
 

   

Klassetrinn 1-2 

ESERO AKTIVITET 

Lærerveiledning og elevaktivitet 

Flyter Saturn? 
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Tid Læremål Nødvendige materialer 

55 minutter Å: 

 vite at alle planetene i 
solsystemet vårt er 
forskjellige 

 vite at Saturn har 
ringer 

 identifisere om et 
objekt flyter eller 
synker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bilder av planetene (vedlegg) 

 2 ballonger (rød og blå) 

 en fotball 

 en klinkekule 

 sand 

 en sprittusj 

 en stor, transparent beholder 
med vann 

 en LEGO klosse 

 en klesklype 

 en treperle 

 en bordtennisball 

 en blyantspisser 

 et hårstrikk med metallfeste 
(jern) 

 en vanlig gummistrikk 

 en hårnål 

 en matpose med posestrips 

 en kork 

 en kopi av arbeidsarket med 
størrelsen A3 (laminert) 

 saks  

 lim 

 

Oversikt 
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I denne aktiviteten skal elevene 
lære om planetene i solsystemet 
og litt om Saturns ringer. De skal 
også finne ut om planetene flyter.  
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Lærerveiledning 
For aktiviteten Er alle planetene like? du trenger bildene av de åtte planetene fra 
vedlegget. For aktiviteten Hva er det som ellers flyter? lag en kopi av arbeidsarket 
med størrelsen A3 og laminer det. 

Er alle planetene like? 15 min. 
Barna sitter i en sirkel. Spør om de ser make ut. Nå konklusjonen at det ikke er slik. 

Tror de at alle planetene er make? Vis bildene av de åtte planetene til barna og spør 

om planetene ser make ut. Hvilke forskjeller kan de se? For eksempel forskjeller i 

farge og om de har ringer eller ikke. 

Still spørsmålet: «Hvilken planet bor vi på?» Vis bildet av Jorden. Ser Jorden 

annerledes ut enn de andre planetene? Deretter viser du bildet av planeten Saturn 

og lar barna sammenligne disse to planetene i nærmere detaljer. Hvilke forskjeller 

kan de se? Forklar at Saturn er den nest største planeten i vårt solsystem. Vis 

fotballen og kulen. Forklar at hvis Saturn har størrelsen av fotballen, er Jorden på 

størrelse med klinkekulen når de sammenlignes. 

 La barna utforske forskjellene mellom planetene Jorden og Saturn. 

Flyter Saturn? 20 min.  
Ta de to ballongene. Blås opp den røde ballongen helt. Fyll den blå ballongen 

med sand. Forklar at den røde ballongen representerer Saturn og den blå 

ballongen representerer Jorden. 

Hvilken av ballongene flyter? La barna gjette. 

Bra å vite: Et objekt flyter hvis tettheten av objektet er mindre enn 

tettheten av vann. Tettheten av Saturn er kun 70% sammenlignet med 

tettheten av vann. Så selv om Saturn er veldig stor, vil den fremdeles 

flyte på vann. 

Deretter plasserer du ballongene på vannflaten i beholderen. Hva skjer? 

Ballongen som er fylt med sand (Jorden) synker. Ballongen som er fylt med luft 

(Saturn) flyter, selv om den er mye større. 

Det er svært usannsynlig at de ekte planetene Saturn og Jorden noensinne kommer 

til å havne i et vann. Dette eksperimentet gjøres bare for å vise barna at Saturn og 

Jorden er laget av forskjellige materialer. 
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Hva er det som ellers flyter? 20 min. 
Barna finner på andre ting som flyter. Se på utklippsarket sammen, og få barna til å 

navngi objektene. Be barna om å ta pennen og tegne sirkler rundt tingene som 

synker. 

Legg det laminerte A3-arbeidsarket ved vannbordet. Deretter deler du barna inn i 

grupper på fire. Ved vannbordet putter barna objektene på vannet og finner ut om 

de flyter eller synker. 

Hvert objekt settes deretter på riktig plass på det laminerte arbeidsarket. De 

putter de objektene som sank, ned i vannbeholderen og de objektene som 

fløt, på vannflaten. 

Når barna er ferdig med dette, klipper de ut bildene på utklippsarket. 

Barna limer de objektene som fløt på toppen av vannet, på sine egne arbeidsark og 

limer deretter inn de objektene som sank i vannbeholderen. 

På denne måten fører alle hver sin loggbok for hvilke objekter som flyter og hvilke 

objekter som synker. 

Du kan også la barna prøve andre objekter. 

Hva flyter og hva synker? Barna kan tegne disse objektene i eller over 

vannbeholderen på arbeidsarket. 

Diskuter med barna hvilke forskjeller de nå vet at det er mellom Jorden og 

Saturn. Deretter ser dere sammen på resultatene av undersøkelsene de har 

gjort. Inkluder hva barna har forutsett i diskusjonen. Sank de objektene som 

de trodde skulle synke i eksperimentet eller ikke? Det er viktig at barna forstår at det 

avhenger av materialet som objektet er laget av og ikke av formen, om det synker 

eller flyter; det er ikke avhengig av objektets størrelse. 

Tips: Barna kan bruke hobbymaterialer for å lage Saturn og Jorden. 
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Arbeidsark 
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Utklippsark 
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Kilder 

 Innholdet er utviklet av ESERO Nederland, men oversatt og tilpasset av Nordic 

ESERO 

 


