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 Boktips 

NTA-tema: Vatten 
 

Fenomen som undersöks: 

När vatten är flytande kan det rinna. 

Hur rinner vatten jämfört med andra flytande ämnen? 
Vatten kan göra torra saker våta. 

Man kan lösa ämnen i vatten och få en lösning. 

Alla ämnen löser sig inte i vatten. 
Det är vattnets ytspänning som håller ihop en vattendroppe. 

Vatten kan avdunsta och då blir det vattenånga. 

Vatten kan ha fast form och då kallas det is. 
Vattentryck. 

Vad är det för skillnad på saltvatten och sötvatten? 

Vad är det för skillnad på kallt vatten och varmt vatten? 
 

1 - 3 år 

● Äntligen regn! av Camilla Lundsten 

● Kan man dricka det? av Pernilla Danielsson  

 

3 - 6 år 

● Torstens resa in i vattnets värld av Pär Holmgren 

● Blött, sött och salt : allt om vatten av Kristin Dahl 

● Badbaljan: en historia om allting av Per Gustavsson 

● Jag tycker inte om vatten av Eva Lindström 

● Gittan och fårskallarna av Pija Lindenbaum  

● Den vilda bebiresan av Barbro Lindgren 

● Kråke lär sig simma av Marie Bosson Rydell      

● Stormvalen och lilla Noa av Benji Davies   

● Mamma mu simmar av Jujja Wieslander 

● Guttas resa mellan himmel och hav av Ingrid Zetterlund-Persson och Stefan 

Docksjö 

● Kaninkul med vatten av Lena Powers Karen Lamb 

● Lycke och Lage. Ibland är det bra att det är vått av Lena Arro 

● Krokodilen som inte gillade vatten av Gemma Merino 

● Vad är en flod? av Monika Vaicenaviciene 

● Vips vid bäcken av Oskar Jonsson  

● Plupp och havet av Inga Borg 

● Plupp och vårfloden av Inga Borg 

● Lila och regnets hemlighet av David Conway 

● Havsvidunder av Bengt-Erik Engholm 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Pernilla%20Danielsson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=P%E4r%20Holmgren
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AKristin%20Dahl
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Pija%20Lindenbaum
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie%20Bosson%20Rydell
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABenji%20Davies
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Ingrid%20Zetterlund-Persson
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Ingrid%20Zetterlund-Persson
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author_other/Stefan%20Docksj%C3%B6
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Lena%20Powers
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Lena%20Powers
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AOskar%20Jonsson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Inga%20Borg
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ADavid%20Conway
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● Vattenpussar av Inger Källander 

● Se havet av Erik Mellgren  

● Vilma och vattumannen av Claes Nero 

● Emmy och havet av Inger Rydén  

● Valdemar i världshavet av Lennart Eng 

 

Faktaböcker 

● Pelles experiment med apelsiner av Pelle Eckerman 

● Pelles experiment med vatten av Pelle Eckerman 

● Vattnets mysterier av Borgströms förlag 

● Lätta fakta om livet i havet av Fiona Patchett  

● Kalla fakta om is av Lena Sjöberg 

● Kul att kunna om vatten av Brenda Walpole 

● Blött, sött och salt: allt om vatten av Kristina Dahl 

● Vatten finns överallt av Kristina Dahl 

● Vatten av Hilary Devonshire 

● Regn av Jane Burton & Kim Taylor 

● Vattenpussar av Inger Källander 

● Fakta om plast i havet av Per Straarup Sondergaard 

● Experimentera och upptäcka: över 30 experiment om luft och vatten av Angela 

Weinhold 

● Djur i djupet av Rob Alcraft 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AInger%20K%C3%A4llander
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AErik%20Mellgren
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Inger%20Ryd%E9n
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Pelle%20Eckerman
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Pelle%20Eckerman
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Fiona%20Patchett
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lena%20Sj%F6berg
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Brenda%20Walpole

