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Introduktion:
De forsøg vi introducerer i dette materiale er nogle af
de første oplevelser, de yngste elever har med naturfag.
Derfor er det vigtigt at emnerne, og specielt det praktiske
arbejde, opleves som en succes. Både for eleverne og
for dig som lærer.
Forsøgene følger "den naturvidenskabelige
arbejdsmetode":
1. Et fænomen observeres
2. En teori til forklaring af fænomenet formuleres

3. Et forsøg udføres til at be- eller afkræfte teorien
4.	Hvis teorien ikke kan bekræftes opstilles en ny
teori – man går tilbage til punkt 3 indtil der er
overensstemmelse mellem teori og forsøg
5.	Præsentation af teori og resultater – som planche
eller udstilling
Inden eleverne går i gang med det praktiske arbejde,
er det en god idé at gøre dem opmærksomme på at
iagttage og tegne hvad der sker i deres forsøg.
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Hvad er et forsøg og hvad
er et kontrolforsøg?
Et forsøg består ofte af to delforsøg: Et forsøg og et kontrolforsøg. De to delforsøg adskiller sig kun på ét punkt.

Eksempel:
En teskefuld salt tilsættes et glas vand (glas 1). Saltet
opløses. En teori er fx: Saltet er stadig i vandet, selvom
vi ikke kan se det. Et kontrolforsøg, der finder svar på
teoriens gyldighed er fx:
•	Et glas (glas 2), magen til glas 1, fyldes med den
samme mængde vand som glas 1
•	De to glas anbringes ved siden af hinanden – I
observerer hvad der sker over tid:
Der bliver mindre vand i glassene – vandet fordamper.
Når vandet er helt fordampet ligger der salt i bunden af
glas 1 og ingenting i glas 2 (måske bortset fra en smule
kalk, støv eller lignende).

Det er nu at tolkningen af forsøgsresultatet skal blomstre, og
du skal ikke straks servere konklusionen – det er elevernes
egne reflektioner, der skal klarlægge om teorien er rigtig
eller forkert. Hvis du undervejs finder det nødvendigt,
kan du selvfølgelig komme på banen og guide dem i en
mere ”rigtig" retning.
Reflektionen og diskussionerne med andre er meget
central – også for ”rigtige” forskere.
Når I skal i gang med jeres forsøg, er det vigtigt at
nedskrive jeres observationer og måleresultater, og udarbejde en form for rapport, når I er færdige. Optagelser
med mobiltelefon er en fin måde at dokumentere på, og
børnene vil helt sikkert synes det er spændende at få lov
at inddrage dem i arbejdet.

Introduktion til forskellige
måleinstrumenter
Vægt:
En vægt bruges til at måle en genstands masse og er et
vigtigt redskab, når I skal udføre forsøg.

Vægt / masse
I teksten er anvendt vægt i stedet for ”masse”, fordi vægt bedre forstås af de små elever.
En genstands masse er den samme overalt på jorden (og i universet), mens genstandens vægt afhænger af, hvor
genstanden befinder sig i universet. Fx er vores vægt på månen kun 1/6 af hvad den er, hvis vi står på jorden.

Eksempel med salt i vand:
•	
Vej et glas og noter den nøjagtige vægt i et skema
(evt. i regneark).
•	
Kom nu vand (30 mL) i glasset og vej det hele.
Den samlede vægt noteres igen.

når det opløses i vandet? Og når vandet er fordampet, er det
så salt, der ligger på bunden?
Lad eleverne smage på både vandet og dette ”noget”, der
ligger på bunden. Så har I måske svaret.

Hvad vejer vandet?
Afvej nu 10 g salt, og hæld det ned i vandet. Rør rundt indtil
saltet er opløst. Nu er de store spørgsmål: Forsvinder saltet
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Man skal være opmærksom på hvordan en vægt virker. Det er
ikke altid lige logisk, og der skal nok gøres et stykke arbejde
for at eleverne accepterer følgende:

Vægtens virkemåde kan I afprøve ved at sammenligne
vægtens visning med en serie på 11 vejninger, hvor
vægtlodderne forøges med 0,100 gram.

Hvis to genstande vejer henholdsvis 8 og 17 gram, er det
ikke sikkert at vægten vejer den samlede vægt af de to genstande til 25 gram. Det skyldes at vægten ”kun” vejer med
en nøjagtighed på 1 gram.

Begynd fx med 50 gram.

Vægt i
gram

50,0

50,1

50,2

50,3

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

50,9

60,0

Visning

RUMFANGSMÅLING:
I vores køkken derhjemme har vi forskellige beholdere, som
vi bruger til at afmåle ingredienser når vi laver mad. Fordelen
ved at bruge den slags beholdere i skolen er at de små
elever kender dem hjemmefra – ulempen er at inddelingen
nogle gange kan være for grov.

lige
le alminde
Her ses nog g af væskemængder:
til målin
ling (de
beholdere
grov indde fin
n
e
d
e
m
s
To bægergla ) og to måleglas med
to i midten eling (yderst).
indd

Begge beholdertyper findes i både glas og plastic.
Glasbægerglas kan tåle opvarmning, hvorimod bægerglas og
måleglas i plastic ikke tåler opvarmning.
Rumfang eller volumen måles i liter (L) eller milliliter (mL)
– stort L da det kan være svært at skelne et lille
l fra et 1-tal i nogle skrifttyper.

TIDSMÅLING:
De fleste mobiltelefoner har både et stopur og en timer. Ofte
er det en stor fordel at inddrage mobiltelefonen i undervisningen. Det kan både øge elevens interesse og tryghedsfølelse
at få lov at bruge et redskab han/hun er fortrolig med.
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Lidt om sikkerhed
Alle stoffer er giftige hvis man indtager tilstrækkelig store
mængder. Ja, selv køkkensalt er giftigt. Mange ved ikke at
30 gram køkkensalt faktisk er en dødelig mængde for en
voksen.
De stoffer, der introduceres i dette materiale, er udvalgt så
de stort set er uskadelige, både som fast stof og i de angivne
fortyndinger. Man skal alligevel tænke sig om, og det er
en god idé at advare eleverne mod at dufte eller smage på
ukendte stoffer.

OBS: Indimellem sker der ulykker, hvor elever drikker giftige
eller ætsende væsker, fordi de tror det er sodavand.
DERFOR: Beholdere, der bruges til opbevaring af ”hjemmelavede” opløsninger, må IKKE være flasker, hvor der har
været læskedrikke i. Det er forbudt, og det er særdeles
uhensigtsmæssigt og farligt.
Andre beholdere, der har været anvendt i husholdningen,
kan efter en grundig rengøring sagtens bruges. De skal dog
være forsynet med en etikette, der tydeligt angiver hvilket
stof der er i beholderen og stoffets koncentration.

Når eleverne bliver introduceret til et stof i dette materiale,
vil stoffets egenskaber og kemiske formel også fremgå. På
den måde introduceres de langsomt for den korte og præcise
skrivemåde, som på senere klassetrin bliver en naturlig del
af undervisningen.

Normalt er det ikke nødvendigt at bruge faresymboler
på beholderne på grund af den ringe stofkoncentration.
Lær alligevel eleverne at være opmærksomme på dem.
Husk, at der er hjælp at hente hos dine fysik- og
kemikolleger.

Forskellige
indikatorer
En indikator kan vise om et særligt stof er til stede i en
opløsning. Kuldioxid eller CO2 kan påvises enten ved
hjælp af kalkvand eller CO2 indikator.

Kalkvand
Kalkvand er en af de ældste indikatorer, der findes, og
virker på denne måde:
Når brændt kalk (CaO) kommes i vand (H2O) dannes kalkvand Ca(OH)2 der i opløsningen optræder som calciumioner Ca++ og hydroxid-ioner OH– samt et bundfald af
uopløst brændt kalk (CaO).
Den mængde brændt kalk (bundfald), der opløses i vandet,
er ganske lille. Kalkvandet udvindes ved forsigtigt at
hælde den klare væske fra beholderen over i et reagensglas.
Når kalkvand gennembobles af CO2 sker der følgende
reaktion.

Ca++ + 2 OH– + CO2

CaCO3 + H2O

CaCO3 er kendt som kalk og findes i rigelige mængder
i Danmark, blandt andet på Stevns og Møns klint.
CaCO3 er ikke særligt opløseligt i vand (ellers ville
klinterne ikke være der mere), men lægger sig i stedet
som bundfald.
Når en gas bobles igennem kalkvand og det giver bundfald,
har gassen et indhold af CO2
Men pas på. Hvis der bobles for meget CO2 gennem kalkvandet opløses bundfaldet igen og bliver til klar væske:

CaCO3 + H2O + CO2

Ca(HCO3)2

Ca++ + 2 HCO3–

Kalken går i opløsning, idet der dannes vandopløselige
ioner.
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CO2 indikator
CO2 indikatoren er en såkaldt syre-base indikator. Den kan
købes færdiglavet og skal blot fortyndes med almindeligt
postevand for at være klar til brug.

Hvis CO2 indikatoren er gul, fordi den indeholder CO2, skal
den blot opvarmes forsigtigt, så den opløste CO2 koges ud.
Inden forsøget starter, skal CO2 indikatoren afkøles igen.

CO2 indikatoren skifter farve fra rød til gul, når man bobler
CO2 gennem den.

Alternativt kan den gule CO2 indikator gennembobles med
kvælstof, men det er mere besværligt.

Det skyldes at CO2 opløst i vand er en (svag) syre:

Rødkålsindikator og lakmusindikator
Lakmusindikatoren fremstilles med udtræk af planter, og
rødkålsindikatoren fremstilles med udtræk af rødkål, som
navnet også antyder.

CO2 + 2 H2O

H3O+ + HCO3–

CO2 indikatoren kan således ikke bruges, hvis der er tilsat
syre (eller base).
Da der er CO2 i luften, vil CO2 indikatoren, når den har stået
et stykke tid, blive gul inden man overhovedet er gået i gang
med forsøget.

Begge indikatorerne kan vise om der (relativt i forhold til
vand) er mange eller få H3O+ ioner til stede i en vandig
opløsning.
(Rødkål skifter farve fra blå til rød når man tilsætter eddike.
Det er dette farveskifte, som gør rødkål velegnet som
indikator.)

Opskrift på
rødkålsindikator:
Snit 250 g frisk rødkål i strimler og læg det i et glas
med en blanding af 200 g vand og 100 g sprit. Brug
almindelig denatureret husholdningssprit.
Lad udtrækket stå og trække natten over, så har du en
rødkålsindikator klar til brug allerede dagen efter.
Opbevar den i køleskabet, da den ikke er særlig holdbar.
En god idé er at fryse en større mængde ned (i isterningposer), som du kan bruge af hele året, for det kan være
svært at få rødkål i sommerhalvåret.
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Fakta om vand
Der er vand i alt og på alle steder. Der er vand i verdensrummet, i menneskets hjerne og i planters celler.
Alt liv har brug for vand. Både planter, mennesker og dyr.
Uden vand var der ikke liv på jorden.
Alle børn kender vand og mange ved også at den kemiske
formel er H2O.
Men de fleste ved nok ikke, at vand er en kemisk forbindelse
mellem to hydrogenatomer + ét oxygenatom (som den kemiske
formel også viser)

Et vandmolekyle

(-)

oxygenatom

O
H

(+)

Vand har størst massefylde ved 4 ºC. Derfor synker 4 ºC
varmt vand altid til bunds. Det vil sige at vand, der er både
varmere eller koldere end 4 ºC, stiger op til overfladen. Dette
forhold forklarer blandt andet hvorfor indsøer ikke bundfryser
om vinteren. Isen bliver nemlig på overfladen og beskytter det
dybereliggende vand mod yderligere frysning, så der fortsat
kan eksistere liv under isen. Hos andre stoffer er den faste
form næsten altid den tungeste.
Vand er det eneste stof, der naturligt findes på jorden i tre
tilstande: Flydende (vand), fast (is) og gasform (vanddamp).
Vand koger ved 100oC, fryser ved 0oC og har en pH på 7.
Vand er hverken er syre eller base.
Vand har en række helt unikke egenskaber. Både den
temperatur vandet fryser og koger ved, er meget højere end
man skulle tro når man sammenligner med lignende stoffer.
Og det store spænd mellem fryse- og kogepunkt gør at vand
forbliver flydende de fleste steder på kloden. Som det eneste
sted i universet.

H

(+)

hydrogenatom

Vand hænger sammen – man siger det har en høj overfladespænding – og det gør, at der kan dannes dråber og bølger,
og at vandet kan trækkes op af jorden og op i planter gennem fine kapillarer.
Vand er et usædvanligt effektivt opløsningsmiddel for stoffer
overalt i naturen. Det hæfter til biologiske makromolekyler
som for eksempel proteiner og DNA, og bestemmer dermed
deres struktur og funktion.
Vandets særlige egenskaber skyldes vandmolekylets opbygning, nemlig at vandmolekylet, grundet vinklen mellem O-H
bindingerne på 104,5 grader, har en ”positiv” og ”negativ”
ladet ende. Det vil sige at molekylet er polariseret, og der
derfor dannes svage hydrogenbindinger mellem de enkelte
vandmolekyler.
Kilde: www.life.ku.dk
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Hydrogen og o
xygen
De fleste ved at formlen for vand er H2O.
Men hvad betyder H2O egentlig?
H2O er et molekyle, der består af grundstofferne (atomer)
H (hydrogen) og O (oxygen). Alle atomer består af en kerne
omkranset af elektroner. I en enkelt atommodel – skalmodellen – er elektronerne fordelt i kugleskaller med centrum i
atomkernen. Nedenfor har vi illustreret skallerne som cirkler.
Både hydrogen og oxygen er gasser (under normale forhold
og temperaturer), men når elektroner deles mellem et hydrogen- og et oxygenatom dannes en kemisk binding. Resultatet er
flydende – altså vand.

Der er flere måder at tegne et vandmolekyle på.
Her ses atomkernen og fordelingen af elektronerne.

m, som
et oxygenato
En model af ner. I venstre side
o
har otte elektr en yderste skal
d
i
st
er
ed
n
og
, som
ge elektroner
sidder de enli ner. Elektronerne
art
og
mangler en p
mmen to og to
går nemlig sa
g.
in
d
isk bin
danner en kem

En model af to hy
drogenatomer, som hver
består af
en kerne med
én elektron i hver
.

mer
Her har de to hydrogenato
et, hvor
bundet sig til oxygenatom
det de
der var plads. De har fun
enlige elektroner, som før
manglede en partner.
molekyle
Der er nu dannet et vand
te skal.
med otte elektroner i yders
Som du kan se ser
.
vandmolekylet ”skævt” ud
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Syre og base
Vand kan overføre en proton/hydrogenkerne fra ét vandmolekyle til et andet vandmolekyle.

H2O + H2O

H3O+ + OH–

Det er ganske vist i yderst få tilfælde hvor det sker: Ved ca.
to ud af en milliard vandmolekyler.
Vand er yderst villig til at være vært for eller sponsor af
protoner.
Et stof der villigt afgiver protoner til vand kaldes en syre –
omvendt kaldes et stof, der modtager protoner fra vand, en
base.
Protonoverførsel kan også ske direkte fra en syre til en base.
Hydrogenclorid (HCl), afgiver næsten alle sine protoner til
vand. Det er en stærk syre. En saltsyre opløsning indeholder
derfor H2O, H3O+ og Cl– men (næsten) ingen HCl molekyler.

En fortyndet eddikesyre-opløsning indeholder derfor H2O,
H3O+, CH3COO– og CH3COOH molekyler.
Typiske stærke syrer er saltsyre, svovlsyre og salpetersyre,
mens eddikesyre, citronsyre og kulsyre er typiske svage syrer.
Natriumhydroxyd (NaOH) og brændt kalk (CaO) er stærke baser
mens soda (Na2CO3) og ammoniak (NH3) er svage baser.
Ofte forveksles syrens/basens koncentration med om syren/
basen er stærk eller svag.
Opvarmning
Ved den slags forsøg, vi har her i materialet, foregår opvarmning af genstande
eller væsker med en bunsenbrænder.
En alternativ varmekilde er en varmepistol, som kan fås i et byggemarked.

Eddike eller eddikesyre (CH3COOH) kan i nogen grad afgive
den proton, der sidder sidst i molekylet ( CH3COOH ) til
vand. Det er således en syre, men kun en såkaldt svag syre,
da syren kun afgiver ganske få procent protoner til vand.

Advarsel
Lukkede beholdere (fx uåbnede dåser) må
aldrig opvarmes med en bunsenbrænder
eller en varmepistol. Trykket i beholderen
kan forårsage en eksplosion.
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Elevforsøg 1
Eleverne skal bruge: Sand (kan hentes på stranden eller
købes i et plantecenter), salt, sukker og brun farin.
I dette forsøg skal eleverne opleve hvordan almindelige
materialer fra hverdagen ser ud, når man betragter dem
gennem et forstørrelsesglas. Se fremgangsmåden i
elevmaterialet.
Eleverne vil kunne se strukturen meget tydeligt, og måske vil
de endda kunne se, at noget består af flere dele.
Det vigtigste ved disse forsøg er at eleverne erfarer at der er
en verden ud over hvad vi kan se med det blotte øje.
Sukker og salt består af små krystaller, som er opbygget på
samme karakteristiske måde, som store krystaller. Krystalformen
fortæller temmelig meget om stoffet, og den måde atomerne,
ionerne og molekylerne organiseres på.

Links og besøgssteder:
Læs om salt på:
http://www.saltcenter.com/
Besøg et sukkermuseum:
www.sukkermuseet.dk

Gode bøger om salt og sukker
”Sukker og sød kemi” og ”Salt et dansk råstof”,
begge fra serien ”Spørg naturen”, Gyldendal.
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Elevforsøg 2
Dette forsøg har to formål:
1.	at eleverne lærer at bruge måleudstyr (målebæger og
vægt):
	
	I naturfagsundervisningen er måling og anvendelsen af
forskelligt måleudstyr centralt. Her har vi valgt simpelt udstyr, som eleverne også kender hjemmefra. Det
er vigtigt at eleverne vænner sig til at vægt angives
i g eller i kg. Det samme gælder måling af rumfang,
cm3, liter. Som noget nyt kan milli (m) præsenteres i
forbindelse med milliliter (mL). Det er en god idé at
lade eleverne bruge vægt og måleglas i forskellige sammenhænge. Lad dem fx måle rumfanget af en kop eller
spand.
2.	at eleverne forstår at vand indtager en særlig rolle i
indretningen af enhedssystemet for mål og vægt:
	Vand har densiteten 1 g/cm3 som betyder at 1 g vand
fylder 1 cm3, eller omvendt at 1 cm3 vejer 1 g.

Densitet kaldet også vægtfylde
eller massefylde

Tips til forsøget:

Måleglasset behøver ikke at være et bægerglas. Det kan være en hvilken som helst beholder,
bare den er forsynet med en inddeling.
Brug eventuelt en flaske med etikette, så I får deklarationen med.
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Elevforsøg 3-6
I disse forsøg arbejder eleverne med vand, sand, salt, sukker
og brun farin, som de blander og vejer.
Eleverne arbejder her med noget fundamentalt, nemlig at
den samlede vægt af de komponenter, der indgår i et forsøg,
er den samme, som den samlede vægt af de komponenter,
der er resultatet af forsøget.
Vi siger at vægten/massen er bevaret i forsøget.
Mange (også voksne) har den opfattelse, at når ”noget” hældes
i vand og opløses, så ”forsvinder” det. Sådan forholder det
sig selvsagt ikke.
Det er derfor vigtigt at tage samtalen med eleverne og fx spørge:
•
•

Er saltet/sukkeret væk?
Hvad betyder det for den samlede vægt?		

Disse opløsninger kender eleverne helt sikkert:
•
Kaffe eller te med sukker
•
Suppe med salt eller mælk med honning
•
Et badekar med badesalt
Hvordan finder vi ud af om saltet eller sukkeret stadig er til
stede (eller vejer det samme), selvom det ikke er til at se?
Her kan smagssansen komme eleverne til hjælp (normalt må
eleverne ikke smage på stofferne, men her kan vi selvsagt
gøre en undtagelse).
De vigtigste konklusioner i disse elevforsøg er:
•	Selv om vi ikke kan se det, er det opløste stof
stadig til stede.
•	Vægten (massen) bevares, selvom der er sket en
opløsning af stoffet.
Tag en snak med eleverne om hvad der sker med vandet og
de opløste stoffer, hvis I lader glassene stå utildækket nogle
dage, fx en uge.

Vi bruger ordet ”v
æ
for det mere korr gt” i stedet
ekte ”masse”,
fordi vi tror, at el
ever bedre
forstår meninge
n.

Husk:

Eleverne skal gemme glassene med opløsning fra disse
opgaver til brug i opgave 7.
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Elevforsøg 7

8

Krystallisation og opløselighed
Tag afsæt i hvad der skete med opløsningerne over en uges
tid og præsenter begreberne krystallisation og opløselighed.
Opløseligheden af et stof i vand angives som det antal gram
af stoffet, som kan opløses i 100 mL vand.
En højere vandtemperatur gør opløseligheden større. Der
er dog undtagelser, fx er salts (NaCI) opløselighed næsten
uafhængig af temperaturen. Se her opløseligheden for
forskellige stoffer:

Stof

0°C

20°C

40°C

60°C

80°C

100°C

Salt - NaCl

35,6

35,9

36,4

37,0

37,9

39,0

Potaske – K2CO3

106

110

117

127

140

156

Salpeter – KNO3

13,6

31,9

62,9

109,2

169,3

242,5

Kalkvand – Ca(OH)2

0,137

0,118

0,104

0,087

0,063

0,051

Sukker

179,2

203,9

238,1

287,3

362,1

487,2

g/100 mL

g/100 mL

g/100 mL

g/100 mL

g/100 mL

g/100 mL

Når vandet fordamper i elevernes opløsninger, begynder en
udfældning af det stof, der er opløst i vandet. I bedste fald
vil der udfældes krystaller, der ikke nødvendigvis har samme
størrelse som de krystaller I startede med. Men formen er
den samme.

Krystaller kan ”dyrkes”. En mættet opløsning af stoffet
filtreres og hældes ned i et glas. En enkel krystal limes på
en tynd tråd, og sænkes halvvejs ned i den mættede opløsning. Tråden bindes på en pind, der hviler på glassets kant.
Efter et par dage vil der være dannet en eller flere flotte
krystaller.

En opløsning, der indeholder både opløst stof, og stof som
bundfald, kaldes en ’mættet opløsning’. Brun farin kan være
lidt problematisk, da brun farin indeholder rester af
rørsukkersirup, som ikke krystalliserer.
Eleverne kan se på de dannede krystaller med et
forstørrelsesglas.
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Elevforsøg
opgave 9 + 10
Formålet med disse forsøg er at eleverne oplever hvordan to indikatorer (kalkvand og CO2-indikator) hver især
kan bruges til at påvise CO2.
Begge indikatorer har begrænsninger, hvis man ikke er
grundig nok:
•	Kalkvandet: Hvis der ledes for meget CO2 gennem
kalkvandet
•	CO2-indikatoren: Hvis indikatoren ikke er rød når
den skal bruges.
Det er derfor vigtigt at være grundig med indikatorerne
(som beskrevet tidligere).

Forsøg 9 er både et forsøg og kontrolforsøg, og viser at:
1.	CO2 ledt gennem kalkvand giver et hvidt bundfald
(forsøg)
2.	CO2 ledt gennem vand ikke giver et bundfald
(kontrolforsøg)
Forsøg 10 viser at CO2 kan påvises af både kalkvand og
CO2 indikator
CO2 kan udvindes på mange måder. Den bedste er at
tappe den rene gas fra en såkaldt ”lecture bottle” over
i en plasticpose med slange - fx en urinpose (bruges til
et kateter).
Alternativt kan CO2 fremstilles af kalk (CaCO3) og saltsyre (HCl) i en beholder forbundet til en urinpose.

CaCO3 + 2HCl

CO2 + CaCl2 + H2O

Apparatet til venstre kan fremstille ren CO2, der ledes
direkte ned i et reagensglas med kalkvand.

Saltsyre

En anden mulighed er forsigtigt at puste udåndingsluft
gennem et sugerør ned gennem indikatoren. Det er
også muligt at lede gassen fra en rystet mineralvand
med brus ned gennem indikatoren. Både udåndingsluft
og "brus" i en sodavand indeholder CO2.

CaCO3

Kalkvand
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Elevforsøg 11 + 12
Formålet med forsøg 11 er at eleverne erfarer at en syrebase indikator, her en rødkålsindikator, skifter farve når den
dryppes i en hhv. sur, neutral eller basisk opløsning.

De syrer og baser, der anvendes i forsøgene, skal være så
fortyndede som muligt. Og de skal udleveres til eleverne af
dig i fortyndet udgave.

Formålet med forsøg 12 er at få rødkålsindikatoren til at
afsløre om en ukendt opløsning indeholder stof, der gør opløsningen sur, neutral eller basisk.

Det meste kan købes i supermarkeder, og meget af det
findes i elevernes hjem, noget bruges endda i køkkenet. Når
eleverne møder almindelige kemikalier i deres forsøg, får de
øjnene op for at kemikalier er en del af deres hverdag.

Lidt mere om sikkerhed
På nettet kan man finde sikkerhedsdatablade, der
fortæller alt om sikkerhed ved omgang med kemikalier.
Specielt ”fysisk-kemiske egenskaber”, giver information
om en opløsnings surhedsgrad.

OBS:

Til opgave 12 er der frit slag blandt mindst tre
forskellige kemikalier eller safter, sodavand eller
lignende.
Der er altid en risiko ved kemiforsøg, så udvis altid
omhu og forsigtighed.

Ved fortynding af stærke syrer så husk at syren skal hældes
eller dryppes i vandet. Ikke omvendt.
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pH < 7 sur opløsning
pH = 7 neutral opløsning
pH > 7 basisk opløsning

Til opgave 11 er fortyndet citronsyre eller husholdningseddike oplagte syreopløsninger mens soda (ikke kaustisk
soda) eller brun sæbe er oplagte baseopløsninger.
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