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De fire elementer
For 2500 år siden – på et tidspunkt, hvor Danmark var ved at
bevæge sig fra bronzealderen til jernalderen – beskæftigede de
græske filosoffer sig med at finde forståelse for livet og naturen.
En af de teorier, som opstod på det tidspunkt, var teorien om,
at alt stof er opbygget af de fire elementer:

luft, ild, vand og jord
Hvis man fx observerede et stykke træ, der brændte, ville man
kunne se vand trække ud af træet, ilden gav sig selv, røgen var
luftens element, og asken, der blev tilbage, var jorddelen af det
oprindelige træ.
Teorien blev støttet af filosofferne Sokrates og Platon og var
almindelig – og påtvunget – anerkendt indtil 1700-tallet, hvor
de kemiske erfaringer, alkymisterne havde gjort sig i deres jagt
på at kunne fremstille guld, dannede grundlag for videnskaben
kemi, der opererede med mange andre, materielle, grundstoffer.
I dag opererer man med 118 forskellige grundstoffer. De tungeste
af disse er stærkt radioaktive og kan kun eksistere i brøkdele af
sekunder, inden de omdannes til andre grundstoffer. Godt og vel
82 af grundstofferne er stabile og kan findes på Jorden.

I dette materiale skal
fire
eleverne arbejde med
af grundstofferne:
1.	Oxygen (ilt), der udgør 21 % af den luft, vi indånder,
og som repræsenterer elementet luft.
2.	Hydrogen (brint), der er universets mindste og almindeligste
byggesten, blev først opdaget i 1766. Sammen med
oxygen kan det danne vand, som er det element, hydrogen
repræsenterer.
3.	Kulstof (carbon) er grundelementet i alle organiske
elementer – levende organismer – og dermed de fossile
brændstoffer: Kul, olie og gas, som vi brænder for at skaffe
energi til vores samfund. Kulstof repræsenterer derfor ild.
4.	Jern er i alle børns bevidsthed det mest almindelige metal.
Det er det 4. mest almindelige grundstof i jorden, og det
udgør hovedparten af Jordens kerne, så det repræsenterer
jord.

De fire e

lemente
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Introduktion til O2 – Oxygen (ilt)
øgene:

Formålene med fors
•
•
•

At eleverne opnår forståelse for at O2 er en del af den atmosfæriske luft
At eleverne opnår forståelse for at O2 er en forudsætning for forbrænding
At eleverne opnår erfaring med påvisning af O2 ved hjælp af en glødende pinds opblussen

Baggrund:
Oxygen er forudsætningen for mange livsformer på jorden,
fx alt dyreliv.

oxygenen til de organer i kroppen, der har brug for den – fx
musklerne, der skal forbrænde oxygen for at skaffe energi til
deres arbejde.

Alle afbrændinger (ting som brænder) og forbrændinger er
kemiske processer, hvor stoffer går i forbindelse med oxygen
og frigiver energi.

Når oxygenen er blevet brugt i forbrændingen, er den gået
i kemisk forbindelse med kulstof og har dannet CO2, som
blodet transporterer tilbage til lungerne.

I dette undervisningsmateriale indgår oxygen som luftens
element, og det er også som gasart, vi kender oxygen bedst.
Ca. 21 % af atmosfærens luft er oxygen, mens ca. 78 %
er nitrogen (kvælstof). Den sidste procent er hovedsageligt
ædelgasser, vanddamp og CO2.

Kroppen udnytter ikke hele den indåndede oxygen:

For ca. 200 år siden gav den danske fysiker H. C. Ørsted
oxygen det danske navn ilt (ud fra sammenhængen med ild),
men det er væsentligt, at eleverne kender begge navne.
I en atmosfære af ren oxygen brænder alting meget hurtigere og kraftigere. En af metoderne til at slukke brande er
at adskille det brændbare materiale fra oxygen – fx med
en skumslukker eller et brandtæppe, dvs. ved at lukke for
tilgang af oxygen.
Når vi trækker vejret, skaffer vi oxygen til kroppens processer.
Lungerne filtrerer oxygenen ud, og blodet transporterer

flotte
Link til Energimuseets
redsløbet
video om C/O2/CO2-k
n du ko(virker linket ikke, ka
sselinjen /
piere linket ind i adre
browseren):
om/watch
http://www.youtube.c re=end
tu
?v=KPgDjoUeiK4&fea
screen&NR=1

I vores indåndingsluft er der 21% oxygen og
0,03% CO2, mens der i vores udåndingsluft er
17% oxygen og 3% CO2.
Oxygen kan være opløst imellem vandets molekyler. Fiskenes
gæller svarer til vores lunger: De kan filtrere oxygenen fra
vandet.
Jo højere op vi mennesker kommer i atmosfæren, des
tyndere er luften omkring os (fx hvis vi går i bjergene), og jo
mindre oxygen får vi ind, hver gang vi trækker vejret. Det er
derfor nødvendigt at trække vejret oftere; vi bliver forpustet
og stakåndet. Det er derfor, at bjergbestigere, der skal op på
de højeste tinder, er nødt til at have oxygen med og trække
vejret gennem iltmasker.

Fra animationsfilmen
om sammenhængen
mellem vores brug af
kul og CO2.
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Forsøg med oxygen
Elevforsøg 1: Fyrfadslys i almindelig
atmosfærisk luft
Eleverne vil nok have en forhåndsfornemmelse for, at lyset
holder længst i det store glas. Klassediskussionerne med
eleverne skal indeholde overvejelser om, at luften indeholder
noget, der kan få flammen til at brænde, men som bruges
op, efterhånden som forbrændingen foregår.
Ikke al oxygenen er blevet brugt op, når lyset går ud, men
forbrændingen er blevet hæmmet så meget, at flammen
slukkes.

Elevforsøg 2: Fyrfadslys i ”brugt” luft

Eleverne vil nok have en hypotese om, at det har betydning,
at luften er ”brugt”. Luften i posen skal genbruges adskillige
gange for at give en mærkbar forskel.
Klassediskussionerne kan indeholde overvejelser om, at
den ”brugte” luft mangler noget, som den almindelige luft
havde før, og som fik lyset til at brænde. Vores krop brugte
dette stof fra luften, da vi trak vejret og fik luften ned i vores
lunger.
Brug eventuelt to forskellige størrelser af glas, og få lyset til
at gå hurtigere ud i det store glas ved at fylde det med
udåndingsluft. Der må ikke være alt for stor forskel på
glassenes størrelser.

Videolink:
http://www.skoletube.dk/video/85401/45128f8fd7
ef18253538 (virker linket ikke, kan du kopiere linket ind i
adresselinjen / browseren).

De hurtige grupper kan få lov at lave dette forsøg, mens de andre gør sig færdige:
i O2Forsøg 3: Fyrfadslys
beriget luft
Materiale:
Poser med ren oxygen fra en trykflaske. Der bruges typisk såkaldte urinposer.
Fysiklæreren kan hjælpe med at skaffe disse poser.
Eleverne skal lære, at det er luftarten O2 – oxygen/ilt – der får lyset til at brænde.
Også i dette forsøg skal der ikke være for stor forskel på glassenes størrelser. Træpinde kan fås hos fysik-kemilæreren. Det er tynde pinde, der ikke er behandlet med kemikalier, i modsætning til tændstikker, der ikke gløder,
netop fordi de er blevet kemisk behandlet.
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ELEVFORSØG 5: SNYDEFORSØG
Et populært snydeforsøg til påvisning af at 1/5 af atmosfærens luft er O2. Se fremgangsmåde i elevmaterialet.
Når flammen går ud på lyset, som det lille bægerglas er sat
ned over, vil vandet stige omkring 1/5 op i glasset. Men i
virkeligheden er det slet ikke, fordi oxygenen er brugt: Når
bægerglasset sættes ned over fyrfadslyset, er luften over
flammen meget varm og er derfor udvidet.
I det øjeblik, flammen går ud, falder temperaturen kraftigt,
og luften trækker sig sammen og suger vandet op. Det er
altså ikke fordi oxygenen er blevet brugt, og den vil faktisk
også være blevet byttet ud med en anden luftart: Kuldioxid.
En mere korrekt måde at vise oxygenindholdet i atmosfærisk
luft kommer under forsøgene med jern, hvor forsøget med
at lade jern ruste i et reagensglas, der har mundingen under
en vandoverflade, vil vise, at vandet suges en femtedel op
i reagensglasset, efterhånden som luftens oxygen bruges i
rustprocessen.

”JULEFORSØG”
– et lærerforsøg
MED OXYGEN

Et ekstraforsøg med en flot effekt, når træpinden flammer op i det oxygen-rige skum.
1.
2.
3.

75 mL 30% H2O2 (brintoverilte/hydrogen-per-oxid) kommes i et højt bægerglas (evt. en vase)
Kom opvaskemiddel i
Tilsæt 15 mL 10% KI (Kaliumioid)

O2 frigøres fra H2O2 og bægerglasset fyldes med skum, der er meget O2-rigt.
4.

En glødende træpind føres ned i skummet og vil flamme op (bedst i mørke)
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Forsøg med H2 – hydrogen (brint)
Formål:
1.
2.
3.

at eleverne opnår forståelse for at H2 er det ene af de to grundstoffer, der danner vandmolekylet
at eleverne opnår erfaring med påvisning af H2 igennem antændelse
at eleverne opnår forståelse for at H2 er særdeles brandfarligt

Baggrund:
Hydrogen er det oftest forekommende stof i universet. Ude i
verdensrummet findes enorme skyer af hydrogen, som
danner nye stjerner, når de samles. Da vores sol blev
dannet, var det netop fordi en hydrogen-sky samlede sig.
En stjerne har en enorm høj temperatur og indeholder et
enormt tryk, der gør, at hydrogen-atomerne tvinges sammen
og danner et nyt grundstof: Helium. Denne proces frigør den
energi, vi her fra jorden ser som stjernen eller solen, der
brænder, stråler og skinner.
Hydrogen er det simpleste og letteste stof, der findes.
Hydrogen er så let, at det, der dannes på jorden, forsvinder op
i rummet, fordi jordens tyngdekraft ikke kan holde på det.
Den danske fysiker H. C. Ørsted gav hydrogen det danske
navn brint, fordi det brænder meget let. For øvrigt danner
hydrogen vand, når det brænder (hydrogen er sammensat af
de to græske ord hydör, der betyder ”vand” og genes, der
betyder ”skaber”).
Hydrogen er så let, at det er meget velegnet til at få en ballon til
at flyve. I årene op til 2. verdenskrig arbejdede man ihærdigt
på at flyve den lange vej over Atlanterhavet med tung last.
I 1937 fløj den tyske zeppeliner (luftskib) med navn Hindenburg til New York med 100 mennesker ombord. Da den
skulle lande i New York brød hydrogenen i brand. Luftskibet
styrtede brændende til jorden, og halvdelen omkom. Efter
dette gik man over til at bruge det næst-letteste grundstof,
helium, som ikke er brændbart.
Film der viser Hindenburg zeppelineren flyve og bryde i brand:
Lang (5:00):
http://youtu.be/CgWHbpMVQ1U
Kort (0:51):
http://youtu.be/H47x9q5-C2k

Filmen hvor
Hindenburg
zeppelineren bryder
i brand
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Når man kontrollerer hydrogens forbrænding, kan man udnytte energien på en god måde.
Som et af forsøgene viser, kan man adskille vand i hydrogen
og oxygen ved hjælp af elektrisk energi. Hvis man senere
lader de to stoffer reagere med hinanden – under kontrollerede former – kan man få energien, der blev brugt til at
skille dem ad, ”tilbage igen”.
Dette udnyttes fx i en brint-bil, hvor batteriet oplades ved
at skille vand ad ved hjælp af elektricitet på en såkaldt
ladestation. Bilen kører på den energi, den får, ved at dens
brændselselement skal samle vandet igen.
En brintbil udstøder kun vanddamp og forurener dermed
ikke som andre biler. Hvis hydrogenen i motoren tilmed er
fremstillet ved hjælp af miljørigtig elektricitet, er brintbilen
helt forureningsneutral.

Forsøg med hydrogen
Elevforsøg 6:
Magnesium i saltsyre
1.
2.

Fremstilling og påvisning af hydrogen-magnesium i saltsyre
Videolink:
http://www.skoletube.dk/video/82294/90e953258209f4e43158

Magnesium er et uædelt metal, som går hurtigt i forbindelse med den
fortyndede saltsyre under frigivelse af hydrogen.

Mg + 2 HCl

MgCl2 + H2

Hydrogen er meget let (laveste densitet af alle grundstoffer) og søger opad,
men holdes nede i reagensglasset af glaspladen.
Den brændende træpind holdes lige oven over glaspladen, og når glaspladen
tages af, vil hydrogenen blive antændt af træpinden, og man vil høre et
karakteristisk ”puf” (og spændte pige-hvin).
Når hydrogen brænder (= går i kemisk forbindelse med oxygen), dannes
vand, som kan ses som dug på indersiden af reagensglasset.

2 H2 + O2

2 H2O
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Elevforsøg 7:
Elektrolyse af
vand

1.
2.

Videolink til elektrolyse:
4e75ded
eo/82300/5afea98b4e4a4
http://www.skoletube.dk/vid
oxygen efter elektrolyse:
Videolink til påvisning af
c112dbfb
eo/82310/91c1614a3d4b
http://www.skoletube.dk/vid
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Forsøg med C – kulstof (carbon)
Formål:
•
At eleverne opnår kendskab til C-kredsløbet
•
At eleverne opnår indsigt i forbrænding med og uden flamme
•
At eleverne opnår kendskab til påvisning af CO2
•	At eleverne opnår forståelse for, at der udvikles CO2 både ved afbrænding af organisk materiale
og ved forbrænding i kroppen.

I forsøgene med hydrogen, oxygen og jern er vi mest koncentrerede om grundstofferne i deres rene form, hvor de ikke
er gået i kemisk forbindelse med andre stoffer. Det er ikke
tilfældet med kulstof (carbon), som vi mest møder i de
utallige organiske forbindelser, hvor kulstoffet i kemisk
forbindelse med netop hydrogen, oxygen eller en lang række
andre stoffer, danner de levende organismer.

Ved hjælp af solens energi
danner planterne
”plantestof” – måske i form af
C6H12O6 (glukose) - og frigiver
oxygen til luften.

Kulstoffet i form af CO2 fra luften optages af planter
sammen med vand gennem rødderne.

Solenergi

Dette kaldes fotosyntese
(at sammenføje noget ved hjælp
af lysets energi).

Kuldioxid CO2
Ilt O2

Glukose

Næringsioner

Vand
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Planteædende organismer – som fx os mennesker – spiser
”plantestoffet” og opbygger vores krop af det.
Når vi trækker vejret – det vil sige optager O2 fra luften – går
oxygen i kemisk forbindelse med ”plantestoffet” og frigiver den
energi, som ”plantestoffet” optog fra solen. I stedet dannes
CO2 og vand, som jo var det, planterne startede med at optage.
Denne del af kredsløbet kaldes ånding og forbrænding.

Fotosyntese:
CO2 + H2O + energi (fra solen)

C6H12O6 + O2

(eller når fotosyntesen justeres mht. antal atomer:
6 CO2 + 6 H2O + energi (fra solen)
C6H12O6 + 6 O2)

Forbrænding:
C6H12O6 + O2

(til kroppen/livet)

CO2 + H2O + energi

(eller når forbrænding justeres mht. antal atomer:
C6H12O6 + 6 O2
6 CO2 + 6 H2O + energi)
Når kroppen dør, sørger en mængde mikroorganismer for at
nedbryde alt dyrevæv og ”plantestoffet” igen til CO2 + vand.

To små videoer om
og
kulstoffets kredsløb
:
en
rd
energien på jo

•

Animation om C/O2/CO2-kredsløbet fra Energimuseet (2:40):
http://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4

•

Animation om dannelsen af kul fra carbon i planter
(Økolariet) (1:54):
http://www.youtube.com/watch?v=DPrWYcCW2yo
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Et ekstraforsøg
Et ekstra forsøg, med en årelang horisont, kan laves med et
lukket økosystem i en flaske:
Find øvelsesvejledningen til dette forsøg ved at søge på
”flaskehaven”. Så får du en PDF frem fra Naturhistorisk
Museums hjemmeside.
Eleverne har garanteret hørt om, hvordan CO2 -koncentrationen
i luften er skyld i drivhuseffekten, der varmer jorden op.
Det er væsentligt, at de forstår, at jorden ikke ville være
beboelig for mennesker, hvis der ikke var CO2 i luften.
Planterne ville ikke kunne leve og der ville ikke være
oxygen-produktion til vores liv. Den manglende drivhuseffekt
ville betyde, at jordens gennemsnitstemperatur ville være
omkring 30 grader koldere.
Eleverne skal heller ikke have en opfattelse af, at jorden vil
gå under på grund af drivhuseffekten.

Betingelserne for dyrkning af en lang række afgrøder vil
ændre sig på grund af drivhuseffekten. Vandstanden i
verdenshavene vil stige på grund af afsmeltning af is og på
grund af almindelig varmeudvidelse. Livsbetingelserne for
både mennesker, dyr og planter vil af de årsager ændre sig,
hvilket vil give os en mængde alvorlige problemer – men
jorden og livet består.
Koncentrationen af CO2 i atmosfæren ligger nede på omkring
0,03 %. Forøgelsen af CO2, som følge af vores afbrænding af
organisk materiale som kul, olie og benzin er kun en brøkdel
heraf, men kan give et par graders forøgelse af jordens
gennemsnitstemperatur.
I øvrigt vil der lokalt faktisk blive koldere – for eksempel i
Danmark, hvor det kolde vand, som følge af afsmeltning af is
i polarområdet, får indvirkning på Golfstrømmen, der bringer
varmt vand til Vesteuropa.

ELEVFORSØG 8:
Påvisning af CO2
i udåndingsluften

Videolink:
http://www.skoletube.dk/video/84536/994a47d19650362edcd9
Den røde væske er en kuldioxid-indikator, som skifter farve til gul, når der bobles kuldioxid igennem den. Det
samme kan opnås ved hjælp af kalkvand, som skifter farve fra gennemsigtig til mælkehvid (på grund af bundfald).
Indledningsvis skal eleverne se forskellen mellem reaktionen ved oxygen og ved kuldioxid.
I stedet for sugerør kan I bruge glasrør fra fysik-kemilokalet.
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ELEVFORSØG 9:
visning af
Afbrænding af C – på
af mad
CO ved afbrænding
2

Maden indeholder kulstof, fordi det er organisk materiale. Hvis det fx er en fedtholdig kage (billige småkager)
brænder den fint og effektivt og får frigjort en masse kuldioxid. Knækbrød kan også bruges, hvis det ikke går for
hurtigt ud; derfor er det en god ide med ekstra oxygen.

ELEVFORSØG 10:
Undersøgelse af gasart
Videolink:
http://www.skoletube.dk/video/84451/340d8bdd6e8132d03c56
(virker linket ikke, kan du kopiere linket ind i adresselinjen /
browseren)
Formål: At eleverne bruger deres nye viden om gasarter og selv
sætter forsøg op, hvor de påviser de tre gasarter.
Når kalk, kridt eller marmor, CaCO3, går i forbindelse med
saltsyre, HCl, dannes vand og CO2.

CaCO3 + 2 HCl

CaCl2 + H2O + CO2

Dette vises nemmest ved at føre en slange fra reagensglasset
over i en CO2 -indikator.
Forsøget kan udføres både med knust marmor (nok mest
effektivt), knust kridt (altid ved hånden på en skole), knuste
muslingeskaller eller knust kalk.

Har man ikk
em
forsøget udfø armor kan
res
knust kridt el med bl.a.
ler kn
muslingeska uste
ller
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Forsøg med Fe – jern (ferrum)
Formål:
•
At eleverne opnår kendskab til jerns kemiske og fysisk egenskaber
•	At eleverne opnår kendskab til jerns historiske og praktiske betydning
for mennesker

Om jern
For mange børn er jern og metal det samme. Hvis ikke et
metal har en karakteristisk farve som fx kobber eller guld, vil
de fleste børn karakterisere det som jern.
Jern er meget kendt på grund af dets store udbredelse og
store anvendelighed. Man regner med, at jern er det 4. mest
almindelige grundstof på jorden, og kunne man tælle antallet
af atomer i hele universet, ville jern komme ind blandt de
10 mest almindelige grundstoffer.
Når man varmer jern op til ca. 1400 grader, kan det bøjes
og formes – det er sådan jernsmeden arbejder.
95% af de metaller, der hentes op af jorden, er jern
– i år 2000 udgjorde det ca. 2000 megaton eller
2000.000.000.000 kg. Dertil kommer jern-affald, der
smeltes og genanvendes.
Jern anvendes meget ofte med en blanding af en smule
kulstof (legering). Når jern blandes med 2% kulstof, bliver
det til almindeligt stål. Hvis man vil lave rustfrit stål, legeres
jernet med 20% krom og 10% nikkel. Der findes utallige
jernlegeringer, hver udviklet til et bestemt formål.
Sådan opfører jern sig
Jern går nemt i kemisk forbindelse med vand og oxygen –
salt fremmer denne proces – og ruster. Store metalkonstruktioner laves for det meste af jern, og derfor må man beskytte
skibenes jern-skrog med maling og elektrokemiske foranstaltninger, for at de ikke skal ruste for hurtigt, mens bilens
undervogn må rustbeskyttes kemisk.
Jern er magnetisk, hvilket kan udnyttes i transformatorer,
fordi jern nemt magnetiseres og afmagnetiseres igen. Når
man påvirker en jernkerne med strøm, som skifter retning
(vekselstrøm), vil jernkernen få et magnetfelt, som ændres
og skifter retning, og det kan igen påvirke en spole, hvor
en elektrisk spænding vil opstå og ændres i takt med det
magnetiske felt.
Man ved ikke præcist, hvordan jordens magnetfelt opstår.
Den allerinderste kerne af jorden består hovedsageligt af
jern og nikkel under så højt tryk, at selv om det er mange
tusinde grader varmt, er den indre kerne fast. Den ydre
kerne er derimod flydende, og man mener, at de strømninger,
der er i jern- og nikkel-massen i den ydre kerne, er det
primære grundlag for jordens magnetfelt.

Jern gennem tiden
Historisk set har jern haft en enorm betydning. Tidspunktet
for, hvornår menneskets begyndte at fremstille jern, har givet
navn til en hel tidsalder: Jernalderen.
Da jernalderen afløste bronzealderen, betød det ikke bare,
at man gik over til at bruge et nyt materiale, men snarere at
man teknologisk blev i stand til at fremstille sine egne, holdbare redskaber, som satte menneskene i stand til at arbejde
og virke på helt nye måder.
Fremstillingen af jern var først og fremmest besværlig,
fordi jern ikke findes i ren form – udover i meteoritter. Jern
udvindes af malm, hvilket kræver meget høje temperaturer,
som kun opnås i ovne og ved afbrænding af kul. Dette lærte
vi mennesker først for ca. 3000 år siden i Mellemøsten og i
Nordeuropa 500 år senere.
Om brug af jern i krig
Historien fra Bibelen om hyrdedrengen David og kriger-kæmpen
Goliat (omkring 1000 f.v.t.) fortæller også historien om
israelitternes kamp mod filistrene, der mestrede jernfremstilling og havde jernvåben og jernrustninger, hvilket kun de
kongelige havde hos israelitterne. Også da spanieren Cortés
2500 år senere erobrede det indianske azteker-rige med få
hundrede mænd, spillede jernet en central rolle. Indianerne
brugte guld og sølv, som var ubehjælpsomt, når det kom til
krig. Spanierne kunne mønstre jernvåben og jernrustninger
(foruden krudt, heste og hunde, som også var ukendte for
indianerne).
Film om jern:
•
Skoleelever udvinder jern på Moesgård Museum
(ca. 1:00): http://youtu.be/be2fygB2N1g
•

Lysbilledshow/video af jernproduktionen (3:56):
http://youtu.be/sWKkUh2WTUk

•	Hvordan Jordens flydende jernkerne danner et magnetisk felt omkring Jorden (ca. 4:00) fra Illustreret
Videnskab: http://illvid.dk/universet/solsystemet/videosaadan-skabtes-jordens-magnetfelt
Mere om jern:
•
Se www.affald.dk
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ELEVFORSØG 11:
JERN RUSTER
I dette forsøg skal eleverne erfare, at jern ruster, når
det går i kemisk forbindelse med vand og oxygen - og at
salt fremmer denne proces. En enkelt (dobbelt)time er
dog ikke tilstrækkeligt til, at stålulden, i dette forsøg,
for alvor ruster. En god idé er at give mulighed for at
eleverne ser på udviklingen i løbet af ugen. Se fremgangsmåde i elevmaterialet.
Det tørre jern/ståluld (i glas 2) vil kun begynde at ruste,
hvis der er fugtigt inde i reagensglasset. Det våde ståluld (glas 3) ruster og bruger den oxygen, der er i luften
i reagensglasset. Når oxygenen bruges, vil der i stedet
stige vand op gennem glasrøret og ind i reagensglasset.
Rustprocessen kommer allerbedst i gang, når stålulden
er blevet vædet med saltvand, og derfor vil vandet
begynde at stige op i glas 4 først.
Rustprocessen stopper, når oxygenen inde i reagensglasset (eller stålulden, men den er der nok af) er brugt
op. Da luftens indhold af oxygen er ca. 20%, vil vandet

altså kunne stige 1/5 op i reagensglasset og stoppe der.
Hvis glassene har stået et par dage, er rusten gået i stå
i saltvandet (nr. 4), og det almindelige vand (nr. 3) har
indhentet det.
Prøv at lade eleverne måle og beregne, hvor meget af
reagensglasset vandet er steget op i, når både nr. 3 og
nr. 4 er stoppet. Glas nr. 1 er kun med som kontrolforsøg. Hvis der ikke er noget jern (og dermed ingenting),
der ruster i reagensglasset, bruges der ikke noget af
luften, og vandet vil ikke stige op. Glasset kan udelades
af forsøget.
Til gengæld kan man inkludere et 5. glas med rent
oxygen. Her vil vandet stige helt op, da rustprocessen
fortsætter så længe, der er (fugtigt) jern og oxygen.
Reagensglassene får tit en permanent rustplet efter dette
forsøg. Brug reagensglas, der i forvejen er godt brugte.

Elevforsøg 12: Adskillelse af jern, salt og sand
Dette er et åbent forsøg, hvor eleverne skal bruge deres viden om stoffernes
forskellige egenskaber til at adskille de tre stoffer fra hinanden:
•	
Jern er magnetisk og kan adskilles fra andre stoffer ved hjælp af en
magnet
•	
Salt kan opløses i vand, hvilket sand ikke kan.
Man kan derfor si sand fra saltet (saltvandet)
•	
Man kan få vand til at fordampe, og man kan derfor inddampe saltet
ved at lade saltvandet koge ind.

Materialer
•
•
•
•
•
•

En teske salt
En halv teske jernspåner (eller jernpulver)
2-4 teskefulde sand
En magnet i en plasticpose
Porcelænsskål
Bunsenbrænder

Brug ikke for store mængder af de tre stoffer i dette forsøg. De angivne
mængder er passende. Magneten bruges til at fjerne jernet fra blandingen.
Eleverne skal vide, at jern er magnetisk, men mon ikke magneten leder
dem på sporet? Det er en god idé at lægge magneten i en plasticpose under
forsøget, så I ikke bagefter har besvær med at få jernpulveret af magneten.
Saltet opløses i vand, og sandet kan adskilles, når ”mudderet” hældes
gennem et filtrerpapir i en tragt.

Et åbent forsøg, hvor
eleverne skal bruge
deres viden om
stoffernes forskellige
egenskaber.

Saltet kan adskilles fra vandet ved inddampning i en porcelænsskål
over en bunsenbrænder.
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ELEVFORSØG 13:
er
Jerns metalegenskab

•	At metal leder elektrisk strøm, kan vises ved at
bygge et kredsløb med en pære i, hvor kredsløbet
først sluttes, når de to krokodillenæb får forbindelse ved at bide i hver sin ende af jernstykket.
•	At metal leder varme, kan vises ved at koge vand
i en porcelænsskål og sætte den ene ende af jernstykket ned i vandet, mens man holder i den anden
ende, som ret hurtig vil blive varm (det er ikke

nogen god idé, at sætte metalstykket direkte ind i
flammen; dels kan metallet blive så varmt, at man
brænder sig, dels vil det være uheldigt at afprøve
varmeledningsevnen for brændbare materialer på
denne måde)
•	Alle metaller kan reflektere lys (skinne), men
næsten alle metallers overflade oxideres/ruster, så
de ser matte ud. Ved at slibe dem en smule med
sandpapir ser man den blanke overflade. Brug fint
sandpapir, kornstørrelse 180 eller højere, for ikke
at slibe for meget materiale væk.

GOD TIL
NATURFAG
Lærerark

18089 Mediegruppen

Et åbent forsøg, hvor eleverne selv skal finde fremgangsmåderne til at vise de tre metalegenskaber,
vi her er på jagt efter.
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