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Fasit for- og etterarbeid 

Slim – atomer og molekyler 

 
 
Her finner du for- og etterarbeid: 

• Fasit og enkle praktiske øvelser. Eget elevark finner du på www.vilvite.no.  
• Forslag til utfyllende eksperimenter. Angis med «EKSTRA» i tittel. 

 

Forarbeid  

Fasit: faser  

Alle stoffer er bygd opp av partikler. Mellom partiklene er det bare tomrom/ vakuum. Partiklene kan være i 

forskjellige faser: Gass, væske eller fast form.  

Oppgave 1 

a) Hvilke tre faser kan vann være i? Is, vann(væske) og vanndamp. 

b) Hvordan vil 10 vannpartikler se ut i de tre fasene? Tegn vannpartiklene som rundinger. 

 

Fastfase  Væskefase Gassfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 2 

De tre sprøytene nedenfor illustrerer hvordan partiklene er i luften.  

 

a) Tegn inn 10 partikler i den første sprøyten. 

b) Hva skjer med de 10 partiklene når stempelet presses ned og rommet inni 

sprøyten blir mindre? Tegn de 10 partiklene på nytt i sprøyte nummer to.  

c) I den tredje sprøyten er stempelet også presset ned, men en finger lukker 

for åpningen slik at ingenting kommer ut. Hvor befinner de 10 partiklene 

seg her? Tegn de 10 partiklene i denne sprøyten også. 
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EKSTRA: Praktisk øvelse om faser 

Eksempelet med sprøytene kan dramatiseres av elevene. 

 

Mål med øvelsen 

Målet er at elevene skal erfare at når det blir mindre plass mellom partiklene når sprøyten presses 

sammen. Når plassen blir mindre, dulter partiklene borti hverandre oftere og trykket i sprøyta øker.  

 

Fremgangsmåte  

• Sett pultene sammen slik at det er et rom i midten som kan illustrere innsiden av sprøyten. Ha en 

planke, kosteskaft eller noe annet langt som kan brukes som stempel.  

• Noen elever stiller seg inne sprøyten og beveger seg som partikler.  

• Det er viktig å presisere at partiklene går i rette linjer helt til de støter i en annen partikkel eller i 

sprøyteveggen. Etter sammenstøtet fortsetter de rett fram i en annen retning.  

• Så kan læreren presse ned stempelet så partiklene, elevene, presses sammen: 

o Hvis sprøyten er åpen vil noen elever bli presset ut av sprøyten.  

o Er sprøyten lukket, vil partiklene få mindre plass og trykket øker.  

 

Fasit: atomer og molekyler  

En partikkel kan være både atomer og molekyler. Binder du sammen flere atomer så 

får du et molekyl.  

 

 

 

Oppgave 3 

Utstyr  

• Elevene kan også lage molekyler av plastelina og tannpirkere, papir og tannpirkere, kongler og 

pinner eller tegn vannmolekylet. 

 

a) Bygg molekylet. Bruk det du har tilgjengelig eller tegn vannmolekylet. Vannmolekylene trengs ikke å 

bli tatt vare på.  

b) Hvor mange atomer har molekylet på bildet? 3 

c) Hva heter atomene? H=hydrogen. O=oksygen. 

d) Hva heter molekylet? H2O/vann.  

 

 
Med VilVite skal elevene lage slim. Når du lager slim, bruker du molekylene PVA og 

borax: 
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  PVA (polyvinylalkohol)   borax 

 

Praktisk øvelser: atomer og molekyler  

Utstyr  

• Byggesett, modellkitt, isoporkuler, pinner, eller annet du har tilgjengelig. 

Oppgave 4 

a) Bygg 2 PVA-molekyler og 1 borax-molekyl. VIKTIG: Ta vare på molekylene til etter besøket fra 

VilVite.  

b) Hva heter de nye atomene? C=karbon, B=bor. 

c) Hvor mange O-atomer og H-atomer er det i Borax-molekylet? Antall O-atomer = 4 og H-atomer = 4. 

 

Etterarbeid  

Fasit: Bygg et slim-molekyl 

På VilVite laget vi slim ved å la to PVA-molekyler reagere med ett borax- molekyl:  

 

PVA er en polymer, et molekyl festet til andre like molekyler i lange tråder. På våre eksempler ses bare en 

liten del av disse trådene. Borax består av bor bundet til fire grupper med oksygen og hydrogen. Når PVA-

trådene kommer i kontakt med borax, binder bor-atomet seg til PVA-trådene. Floker i trådene klumper seg 

sammen og det dannes slim. Gruppene med oksygen og hydrogen på boraxen binder seg til 

hydrogenatomer fra PVA-en og danner vannmolekyler.  

Oppgave 1 

a) Finn frem molekylene du laget i forarbeidet. Sett dem sammen til slim-molekylet. 

b) Hvilke atomer er det som ikke får plass i slim-molekylet? Oksygen og Hydrogen. 

c) Hvilket stoff får vi dannet i tillegg til slimet? Vann.  
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d) Tegn molekylet fra spørsmål c. 

 

e) Lag et kjempestort slim-molekyl sammen med resten av klassen din. La alle elevene sette sammen 

slim-molekylene sine til et stort slim-molekyl som gjenspeiler polymerers utseende.  

Praktisk øvelse: luft og temperatur 

Tips: Er det en solskinnsdag, la gjerne noen elever henge ballongen i skyggen, andre i solen. Andre 

alternativer kan være å ha noen ballonger i kjøleskapet, fryseren ovenfor en varmeovn. La gjerne elevene 

jobbe i grupper. 

Utstyr 
• Ballong 

• Sprittusj  

 

Oppgave 2 

a) Blås opp en ballong og knyt igjen.  

b) Tegn omkretsen på midten av ballongen med tusj. Tusjstreken sørger for at elevene måler 

ballongens omkrets på samme sted. Bruk gjerne sprittusj hvis det regner utendørs. 

c) Mål omkretsen på midten.  

d) Heng ballongene ut i 20 min. Hent ballongene inn igjen. Mål omkretsen på ny. 

e) Hva har skjedd og hvorfor? Når ballongen henges ut, synker temperaturen. Da presses 

luftmolekylene seg sammen og omkretsen blir mindre. Når temperaturen øker igjen, får molekylene 

mer energi, de beveger seg fortere og de opptar større plass i ballongen så den utvides.  

 

EKSTRA: Forslag til praktisk øvelse om mettede løsninger 

Vil elevene eksperimentere mer med atomer og molekyler, kan gjerne denne øvelsen utføres i fellesskap.  

 

Et uspiselig alternativ finnes på www.naturfag.no hvor elevene kan dyrke krystallhager. Øvelsen er 

beregnet for 1.-2. trinn, men kan tilpasses eldre elever. Bruk gjerne direktelink: 

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=622001  

 

Når vi lager en mettet løsning av sukker, vil sukkerkrystaller felles ut. 

 

Utstyr 

• Aluminiumsfolie 

• Lim 

• Trepinner (f. eks. grillspydpinne) eller spiker  

• Saks 

• 1 papplate  

• 1 beger 

• 1 kjele og kokeplate  

• 1 skje  

• Sukker  

• Konditorfarge kan brukes for å få fargede krystaller. 
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Fremgangsmåte  

1. Løs opp tre kopper sukker i en kopp vann ved å varme opp vannet til kokepunktet mens du rører 

godt. Tilsett konditorfarge om ønskelig. 

2. Klipp papplaten til slik at den dekker toppen av plastbegeret. Isoler så papplaten med 

aluminiumsfolie. 

3. Stikk deretter trepinnen gjennom papplokket. Pass på at det er minimum tre cm mellom enden på 

trepinnen og bunnen av begeret. Dette er for at krystallene på pinnen ikke skal vokse sammen med 

krystallene som dannes på bunnen av begeret.  

4. Dypp tuppen av pinnen ned i løsningen. Tørk av det meste av sukkerløsningen og rull pinnen i 

sukker. Rist av overflødig sukker og press resten av sukkeret godt fast på pinnen. 

5. Avkjøl løsningen til rundt 50 °C med aluminiumslokk.  

6. Sett så pinnen ned i løsningen og la den stå i ro.  

7. Etter ca. en uke er krystallene ferdige. Skyll de raskt i kaldt vann og tørk dem. Se gjerne på 

krystallene i forstørrelsesglass.  

 

Fasit: ulike konsentrasjoner 

Tips: Denne siden av elevarket må skrives ut i farger. Ingen av de andre sidene behøver fargeutskrift.  

For å få bra slim var det viktig å ha riktige mengder av stoffene, altså riktig konsentrasjon. Konsentrasjonen 

beskriver hvor mye av stoffet vi har.  

Oppgave 3 

a) Hvilke to fargekonsentrasjoner vil gi riktig lillafarge? Sett ring rundt fargene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke to fargekonsentrasjoner vil gi riktig grønnfarge? Sett ring rundt fargene.  

 
    

= 
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c) Nummerer saftglassene fra 1 til 3, hvor 1 er laveste saftkonsentrasjon og 3 er høyeste 

saftkonsentrasjon: 

 

 

 

 

 

 

   3       1      2     

 

 

 

d) Mengden med drikke er lik i hvert glass. Saftglassene er nå nummerert fra 1 til 3: Saftglass 1 skal ha 

lavest saftkonsentrasjon og saftglass 3 skal ha høyest saftkonsentrasjon.  

 

Tegn hvordan antall saftmolekyler varierer med konsentrasjonen til de tre saftglassene:  

 

 

 

 

 

   1       2      3     

  

   1       2      3     
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Når mengden med drikke er lik i hvert saftglass, er det mengden tilsatt saft som vil gi forskjell i 

saftkonsentrasjonen. Svakt konsentrert saft (glass 1) er tilsatt lite saft, og dermed mye mer vann, og antall 

saftmolekyler er lavest i dette saftglasset. I sterkt konsentrert saft (glass 3) vil det være tilsatt mest saft og 

antall saftmolekyler er høyest i dette saftglasset. Diskuter gjerne med elevene hvordan forholdet med antall 

vannmolekyler og saftmolekyler er i de tre saftglassene. 

 

 


