, vil det virke som en 
prop . Luften afkøles, ved at I hælder koldt vand på . 
Når luften afkøles, vil den fylde mindre, og der bliver 
dannet et undertryk, der suger ægget ned i flasken . 

Forsøg 3
Hvis I i stedet afbrænder tændstikker i flasken, vil 
luften blive varmet op af tændstikkerne . Her er 
det ikke nødvendigt at hælde koldt vand på, da det 
hovedsageligt er luften og ikke flasken, der varmes op .



64 Gummiæg

Sådan gør I
➊  Læg forsigtigt ægget ned i syltetøjsglasset, så det 

ikke går i stykker .

➋  Hæld lige dele eddike og vand i glasset, til ægget er 
dækket til . Hvis ægget flyder ovenpå, lægges noget 
tungt på ægget, så det holdes under overfladen .

➌  Lad glasset stå natten over .

➍  Hæld forsigtigt ægget ud i en vask og skyl det . 

➎  Tag ægget op og undersøg det . Har det ændret sig?

➏  Hold ægget over en vask og lad det falde fra ca .  
10 cm’s højde .

Materialer
• Eddike

• Et råt æg

• Syltetøjsglas

• Vand 
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Hvad sker der?
Æggeskallen indeholder kalk . Når kalken kommer 
i kontakt med den sure eddike, opløses den . Den 
tynde hinde bag selve æggeskallen påvirkes ikke af 
eddiken og er i modsætning til selve skallen blød og 
gummiagtig . Hvis man er forsigtig, kan man få ægget 
til at hoppe som en hoppebold . Men pas på at der ikke 
går hul på dit nye gummiæg, for ægget er stadigt råt i 
midten .



66 Vand og olie bliver venner

Sådan gør I
➊  Bland ¼ liter vand med frugtfarve og hæld det i 

flasken .

➋  Hæld forsigtigt olie ovenpå, så det lægger sig i et 
lag ovenpå det farvede vand .

➌  Skru låget på .

➍  Læg mærke til, at de to væsker ikke blander sig .

➎  Ryst flasken . Hvis det er for svært at ryste de to 
væsker sammen, har I måske fyldt flasken for 
meget: Hæld så en lille smule af olien fra, så der 
bliver mere luft i toppen og prøv igen .

➏  Lad blandingen stå i ti minutters tid, og se at de to 
væsker skiller sig fra hinanden igen .

➐  Skru låget af og prøv nu at hælde en sjat 
opvaskemiddel i og ryste flasken igen (husk at 
skrue låget på, inden du ryster flasken!) .  
Hvad sker der? 

Materialer
•  En ½ l sodavandsflaske  

med skruelåg

• Vand

• Olie (fx rapsolie)

• Opvaskemiddel

• Frugtfarve Hvordan kan man få de to væsker blandet?
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Hvad sker der?
Olie og vand kan ikke blandes som fx frugtfarve og 
vand kan det . Det kender I fra madlavning . Stegefedt 
kan fx være svært at skylle af med vand alene . Bruger 
man lidt sæbe, kan vandet og olien derimod blandes . 
Det gør det nemmere at vaske op, da vandet nu kan 
skylle olien væk .
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Indkøbssteder
Stort set alle ingredienser og redskaber, omtalt i denne bog,  
kan købes i et supermarked eller en ti'er-butik . 

 
Nogle få skal man købe andre steder:

Cellofan: blomsterforretninger

Diskokugle: fx www .mixpro .dk

Gaffatape: byggemarked 

Glycerin: Matas eller apoteket 

Papirrulle, 1 meter i bredden: farvehandler

Pipetter: fx Gundlach, tlf . 86 94 13 88 . Varenr .: 16 .01 .40 .  
Sælges i pakker af 10 stk . 

Prismer: fx www .bog-mystik .dk

Superlim: byggemarked

Vandslange, gennemsigtig: byggemarked

Forsøg til små børn
Alle forsøgssamlingerne på denne side kan bestilles hos 
Experimentarium, tlf . 50 77 89 04,
webshop .experimentarium .dk

Indkøb og flere forsøg til små børn

FÆL FYSIK OG SEJE EKSPERIMENTER .  
UTROLIGE FORSØG OG FIDUSER! 
Af Susan Martineau, Libris, 2004 .  
49,95 kr .

DEN STORE EKSPERIMENTBOG .
Masser af spændende og sjove forsøg du selv 
kan lave!
Af Robert Winston, Flachs 2011 .
199,95 kr .

DE SMå FORSKER . 
Af Rasmus Olsen, Lisa Klöcker, Søren Storm 
og Frederikke Høgsbro .
© Experimentarium, Kræftens Bekæmpelse 
og TrygFonden, 2013, 3 . Oplag .    
79,95 kr .


