
www.littlebinsforlittlehands.com/rock-cycle-for-kids

www.littlebinsforlittlehands.com/why-does-popcorn-pop

www.littlebinsforlittlehands.com/how-to-make-edible-geode-crystals-science

www.littlebinsforlittlehands.com/simple-homemade-ice-cream-in-a-bag-edible-science

www.littlebinsforlittlehands.com/how-to-make-butter-in-a-jar

www.littlebinsforlittlehands.com/bread-in-a-bag

BRØDIENPOSE
Når man laver et brød i en pose arbejder man med matema�k,
kemi og selv finmotorik. Og så smager det fantas�sk! Se på Side
2 hvordan du gør.

Hjemmelavetsmørietglas
Dejligt hjemmelavet smør er kun minu�er væk. Alt du
behøver er en ingrediens og dine arme. Se opskri�en
på side 4.

Is i en pose
Hjemmelavet is i en pose er en kold kemiopgave for børn,
som man kan spise! Læs på side 6 hvordan du gør.

Popcorn i en pose
Popcorn er et godt eksempel på fysiske ændringer i stof,
herunder irreversibel forandring. Gør dig klar �l at
eksperimentere med vores nemme mikrobølgeovn-
popcornopskri�, og find ud af hvorfor popcorn popper. Se
opskri�en på side 10.

Slik-geoder
Spis geologien! Har du nogensinde set en på geode eller
krystal og tænkt ‘den ser ud som slik!’ Nu kan du lave
dine egne spiselige krystaller. Se på side 8 Hvordan du
gør.

Spis videnskaben



Lav et brød i en pose

Opskri�en giver 12 boller

INGREDIENSER:

1 spsk Olivenolie

1 dl Havregryn

2 dl Vand

2 dl Vand

1 dl Vand

25 gr Gær

2 spsk Flydende honning

1 dl Fuldkornsspeltmel

2 dl Sigtemel

2 tsk Salt

5 dl Hvedemel

Brug en stor frysepose på 11 liter. Fordel 1-2 spsk olivenolie godt i posen.

Kog en havregrød af 1 dl. fine havregryn og 2 dl vand. (Hæld det i en dyb tallerken og giver det 2 min. i
microovnen ved fuld effekt.) Rør 1 dl vand i, �l at a�øle grøden og hæld den over i posen og �lsæt 1 dl.
vandmere �l posen. Hæld 1 dl vand i den stadig varme tallerken og rør gæren ud i denne (tjek at den
ikke er for varm). Den hældes over i posenmed havregrødsblandingen, tjek også at den ikke er for varm.
Hæld honning i posen og dere�er fuldkornsspeltmel, sigtemel og salt. Ælt det godt sammen. Hæld 5 dl
hvedemel i og ælt igen godt sammen. S�l i køleskabet �l næste morgen. Tag posenmed den kolde dej ud
af køleskabet. Hæld dejen ind midt i posen og klip bunden op, dere�er siden. Klem boller af med en fast
spartel/dejskraber smurt med olie og læg dem på bagepapir. Hæver 30min, imens ovnen varmes op �l
250 grader. Pensles forsig�gt med vand. Bages midt i ovnen i ca. 15-18 min. Smid evt. 1 dl. vand ind i
bunden af ovnen e�er 5 min. for at skabe dampeffekt, hvilket giver en sprødere skorpe.
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VIDENSKABENBAG ATBAGEBRØD

Hvordan virker gær i brødfrems�lling?Gær er fak�sk en levende, encellet svamp!Hmm
det lyder ikke for lækkert, gør det?

Selvomder findes flere slags gær derude, bruger vores brød i en pose-opskri� nedenfor
en ak�v gær, somdu kanfinde i småpakker i købmanden. Denne type gær er i dvale, ind�l
du "vækker den".

Gær skal kombineresmed varmt vandog en fødekilde, sukker, for at vågne opog gøre sit.
Sukkeret fodrer gærenog skaber gæringen. Brød i en pose-ak�viteten for børn er en
fantas�skmåde at udviklematema�sk viden, naturvidenskab og enddafinmotorik på.
Derudover smager det fantas�sk!

Hvis du bemærker, at der dannes bobler, er det kuldioxidgas, der afgives af gæren,mens
den spiser sukkeret. Disse kuldioxidbobler er også det, der får dejen�l at hæve, da
lu�lommer er fanget i dejens klæbrige tråde.

Når du�lbereder brødet, dør gæren, så dine børn vil være le�et over, at de ikke spiser en
levende svamp sammenmedderes brød.
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Hjemmelavet smør i glas

Opskri�en giver 1 lille glas smør

INGREDIENSER:

Piskefløde

Evt. et lille drys salt

Brug et lille syltetøjsglas med låg.

Fyld glasset halvt opmed piskefløde og gør dig klar �l at ryste! Sæt glasset stramt på og RYST. Du skal
ryste i mindst 15 minu�er. Du kan evt. stoppe og tjekke e�er 5 minu�er og se hvad der er sket. Der er
nok ikke sket meget, men det kan være godt at holde en pause for armene og følge lidt med i processen.
RYST! Kig �l det når der er gået 5 minu�er mere. Nu er det blevet �l flødeskum, manmå gerne smage.
Sæt låget på igen og ryst igen. Når der er gået 15minu�er og I tager låget af kan I se at det har skilt sig i
to dele. Noget fast og noget væske. Nu kan du lige straks smøre din smør på et stykke brød. Hvad kan du
se i glasset? Du skulle gerne kunne se en fast klump der ligger i noget mælkeag�g væske. Den væske er
kærnemælk! Det smager ikke som almindelig mælk, det er lidt mere syrligt, men det er godt at pu�e i
pandekager eller brøddej.

Du skal nu si smørret fra kærnemælken. Det gøres le�est ved at tage en si, lægge den over en skål og
tømme glassets indhold i. Tag smørret og put i en skål og giv det evt. et lille drys salt. Bland salten i og så
er dit smør klar �l at blive spist. Evt. på en nybagt bolle du har lavet i en pose.

Eksperimentermed dit smør:
Hvad sker der når du ikke kommer salt i?
Hvad sker der hvis du bruger fløde der har stuetemperatur?
Hvad sker der hvis du bruger et stort syltetøjsglas?
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VIDENSKABENOMSMØR

Piskeflødeharengoddelfedtmolekylerienvandbaseretopløsning.Derforkandetlavesålækreretter.
Vedatrystecremenskerderflereting.Selvfølgeligpresserduluftindicremen,menogså
fedtmolekylernebegynderatskillesfravæskenogbegynderatbindesigsammen.

Jomerecremenrystes,jomereklumperdissefedtmolekylersigsammenogdanneretfaststof,somer
smørret.

Hvisdunukiggerundervejsirysteprocessen,vildubemærke,atduharlavetflødeskum.Detteerikke
detrigtigesmørstadieendnu,selvomdinearmetror,deterdet!Altflødeskumerenklumpafdisse
molekyler,menstadigmedluftindeni,hvilketgørdetletogluftigt.Detteerdessertstadietforentærte
ellerfriskebær!

Hvisdufortsættermedatrysteglassetmedflødeskum,vil luftlommerneforsvinde.Denneekstra
rystningerdet,derfårdetendeligesmørprodukttilatværeenfastklumpaffedtmolekyleromgivetaf
envæske.Dennevæskekaldeskærnemælk.

Drænkærnemælkenud(beholddentilpandekagerellervafler,hvisduvil),fordelsmørretpåetstykke
brød,ogsmagaltdithårdearbejde.Videnskabkanværesjovtatspise!

5



Hjemmelavet is i en pose

Opskri�en giver 1 lille por�on is

INGREDIENSER:

3,5 dl blandet sødmælk og fløde (du kan også bruge 3,5 dl flødemed en fedtprocent på 18-20)

3 spsk sukker

1 knivspids fint salt

Et par dråber vaniljeessens

Derudover:

1 posemed isterninger

1 dl gro� salt – jo grovere, jo bedre

Evt.

2 spsk chokoladeknapper eller chokoladestykker

Sådan gør du:

Bland sødmælk, fløde, sukker og fint salt i en pose, der kan lukkes. Fyld en større posemed isterninger halvt
op. Tilsæt 1 dl gro� salt.

Put posenmedmælke-flødeblandingen ned i den store pose. Ryst i 5-8minu�er. Når isen er færdig kan du
give den et drys chokolade ellermåske noget krymmel.

Eksperimentermed din is:
Hvad sker der når du ikke kommer salt i?
Hvad sker der hvis du bruger veganskmælk?
Hvad sker der hvis du bruger en anden type salt?

6



VIDENSKABENOMIS

Læromkemienbagis, fordidenerretmagisk!Magiener isalt-og isblandingeniposen!Forat
kunnelavedinhjemmelavedeis,skaldineingredienserblivemegetkoldeogfaktiskfryse. Istedetfor
at læggeingrediensernetil is i fryseren,blanderdusaltogissammen.

Tilsætningafsalt til isensænkertemperaturen,hvorvandetfryser.Duvil faktiskbemærke,atdin is
smelter,nårdineisingredienserbegynderatfryse.

Rystningafposengørdetmuligt fordenvarmeflødeblandingatbevægesigrundtforatgivebedre
frysning.Plusdetskaberogsålidt luft,dergør isenensmulemereluftig.

Er isenvæskeelleretfaststof?Hjemmelavet isændrerstoffetstilstand.Ogsåmerekemi!Detstarter
somenvæske,menændrersigtilet faststof isinfrosneform,mendetkangåtilbagetilenvæske,
nårdetsmelter.Detteeretgodteksempelpåreversibel forandring,dadenikkeerpermanent.

Duvilheltsikkertbemærke,atposenbliveralt forkoldtilathåndtereudenhandsker,såsørgforat
haveetpargodehandskeratrystedenmed.
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Slik geoder

Opskri�en giver 3 geoder

DU SKAL BRUGE:

Silikonemuffinforme

Bageplade og ovn

Gennemsig�ge ensfarvede bolsjer

Små plastposer

kagerulle

Kakaopulver

Sådan gør du:

Varmdin ovn op �l 150 grader.

Pak bolsjerne ud og put dem i poser, hver farve i sin pose. Tag så kagerullen og bank bolsjerne i stykkermens
de ligger i poserne.

Sæt dinemuffinforme på en bageplade. Og put så et tyndt lag af de knuste bolsjer imuffinformene. To �l tre
farver i hver. Du kan evt. finde billeder af geoder og se hvilke farver der vil være gode at blande. Varmdem så
i ovnen i ca. 5minu�er. De skal bare lige smelte lidt og s�l dem så �l køl. Når de er hårde tager du dem
forsig�gt ud af formene og pu�er kakao på kanterne. Så ligner det nemlig det lag sten der er uden på
krystallerne.

Og så er de klar �l at blive spist.
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Merevidenomgeoder

Entur langsstrandenbetyderformangemenneskertungelommer.Deterendelaf
naturoplevelsenatsamleflotteellerspeciellestenop,ognoglegangekandetendeienregulær
skattejagt.

Engeodeerenkrystalhule/hulrumsdannelse ikalkstenellervulkanskebjergarter.Hulrummenes
væggeeroftebeklædtmedettyndt lagafmineraletcalcedon.Herfravokserkrystaller indmod
hulrummenescentraledele.

Geodererstenmedenhemmelighed-vedførsteøjekastvirkerdesomintetandetenddegrå
sten,dumåskeserpåengåtur.Så–knæk!–nårdeførsterbrudtop,afslørerdederes indre
skønhed:enlillehulefyldtmednogleafverdensmestspektakulære, farverigekrystaller.

Geoderdannes,nårderer luftlommeriklipperne.Detteskerofteeftervulkanudbrud,når lava
afkølesomkringluftbobler.Disse lommergiverpladstil,atgrundvandetkansive ind.Menvandet
isigselvproducerer ikkegeoder–detmedbringermineraler,sombliver iklippen,selvefter
vandeterfordampet.Mineralernebegynderderefteratbyggepåhinandenforatdanne
krystaller.Detkantagetusinderellerenddamillionerafårfordissekrystalleratdannes. Jostørre
krystallerneer, joældreergeoden.

Desammemineraler,derdannerkrystaller,kangivedemderesflottefarver.Yderligereelementer
kanogsåkommeindiblandingenoggivederesegneunikkenuancer. Jernvilgivekrystalleren
rødeller lilla farve,titaniumvilskabeblå,nikkelellerkromførertilgrøn,ogmanganproducerer
lyserødekrystaller.
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Popcorn i en pose
INGREDIENSER:

Popcorn kerner

En brun papirspose

Evt. salt

Sådan gør du:

Tag knap 1 dl kerner og put ned i posen. Fold toppen af posen ned to gange.

Put posen imikrobølgeovnen og lad den få 1½minut på højeste varme. Når der længere �dmellem
poppene, så stop og tag posen ud. Så undgår du brændte popcorn. Åbn forsig�gt posen og put salt på
hvis du har lyst og nyd dine popcorn.

Eksperimentermed dine popcorn:

Tager det samme�d at poppe flere popcorn?

Hvilketmærke kerner giver flest popcorn?

Gør det en forskel hvis der er smør eller oliemed i posen?

Brug dine sanser undervejs. DUFT �l popcornene før og e�er popning. SMAGpå kernerne før og e�er
popning (pas på tænderne!!).MÆRK forskellen på upoppede og poppede kerner. LYT �l hvordan de
popper imikrobølgeovnen. SE forskellen på kernerne.
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Merevidenompopcorn

Alletreaf de3 tilstandsformerer inkluderet idettesjoveogsærligtspiseligepopcorn-
videnskabsprojekt.Udforskvæsker, fastestofferoggassermedlækrepopcorn.

Indeihverkerne(fast)afpopcornerenlilledråbevand(væske),deropbevares idenblødestivelse.
Hverkerneharbrugfordenrigtigekombinationaffugtindholdogvarmefraeneksternkildesom
enmikrobølgeovnforatproduceredefantastiskeknaldendelyde.

Damp(gas)opbygges indeikernenogsprængertil sidstkernen,nårdetbliverformegettil,at
skrogetkanholde.Denblødestivelsevælterudidenunikkeform,dufåratseogsmage!Derfor
popperpopcornkerner!

Forskereharfundetudafatmanalleredefor9000årsidenlavedepopcornogandreforskerehar
fundetudafatpopcornenepoppervedenretskarptafgrænsettemperaturpå180C–når
temperaturener170C,erblot34procentafkernernepoppet,mens96procenterpoppetved
180C.Enandenoverraskelseforforskerneerselvehoppet.Forskelligeteorierkalderpopcorneten
'jetflyver'drevetafenstråleafvanddampellerenhøjdespringer,somsendesafsted,nårpopcornet
foldesudellerenkombinationafdeto.

Nuserforskernemedslowmotion-optagelser,hvordankernenpåcirkaentiendedelsekund
flækkeråbenogsparkerethvidtstivelsesbenhårdtnedmodunderlaget.Detsenderpopcornetop
gennemluftenienroterendebevægelsesomensaltomortale,ogdetutroligeer,at ligningener
fuldstændigdensammesomengymnast,dersætterfodeni jordenogslårensaltomortale.

Desammeforskereharstuderet lydenafdetkendte'pop'ogharfundetudafatdetopstårsomen
akustiskresonans ikernen,nårtrykketpludseligfalder, fordipopcornetflækkeråbentoglukker
vanddampud–detsammesomsker,nårproppenrygerafenflaskechampagneogtrykket lukkes
ud.
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Videnskabelig
proces



Stil et
spørgsmål

Hvad vil du gerne vide?



Lav
research
Find information om
det du gerne vil
vide noget om.



Lav en
teori
Prøv at forudsige svaret. En teori
kan lyde sådan her: ‘Hvis jeg gør
det her, så sker det her.’ Tænk på
dit eksperiment og resultatet.



Gør klar til
et
eksperiment
Design en test eller et
eksperiment, så
du kan se om
Din teori holder.



Nedskriv
data
Skriv ned hvad der
sker undervejs
i dit eksperi-
ment.



Konklusioner

Analysér eller vurdér
dine data for at se
om din teori var
rigtig!



Videnskabelig
metode
En metode eller procedure
der bruger en organiseret
tilgang til at løse et problem
eller besvare et spørgsmål
ved brug af en
hypotese, eksperimenter,
observation og dataanalyse.

Teori
Et kvalificeret gæt eller simpel
forklaring lavet som startpunkt
for yderligere undersøgelse eller
eksperimenter.

Eksperiment
En videnskabelig procedure

til at teste en teori eller
gøre en opdagelse.
Det involverer normalt
en afhængig variabel,
uafhængig variabel,
og en kontrol.
Resultatet er ikke
nødvendigvis kendt.

Uafhængig
variabel

Den uafhængige variabel er en
del af dit eksperiment
du vil teste.

Afhængig
variabel

Den afhængige variabel er
det resultat, der opstår
i dit eksperiment og
et svar på skiftende
uafhængige variabel.

Kontrol
Kontrollen er hverken den
uafhængige eller afhængige

variabel. Det
er kontrol af
hvad du vil
sammenligne
og resultaterne i
dit eksperiment.



Konklusioner

Observationer
Tegn eller skriv

EksperimentMaterialer

Research NoterMit spørgsmål

Min teori

Min videnskabelige undersøgelse



Konklusioner
Observationer

Hvad er den
afhængige variabel?Materialer

Hvordan kontrollerer
jeg mine fund?

Mit spørgsmål

Teori

Min videnskabelige undersøgelse

Hvad er den
uafhængige variabel?

Eksperiment



Noter


