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3. – 4. trinn: Kulturarv - Naturvitenskap 
 
 Science Circus – Lek med vann 
Jærmuseet’s Science Circus er et omreisende vitensenter - et vitensenter på hjul! Science 
Circus har som målsetting å pirre nysgjerrigheten og undringen til barn og ungdom innen 
naturvitenskap og matematikk.  
 
Innhold og praktiske opplysninger:  
Lek med vann inkluderer et naturfagshow på en god 
halvtime. Her behøves en gymsal/aula og elevene kan 
godt sitte på gulvet.  
I dette opplegget leker vi med vann og farger. Elevene 
utforsker egenskapene til vann gjennom flere små 
forsøk. Det er spesielt godt egna til småtrinnet, men 
kan gjøres helt opp til vgs med små justeringer. 
Selve undervisnings-opplegget varer 45-50 minutter per 
klasse.  
 
Science Circus har med eget lydutstyr. De behøver et 
fast klasserom til undervisningsopplegget med tilgang 
til vask slik at utstyret slipper å flyttes.  
Det er ønskelig at 3. – 4. klassene i Oltedal og Dirdal slås 
sammen på hver enkelt skole.  
Kontaktinfo: Magne.Hognestad@jaermuseet.no 

 
 
Turneplan:        Fordeling av dagen på Ålgårdskolene: 

Skole: Dato: Fra kl:  Tid: Hva skjer: Hvor: 

Solås  15.02.23 08.30 08.30-08.45 Oppmøte  

Ålgård 08.03.23 08.30 09.00-09.35 Naturfagsshow Gymsal/aula 

Oltedal 13.03.23 09.00 Tredje time 
Lek med vann 3A, 
3C (Ålgård og Solås) 

Ett stort 
klasserom 
 
(Ålgård og Solås 
har 3 paralleller på 
begge trinn. Her 
kjøres opplegget 
parallelt i to 
klasser) 

Dirdal  16.03.23 09.00 Fjerde time Lek med vann 3B 

Bærland 27.03.23 08.30 Femte time 
Lek med vann 4A, 
4C (Ålgård og Solås) 

 Sjette time Lek med vann 4B 

 
Kompetansemål 

Denne produksjonen favner kompetansemål etter 4 trinn i naturfag: 
Kompetansemål: 

 

mailto:Magne.Hognestad@jaermuseet.no


• 3. trinn utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og 

stoffer og sortere etter egenskaper 

• 4. trinn utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med 

andre stoffer 

 
 
Lykke til med gjennomføringen og god fornøyelse! 
Mvh DKS kommunekontakt i Gjesdal: Gry Idland, 482 59 812, gry.idland@gjesdal.kommune.no 
 


