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Undersøg vægt
Formålet med opgaven er, at gøre sig erfaringer 
med at måle vægt. I skal bruge

 Vægt

 Personvægt 

 Modellervoks eller 
trylledej

 Skål med vand 

 Et stykke træ

 En sten

naturvidenskabsfestival.dk
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E
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Introducer problemstillingen for eleverne

Lade eleverne forudsige, hvad de tror, der kommer 
til at ske? Opmuntrer dem gerne til at komme med 
deres egne bud. Notér ud for hver hvor mange, 
der mener hvad:
1 …
2 …
3 …

Lad eleverne diskutere deres valg. Start med dem, 
der er valgt af færrest

Giv eleverne mulighed for at ændre deres 
forudsigelse

Lade eleverne udføre undersøgelser, der kan 
be- eller afkræfte deres forudsigelser

Saml fælles op ved at tage forudsigelserne et for 
et. Lad eleverne selv formulere deres forklaringer

Aktivitetsvejledning
Lad først eleverne undersøge, hvordan en ting skal placeres 
på en vægt, for at man kan måle korrekt.
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Hvordan bruger man en vægt?

Form 100 g modellervoks som en pølse.
Hvad sker der med vægten, når ‘pølsen’
• kun ligger på vægten 
• rører bordet med den ene ende 
• rører bordet med begge ender

Hvordan skal en ting placeres på vægten, for at man kan 
måle den korrekt?

Hvad sker der med vægten 1?
Elevark

Har det betydning, hvordan man står?
Problem: Hvad sker der med vægten, hvis man står på to 

ben, et ben eller sidder på hug?
Jeg tror  1. Man er tungest når man står på to ben
  2. Man er tungest når man står på et ben
  3. Man er tungest når man sidder på hug
  4. Det er det samme
  5. Andre idéer _____________________

Har det betydning, at ting skifter form?
Problem:  Hvis man har en klump modellervoks og ændrer 

formen på den, hvordan vil det så påvirke 
vægten?

Jeg tror  1. Den er tungest når den er rund 
  2 Den er tungest når den er aflang
  3. Den er tungest, hvis den er i mange små 

stykker
  4. Det er det samme
  5. Andre idéer _____________________
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Hvad sker der med vægten 2?
Elevark

Hvad sker der med vægten, når en ting 
flyder?

Problem: En skål med vand vejer 1000 g og står på en 
vægt.

 Hvis man lægger et stykke træ, der vejer 200 
g ned i vandet, hvordan vil det så påvirke 
vægten?

Jeg tror  1. Vægten vil øges med træstykkets vægt = 
1200 g

  2. Den vil forblive på det samme = 1000g
  3. Den vil øges med det halve af træet 

vægt = 1100g
  4. Det vil veje mindre <1000g
  5. Andre idéer _____________________

Hvad sker der med vægten, når en ting 
synker?
Problem:  En skål med vand vejer 1000 g og står på en 

vægt.
 Hvis man lægger en sten, der vejer 250 g ned i 

vandet, hvordan vil det så påvirke vægten?

Jeg tror  1. Den vil øge vægten svarende til vægten 
af stenen = 1250g

  2 Den vil forblive uændret = 1000g
  3. Den vil øges, men ikke så meget som 

stenens vægt = <1250 g
  4. Vægten vil blive lettere = <1000 g
  5. Andre idéer _____________________


