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Elevforsøg 1:
Fyrfadslys i almindelig
atmosfærisk luft
Hver gruppe skal bruge:
•
•

Syltetøjsglas, cylinderglas eller bægerglas i forskellige størrelser
Fyrfadslys + tændstikker

Sådan gør I:
1. Lysene tændes
2.	Glassene sættes ned over lysene. De forskellige glas
skal over lysene samtidig.

e):

Overvejelser (hypotes

I hvilket af jeres glas tror I, lyset først går ud,
eller går de ud samtidig?

I hvilket af jeres glas tror I, lyset sidst går ud?

Iagttagelser:

I hvilket glas gik lyset først ud?

I hvilket glas gik lyset sidst ud?

Konklusion:
Hvorfor gik lyset hurtigere ud i
det ene glas end i det andet?
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Elevforsøg 2:
Fyrfadslys i ”brugt” luft

Hver gruppe skal bruge:
•
•
•

2 Syltetøjs-, cylinder- eller bægerglas i samme størrelse
Fyrfadslys + tændstikker
Plastikpose

Sådan gør I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Træk vejret dybt, og hold det et stykke tid.
Ånd ud nede i plasticposen, så den pustes op.
Hold posen foran munden og ånd ind og ud 20 gange. Luk til.
Sæt glassene på bordet med bunden opad.
Tryk den "brugte" luft i posen ned i det ene af glassene.
Tænd lysene og sæt glassene ned over lysene samtidig.

e):

Overvejelser (hypotes

I hvilket af jeres glas tror I, lyset først går ud?
Går de ud samtidig?
I hvilket af jeres glas tror I, lyset sidst går ud?

Iagttagelser:

I hvilket glas gik lyset først ud?

I hvilket glas gik lyset sidst ud?

Konklusion:
Hvorfor gik lyset hurtigere ud i
det ene glas end i det andet?
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Elevforsøg 3:
Fyrfadslys i O2-beriget luft
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•

Syltetøjsglas, cylinderglas eller bægerglas i forskellige størrelser (ikke for stor forskel)
Fyrfadslys + tændstikker
Plastikpose med O2

Sådan gør I:
1.
2.
3.

Sæt glassene på bordet med bunden op
Tryk luften fra posen ind i det mindste glas
Tænd lysene og skub dem samtidig ind i hver sit glas

e):

Overvejelser (hypotes

I hvilket af jeres glas tror I, lyset først går ud?

I hvilket af jeres glas tror I, lyset sidst går ud?

Iagttagelser:

I hvilket glas gik lyset først ud?

I hvilket glas gik lyset sidst ud?

Konklusion:
Hvorfor gik lyset hurtigere ud i
det ene glas end i det andet?
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Elevforsøg 4:
Påvisning af O2
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•

Syltetøjsglas med låg
Plastikpose med O2
Træpinde

Sådan gør I:
1.
2.
3.
4.
5.

Tryk O2 fra plastikposen ned i syltetøjsglasset
Sæt låget på
Antænd træpinden
Hold flammen opad og pust ud, når spidsen gløder godt
Tag låget af glasset og sæt den glødende spids ned i glasset

e):

Overvejelser (hypotes

Hvad tror I, der sker med den glødende
træpind, når den kommer ned i glasset?

Iagttagelser:

Hvad skete der med træpinden,
når den kom ned i O2?

Konklusion:
Hvorfor skete det?
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Elevforsøg 5:
Populært snydeforsøg

Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•

Balje eller meget stort bægerglas
250 ml bægerglas
Fyrfadslys
Tændstikker

Sådan gør I:
1.
2.
3.

Fyld 2-3 cm vand i baljen eller i det store bægerglas
Sæt fyrfadslyset ned i vandet og tænd det
Sæt bægerglasset ned over lyset.

Iagttagelser:
Svar:
Hvor langt når vandet op i bægerglasset,
lige efter det sættes ned over lyset?

Hvor langt op når vandet i bægerglasset,
efter lyset er gået ud?

Konklusion:
Kan det passe, at 1/5 af luften i bægerglasset har været O2, som er blevet brugt,
mens lyset brændte?

Svar:
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Elevforsøg 6:
Hydrogen – magnesium i saltsyre

Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magnesiumbånd (2-3 cm lange)
Fortyndet saltsyre (spørg skolens kemilærer om 1M syre)
Reagensglas
Reagensglasholder
Tragt
Lille glasplade
Tændstikker
Sikkerhedsbriller og forklæde/kittel

Sådan gør I:
1.	Sæt reagensglasset ned i holderen og fyld det ca. 1/3 op
med fortyndet saltsyre (jeres lærer kan hjælpe)
2. Dump magnesiumbåndet ned i syren
3. Læg glaspladen over reagensglassets munding
4. Efter ca. 30 sekunder tid antænder I tændstikken
5. Hold flammen hen over reagensglasset
6. Fjern glaspladen

Iagttagelser:

Hvad sker der, når magnesiumbåndet
kommer ned i syren?
Hvad sker der, når gasarten, der bobler
op fra syren, antændes?
Er der dannet dug på indersiden af
reagensglasset efter ”eksplosionen”?

Konklusion:
Hvordan genkender man
gasarten hydrogen?
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Elevforsøg 7:
Elektrolyse af vand (del 1)

Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Strømforsyning
Elektrolysekar
Minireagensglas
Fortyndet svovlsyre (fortyndet med vand)
Glasplade
Træpinde, tændstikker

Sådan gør I (del 1):
1.	Fyld elektrolysekarret halvt op med vand
2. Fyld minireagensglassene helt op med vand.
3.	Sæt en finger for mundingen på reagensglassene, og sæt dem
et efter et ned i vandet med mundingen nedad. Flyt først
fingeren, når mundingen er under vandoverfladen.
4.	Hæld den fortyndede svovlsyre i elektrolysekarret (jeres lærer
kan hjælpe).
5.	Sæt nu de to minireagensglas hen over elektroderne i karret.
6.	Forbind den ene elektrode til strømforsyningens plus-udgang
på jævnstrømssiden.
7. Forbind den anden til minus-udgangen.
8. Tænd for strømforsyningen og skru op til 24 volt.

e):

Overvejelser (hypotes

Svar:
Vands formel hedder H2O – hvilke to stoffer
kan vi forvente at skille vand ad i?

Iagttagelser:

Svar:

Hvad sker der i de to minireagensglas?

Går det lige hurtigt? Dannes der lige
meget?
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Elektrolyse af vand (del 2)
Sådan gør I:
1.	Det minireagensglas, der blev hurtigst tømt for vand (= fyldt
med luftart), hiver I op af eletrolysekarret. Sæt en glasplade
for mundingen, mens mundingen stadig peger nedad.
2. Vend reagensglasset om, mens glaspladen holdes på.
3. Antænd en tændstik og hold den lige over glaspladen.
4. Fjern glaspladen.

Iagttagelser:

Svar:

Kunne luftarten antændes?
Hvilken lyd gav det?
Kig på indersiden af glasset
– er der sket noget?

Elektrolyse af vand (del 3)
Sådan gør I:
1.	Antænd en træpind og hold den opad.
Pust flammen ud, når den gløder godt
2. Hiv det andet minireagensglas op af elektrolysekarret.
3.	Før den glødende træpind ind i reagensglasset – uden at røre
kanterne, så gløderne ikke går ud.

Iagttagelser:

Svar:

Hvad sker der med den
glødende træpind?

n:
Konklusio

Svar:

Hvilke to luftarter har vi påvist, at
man kunne skille vand ad i?
Hvorfor tror I, at I fik dobbelt så
meget hydrogen som oxygen?
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Elevforsøg 8:
CO2 i udåndingsluften
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•

Bægerglas
Sugerør
CO2-indikator
Pose med CO2
Pose med O2

Sådan gør I (del 1):
1.	Fyld CO2-indikator i bægerglasset
2. Nu bobler I O2 fra posen igennem indikatoren.

Iagttagelser:

Hvilken farve får indikatoren?

Sådan gør I (del 2):
1.
2.

Fyld CO2-indikator i bægerglasset
Nu bobler I CO2 fra posen igennem indikatoren

Iagttagelser:
Hvilken farve får indikatoren?

Sådan gør I (del 3):
1. Fyld CO2- indikator i bægerglasset
2. Træk vejret og hold det i mindst 30 sekunder
3.	Pust med sugerøret nede i bægerglasset i mindst 30 sekunder

Forventninger:

lser:

Iagttage

Konklusion:

Skifter CO2- indikatoren farve?

Hvilken farve får indikatoren?
Hvilken luftart er i
vores udåndingsluft?
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Elevforsøg 9:
Påvisning af CO2 ved
afbrænding af mad
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tørt brød (knækbrød eller billige (fedtrige) småkager)
Forbrændingsske
Cylinderglas (eller stort bægerglas)
O2 (evt. fra oxygenbeholder)
Glasplade
Bunsenbrænder
Tændstikker
CO2-indikator

Sådan gør I:
1.	Fyld O2 i cylinderglasset
2. Læg glaspladen over mundingen
3. Tænd for bunsenbrænderen
4.	Læg brødet på forbrændingsskeen og antænd det
over bunsenbrænderen
5.	Sæt forbrændingsskeen med det glødende brød ned
i cylinderglasset og lad det brænde op i O2en
6. Tag forbrændingskeen med det brændte brød op af glasset
7. Hæld en smule CO2-indikator ned i cylinderglasset
8. Sæt glaslåget på og ryst forsigtigt

e):

Overvejelser (hypotes

Tror I, at indikatoren skifter farve?

Iagttagelser:

Hvilken farve får indikatoren?

Konklusion:
Hvilken luftart opstår, når
brød afbrændes?
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Elevforsøg 10:
Undersøgelse af gasart
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kridt eller marmor (CaCO3)
Fortyndet saltsyre
Mindst 2 reagensglas
CO2-indikator
Prop med et hul
Kort glasrør
Plastik- eller gummislange
Træpinde, tændstikker

Sådan gør I (del 1):
1.
2.

Hæld fortyndet saltsyre i et reagensglas
Smid kridt- eller marmorstykker ned til saltsyren

Iagttagelser:
(del 1)

Svar:

Hvad sker der i reagensglasset?

e)

Overvejelser (hypotes
del 1:

Svar:
Hvilken gasart udvikles?

Sådan gør I (del 2):
1.

Lav et forsøg, der viser, hvad det er for en gasart

Konklusion:
Svar:
Var det hydrogen, oxygen eller
carbondioxid (kuldioxid), der
blev udviklet?
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Elevforsøg 11:
Jern ruster

Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•

Stort bægerglas
Lille bægerglas
Fire reagensglas
Fire propper med hul og fire korte glasrør
Et stykke ståluld
Vand
Tre teskefulde salt

Sådan gør I:
1.	Fyld det store bægerglas 1/3 op med vand.
2. Gør propperne våde og sæt glasrørene i.
3.	Sæt nu en prop (med glasrør) i det første reagensglas,
og placer det i bægerglasset med bunden op.
4.	Put et stykke ståluld (det skal være tørt) i det andet
reagensglas og sæt proppen på.
5. Sæt reagensglasset ned i bægerglasset med bunden op.
6.	Gør et andet stykke ståluld vådt i almindeligt vand og
put det ned i det tredje reagensglas. Sæt proppen i.
7. Sæt reagensglasset ned i bægerglasset med bunden op.
8.	Hæld salt i det lille bægerglas og fyld lidt vand i, så I får
saltvand.
9.	Gør et tredje stykke ståluld vådt i saltvandet og put det ned i
det sidste reagensglas og sæt proppen i.
10.	Reagensglasset sættes ned i bægerglasset med bunden op.
I har nu et bægerglas med fire reagensglas med forskelligt
indhold.
11. Lad det hele stå til næste gang.

e):

Overvejelser (hypotes

Hvad vil der ske i reagensglassene?
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Iagttagelser:

Er stålulden rustet?

I hvilke glas er stålulden rusten?

Er der steget vand op i røret og ind i glassene?

I hvilke glas er vandet steget op i glassene?

Hvor højt er vandet steget op?

I hvilket glas er stålulden rustet mest?

Konklusion:
Hvad får jern til at ruste?
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Elevforsøg 12:
Adskillelse af jern, sand og salt
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jernpulver eller jernspåner
Sand
Salt
2 syltetøjsglas
Tragt
Filtrerpapir
Magnet i plasticpose
Porcelænsskål
Trefod
Bunsenbrænder

Sådan gør I:
1.
2.

I får et glas af jeres lærer med en blanding af jern, sand og salt
Nu skal I adskille de tre stoffer – hvordan vil I gøre det?

Hvilken egenskab har jern, som de andre stoffer ikke har?
Svar:

Udnyt denne egenskab til at adskille jern fra salt og sand.

Hvilken egenskab har salt, som sand ikke har?
Svar:

Udnyt denne egenskab til at adskille sand fra salt.

Hvordan kan man få saltet tilbage i fast form?
Svar:

Få saltet tilbage i fast form.
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Elevforsøg 13:
Jerns metalegenskaber
Hver gruppe skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jernstænger eller plader af jern
Strømforsyning
Elpære i fatning
3 ledninger
Krokodillenæb
Porcelænsskål
Trefod
Bunsenbrænder
Sandpapir

Sådan gør I:
1.
2.
3.

Vis, at strøm kan gå gennem jern
Vis, at varme kan gå gennem jern
Vis, at jern har metalglans (skinner)
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