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Åpne programmet Density and Buoyancy på datamaskin 

Start www.DaVinci2020.no   > ELEV > Density and Buoyancy  

Oppgave 1: Custom 

1. Hvilken del av materialet er under vann? Skriv svar i tabellen. 

Wood ....  % 

Ice  

Brick  

Styrofoam  

  

2. Hvordan kan is som er også 

vann flytte på vannet men 
også stikke ut av vannet? 

 

Oppgave 2:  Same Mass 

Undersøk hva som skjer med de ulike kuber i vannet. 

1. Av hvilket material er 
blåe kuben lagt? Forklar 
hvorfor det? 

2. Av hvilket material kan 
gull kube være? Forklar 
hvorfor du tror det. 

3. Hvilken kube har en 
større densitet? Røde 
eller grønne kuben? 
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Oppgave 3: Same Volum 

 

1. Hva er volumet av de ulike kubene? 
2. Hvilken kube gjør at vannstanden stiger mest? 
3. Hvis volumet av to kuber (gull og grøn) er like, men vekten av en av disse er større, hva kan du 

si om densiteten av de to kuber? 

Oppgave 4: Same Density 

 

1. Utforsk hvilken kube gjør at vannstanden stiger mest? 
2. Hva er gjennomsnitt densitet av røde og blåe kuben? 
3. Gjør slik at alle kuber er under vann.  

a. Hva er total volumet? 
b. Hva er total vekten? 
c. Hva er total densiteten? 

4. Forklar hva densitet av material er. 
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Oppgave 5: Mystery 

 

1. Utforsk av hvilket material hver boks er laget.  Skriv resulatet i tabellen. 

Bruk vekten og Table på skjermen for å få opplysninger om densitet av ulike materialer. 

 material egenskaper av material 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 

2. Hvordan kan du oppnå at båe kuben kommer helt ut av vannet men er fortsatt i akvariumet. 
 

3. Når du har fullført Mystery oppgavene, lager du din egen mystery kube av for eks. ½ liters 
volum. 

4. Lag spørsmål om Mystery kuben din som andre elever kan svare på. 


