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Forsøg 1
Salt

Brun farin

Du skal bruge:

Sand

Forstørrelsesglas,
papir og farveblyanter

Sukker

Hæld lidt sand, salt, sukker og brun
farin på hvert sit stykke papir.

Hvordan ser de forskellige stoffer ud, når
du kigger på det med et forstørrelsesglas?

Sand

Sukker

Salt

Brun farin
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Forsøg 2: Hvor mange gram vejer
500 milliliter (mL) vand (H2O)?
Du skal bruge:

Flaske med 500 mL
vand (0,5 L).
500 mL
vand

H2O er den kemiske formel
for vand.
Gram forkortes g

Vægt og målebæger

Hvor mange gram tror du 500 mL vand vejer?

gram

1. Sæt målebægeret på vægten. 2. Nulstil vægten. 3. Hæld vandet fra flasken op i målebægeret.

Hvor mange gram vejer vandet?

Hvor meget fylder vandet i målebægeret?

gram

mL

Hvad har du lært?
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Forsøg 3: Forsvinder sand når
det blandes med vand?

Sand

Du skal bruge:

Glas

Vægt
•
•

Sæt glasset på vægten. Se hvad det vejer. Nulstil vægten. Hæld 50 g vand i glasset.
Skriv den samlede vægt.

Glasset med vand vejer
•

g.

Tag glasset af vægten og læg nu et stykke madpapir på istedet. Hæld sand på til du har 30 g.

Gæt hvad der sker med sandet, når du om lidt hælder det ned i glasset med vand.

Gæt – sæt kryds

Ja

Nej

Forsvinder sandet når det kommer
ned i vandet?

•

Hæld de 30 g sand ned i glasset med vand.

Kan du se sandet?
Hvad tror du glas, vand og sand vejer tilsammen?
Jeg tror det vejer						g.
Vej nu det hele. Glas, vand og sand vejer tilsammen				

g.

Gem glasset med
vand og sand til
opgave 7

Hvad har du lært?
Svar:
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Køkkensalt

Forsøg 4: Forsvinder salt
når det blandes med vand?
Du skal bruge:

Glas

Vægt
•
•

Sæt glasset på vægten. Se hvad det vejer. Nulstil vægten.
Hæld 50 g vand i glasset. Skriv den samlede vægt.

Glasset med vand vejer
•

g.

Tag glasset af vægten. Læg et stykke madpapir på vægten. Afvej 15 g salt.				

Gæt hvad der vil ske med saltet, når du om lidt hælder det ned i vandet.

Gæt – sæt kryds

Ja

Nej

Forsvinder saltet, når du kommer
det ned i vandet?

•

Kom de 15 g salt ned i glasset med vand, og rør rundt.

Kan du se saltet?
Hvad tror du glas, vand og salt vejer tilsammen?
Jeg tror det vejer						g.
Vej det. Glas, vand og salt vejer				

g.

Gem glasset med
vand og salt til
opgave 7

Hvad har du lært?

Prøv at lave forsøget igen, uden at røre rundt.

Hvad er forskellen?
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Forsøg 5: Forsvinder sukker
når det blandes med vand?

Sukker

Du skal bruge:

Glas

Vægt
•
•

SUKKER = C12H22O11

Sæt glasset på vægten. Se hvad det vejer. Nulstil vægten.
Hæld 50 g vand i glasset. Skriv den samlede vægt.

Glasset med vand vejer			
•

Sukker kender du godt,
det smager sødt og bruges
bl.a. i slik og sodavand.
Mange voksne kommer
sukker i deres kaffe eller
the.

g.

Tag glasset af vægten og læg et stykke madpapir på. Afvej 30 g. sukker på papiret

Gæt hvad der sker med sukkeret når du om lidt kommer det ned i glasset med vand.

Gæt – sæt kryds

Ja

Nej

Forsvinder sukkeret
når det kommer ned i vandet?
•

Kom nu de 30 g sukker i glasset med vand og rør rundt.

Hvad sker der med sukkeret?
Hvad tror du glas, vand og sukker vejer tilsammen?
Jeg tror det vejer						g.
Vej det. Glas, vand og sukker vejer				

g.

Gem glasset med
vand og sukker
til opgave 7

Hvad har du lært?
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Forsøg 6: Forsvinder brun farin
når det blandes med vand?
Du skal bruge:

•
•

Sæt glasset på vægten. Se hvad det vejer. Nulstil vægten. Hæld 50 g. vand i glasset.
Skriv den samlede vægt.

Glasset med vand vejer
•

Brun farin

Glas

Vægt

Brun farin er en blanding af
sukker og rørsukkersirup,
og bruges fx når du bager
brunkager eller drømmekage.
Brun farin kaldes også
puddersukker

g.

Tag glasset af vægten. Afvej 30 g brun farin på et stykke papir.				

Gæt hvad der sker med den brune farin, når du om lidt hælder det ned i vandet

Gæt – sæt kryds

Ja

Nej

Forsvinder den brune farin når du kommer
det ned i vandet i glasset?
•

Hæld de 30 g brun farin ned i glasset med vand og rør rundt.

Kan du se brun farin i vandet?
Hvad tror du glas, vand og brun farin vejer tilsammen?
Jeg tror det vejer						g.
Vej det. Glas, vand og brun farin vejer			

g.

Gem glasset med
vand og brun farin
til opgave 7

Hvad har du lært?

Hvad er du blevet overrasket over?
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Forsøg 7: Kan du få de opløste stoffer igen?
Du har nu fire glas med forskellige stoffer:
1: Et glas med vand og sand
2: Et glas med vand og salt
3: Et glas med vand og sukker
4: Et glas med vand og brun farin

Hvordan får du sand, salt, sukker og brun farin tilbage i fast form?

Dine forslag til
hvordan du gør
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Forsøg 8: Kry
staller

Tragt

Du skal bruge:
Salt (NaCl), noget til at røre med, 4 stk. (mad)papir, en spritpen +

Filterpapir

Vægt

•
•
•

2 glas

Afvej fire gange 5 g salt på hvert sit stykke papir.
Hæld 50 g lunkent vand i det ene glas.
Hæld nu 5 g salt ned i vandet (brug tragten, hvis du har brug for det) og rør rundt i 1-2 minutter.

Er alt salt opløst? Ja/nej
•	Er det ikke opløst, så rør rundt indtil det er opløst. Hæld derefter endnu 5 g salt i glasset. Rør rundt i 1-2 minutter.

Er alt salt opløst? Ja/nej
•	Fortsæt med at komme 5 g salt i vandet og rør godt rundt indtil du kan se at saltet begynder at lægge sig på bunden af
glasset. Når det sker kan vandet ikke opløse mere salt.

Hvor mange g salt kan der cirka opløses i 50 g lunkent vand:			

g?

•	Sæt filterpapiret i tragten. Sæt tragten i dit tomme glas. Nu filtrerer du vandet med saltet over i dit tomme glas.
•
Afmærk væskehøjden i det nye glas med din spritpen.
•
Læg et stykke køkkenrulle over glasset som låg.
•
Stil det et sted hvor det kan stå uforstyrret en uge.

Gæt hvad der sker med vandet

hvad du ser efter en

uge

Gæt hvad der sker med saltet

Tegn hvad der er sket, efter ugen er gået
Hvad har du lært?
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Forsøg 9: Påvisning af en gas
sglas

2 reagen

Du skal bruge:

Urinpose med
kuldioxid CO2

HUSK
Du skal altid bruge sikkerhedsbriller og forklæde, når
du udfører forsøg.

Kalkvand

Kalkvand Ca(OH)2

•

Hæld forsigtigt kalkvand i det ene reagensglas og vand i det andet. Hvis det er svært, kan du bruge en tragt.
Reagensglassene skal være cirka halvt fyldte.

Kig på de to reagensglas.

Beskriv forskellen:
Om lidt skal du lede kuldioxid gennem væskerne. Hvad tror du der vil ske?

•

Sæt slangen fra urinposen ned i væsken i det ene reagensglas og tryk meget forsigtigt på posen.
Du bobler nu kuldioxid gennem væsken. Send derefter bobler af kuldioxid gennem væsken i det andet reagensglas.

Se på væskerne i de to reagensglas

Beskriv hvad du ser:

Hvad har du lært?
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Forsøg 10: Påvisning af CO2
sglas

2 reagen

Du skal bruge:

Urinpose med
kuldioxid CO2
CO2 indikator
(rød)
+ 1 sugerør

HUSK
Du skal altid bruge sikkerhedsbriller og forklæde, når
du udfører forsøg.

kalkvand

Kalkvand Ca(OH)2

•

Hæld forsigtigt kalkvand i det ene reagensglas og CO2 indikator i det andet. Hvis det er svært,
kan du bruge en tragt. Glassene skal være cirka halvt fyldte.

Kig på de to reagensglas.

Beskriv forskellen:
Om lidt skal du lede kuldioxid gennem væskerne. Hvad tror du der vil ske?

•
•

Send nu, som i forsøg 9, bobler af kuldioxid gennem først det ene og så det andet reagensglas
ved at sætte slangen ned i væsken, mens du trykker forsigtigt på posen.
Se på væskerne i reagensglassene.

Beskriv hvad du ser:
•
•
•

Tøm begge reagensglas.
Hæld kalkvand i det ene reagensglas og CO2 indikator i det andet. Glassene skal være halvt fyldte.
Brug nu sugerøret og pust lige så stille først i det ene og så i det andet reagensglas i ca. 30 sekunder.

Beskriv hvad du ser:
Hvad fortæller forsøget dig om
den luft du har i lungerne?
Hvad har du lært?
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Forsøg 11: Rødkålsindikator I
HUSK!
Du skal altid bruge sikkerhedsbriller og forklæde, når
du udfører forsøg.

Du skal bruge:

Vand
Rødkålsindikator
1 spritpen
1 engangspipette +

Syre

Vand

Base

+ 3 små snapseglas
af plastik

•	Skriv "syre", "vand" og "base" på snapseglassene, og stil
dem som vist på tegningen.
•
Hæld forsigtigt vand i det midterste snapseglas.
•	Få din lærer til at hjælpe dig med at fylde syre og base
i de to sidste glas.
Glassene skal være cirka halvt fyldte.
•	Kom 3 dråber rødkålsindikator i hvert glas.
Brug pipetten.
Kig på de tre glas.

Beskriv hvad du ser:
I glasset med syre:

I glasset med vand:

I glasset med base:

Hvad har du lært?

Svar:
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Forsøg 12: Rødkålsindikator II
HUSK
Du skal altid bruge sikkerhedsbriller og forklæde, når
du udfører forsøg.

Du skal bruge:

Vand
Rødkålsindikator
1 spritpen
1 engangspipette +

1

2

3

3 snapseglas
af plastik

•	Skriv 1, 2 og 3 på glassene, som vist på tegningen.
•
Få din lærer til at fylde tre forskellige væsker
i glassene, uden du ved hvilke væsker, der er tale om.
Glassene skal være ca. halvt fyldte.
•	Kom 3 dråber rødkålsindikator i hvert glas.
Brug pipetten.

Kig på de 3 glas.

Beskriv hvad du ser:
Er der en syre eller en base i glas 1?

Er der en syre eller en base i glas 2?

Er der en syre eller en base i glas 3?

Svar:

Hvad har du lært?
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