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Forsøg 1: Ildslukker 

Sådan gør I:
a.  Hæld ca. 3 tsk. bagepulver (NaHCO3) i sodavandsflasken  

(brug tragten) 
b. Hæld nu eddike (CH3COOH) i flasken indtil det når ca. 2 cm op 
c. Tænd fyrfadslyset 
d. Sæt tommelfingeren foran flaskens mund og ryst flasken. 
e.  Hold flasken vandret lige foran lyset og flyt fingeren  

– men først: 

Hvad tror I der vil ske? 

I skal bruge:
• Bagepulver (NaHCO3) 
• Eddike (CH3COOH) 
• En tom sodavandsflaske 0,5 L/33 cl 
• Tragt 
• Fyrfadslys 
• Tændstikker 

1. Forklar hvad der skete 

2. Da du blandede bagepulver  
(NaHCO3) og eddike (CH3COOH)  
brusede det. Hvilken gas var det? 

3. Forklar hvorfor ilden gik ud 

Hvad skete der?
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Forsøg 2: Vægten af forskellige luftarter 

Sådan gør I:
a.  Skriv de fire luftarter på de fire balloner
b.  Put nu de forskellige gasser i ballonerne og bind en knude, så 

gasserne ikke slipper ud. Ballonen med atmosfærisk luft skal I 
selv puste op. 

 1. Hvad sker der med de forskellige balloner?

 

 

 2. Hvilken gas er tungest? 
 
 3. Hvilken gas er lettest? 

1. Hvad vejer luft? 

2. Tror I at alle luftarter vejer det samme? 

I dette forsøg skal I undersøge om forskellige luftarter vejer 
det samme. Luftarter eller gasser kan være bygget op af en 
slags atomer, eller af flere slags atomer. For eksempel er 
Kuldioxid (CO2) opbygget af molekyler, hvor et carbonatom 
og to oxygenatomer er sat sammen. Helium (He) er opbygget 
af enkelte heliumatomer. 

I skal bruge:
• Urin-pose med helium (He) 
• Urin-pose med almindelig luft 
• Urin-pose med kuldioxid (CO2)
• Urin-pose med oxygen (O2) 
• Balloner 
• En sprittusch
• Klemmer til urinposerne 
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U (unit) er en meget lille måleenhed 

1. Hvor meget vejer et heliumatom? 

2.  Hvor meget vejer et carbonatom? 

3.  Hvor meget vejer et oxygenatom? 

4.   Hvor meget vejer et molekyle, som er sat sammen  
af et carbonatom og to oxygenatomer? 

5.   Hvad vejer en liter oxygen, en liter helium,  
en liter kuldioxid, en liter atmosfærisk luft? 

6.   Kan I se en sammenhæng mellem molekylernes  
vægt og gassernes massefylde? 

Ekstraspørgsmål:

Navn på gas Massefylde
Oxygen (O2) 1,43 g/liter
Kuldioxid (CO2) 1,98 g/liter
Helium (He) 0,18 g/liter
Atmosfærisk luft 1,29 g/liter

Navn på atom  Vægt
Oxygen 16 u
Carbon  12 u
Helium 4 u
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Forsøg 3: Kan ild brænde i alle luftarter?

Sådan gør I:
a.  Tænd de 3 fyrfadslys og sæt et syltetøjsglas over hvert lys 
     
1. Vil lysene slukke lige hurtigt?  
Hvorfor/hvorfor ikke?

b.   Tænd lysene igen, sæt glassene over. Tag tid på hvor lang tid der 
går før lyset går ud. Notér hvor mange sekunder det første lys 
nåede at brænde og hvor mange sekunder det sidste lys nåede at 
brænde

c.  Tænd de tre lys igen 
d.   Pust nu 10 gange ned i det store glas og sæt alle tre glas over de 

tre lys igen

2. Hvad tror du nu, der vil ske? Hvorfor?

3. Hvad skete der? Hvorfor?

4. Forklar hvilken forskel, der er på luften  
fra lokalet og luften fra dine lunger

Har I prøvet at slukke et stearinlys  
med en gammeldags lyseslukker? 

Hvorfor tror I lyset slukker? 

Nogle gasser kan kvæle ild, mens andre gasser ligefrem  
nærer en forbrænding. I dette forsøg skal I undersøge, i 
hvilke luftarter lys kan brænde.

I skal bruge:
• 3 fyrfadslys 
• Tændstikker 
• 3 syltetøjsglas i 3 forskellige størrelser 
• Stopur
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I skal bruge:
• En ballon 
• En sodavand 25 eller 50 cl
• Kolbe med CO2 indikator 
• Sugerør

Forsøg 4: Er der gas  
i sodavand?
Har du lagt mærke til at det bruser sjovt, når du drikker en 
sodavand? Det er som om sodavanden, udover væsken, også 
består af luftbobler. 

I skal i dette forsøg undersøge hvilken gas der er i sodavand. 
Måske kan I tænke jer til hvilken gasart det er, når I ved at der 
er kulsyre (H2CO3) i næsten alle former for sodavand?

Sådan gør I:
a.  Pust en ballon op og lad luften sive ud igen
b.  Sæt ballonen på en fyldt sodavandsflaske
c.  Ryst flasken, sørg for at der ikke kommer sodavand op i ballonen
 
 1. Hvad vil der ske med ballonen?
 

 2. Hvad sker der? Hvorfor?
 

 3. Hvilken gas er der tale om?

d.  Tag nu ballonen af flasken, og klem omkring åbningen,  
 så gassen ikke siver ud
e.   Hold nu ballonens åbning henover et sugerør, som I stikker ned i 

en kolbe med CO2 indikator. Lad gassen sive ud i væsken.
 

 4. Hvad sker der?
 

 5. Hvilken gas har I påvist?
 

CO2 indikatoren skifter fra rød til gul, når 
der kommer CO2 ned i indikatoren.
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Forsøg 5: Kan alle stoffer lede strøm?
I dette forsøg skal I undersøge hvilke stoffer der leder strøm. I 
skal også undersøge om nogle stoffer er bedre til at lede strøm 
end andre. 

I skal arbejde med materialerne: Jern, kobber, aluminium, 
carbon/kulstof, træ, glas og plastik.

I skal bruge:
•  Materialestænger: Jern, kul, kobber, træ, aluminium, glas 

og plastic 
• Strømforsyning 6 V 
• Pære i fatning 
• Ledninger 
• Krokodillenæb

Sådan gør I:

Gør startopstillingen klar (se billederne).

1.  Se hvad de forskellige stænger er lavet af  
(Brug skemaet, hvis det er svært).

2. Hvilke stænger er metaller og hvilke stænger er ikke-metaller?

3. Hvor mange af stofferne kan I finde i det periodiske system?

4.  Hvad tror I der sker, hvis I indsætter forskellige materialestænger 
mellem de to krokodillenæb (se billede) 

5. Indsæt på skift de forskellige materialestænger

6. Kan stofferne placeres i grundstoffernes periodiske system?

7. Er de placeret over eller under trappen?

8. Kan I finde andre stoffer, som kan eller ikke kan lede strømmen?

Grundstoffer | Elevark  side 7
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Forsøg 6: Elektrolyse 
Ligesom det er muligt at bygge forskellige stoffer op af  
forskellige atomer, er det også mulig at splitte stofferne igen. 

Det skal vi prøve i dette forsøg.

I skal bruge:
•  Elektrolysekar 
• Vand 
• Fortyndet svovlsyre (H2SO4)
• Strømforsyning (20V jævnspænding) 
• To minireagensglas 
• To ledninger 
• Tændstikker

Vand (H2O) består af to hydrogenatomer 
og et oxygenatom.

Sådan gør I:
a.  Hæld 80 ml vand i elektrolysekaret
b.  Put vand i reagensglassene. Reagensglassene skal sættes på  

metalelektroderne i bunden af karret, så de stadig er fyldte med 
vand, selvom de står på hovedet. 

c.  Sæt ledningerne på, så der går ledninger fra strømboksen til  
elektrolysekaret (se billede).

 1. Hvad vil der ske, når I tænder for strømmen?
 

d.   Tænd for spændingsforskellen og skru op til 20V

 2. Hvad sker der?

e.  Tilsæt nu - forsigtigt - 5 ml H2SO4. 

 3. Hvad sker der?

f. Tilsæt nu - forsigtigt - 5 ml H2SO4 mere. 

 4. Hvad sker der?

g.   Løft nu forsigtigt glasset, hvor den ledning som sidder i + er sat i 
og sæt en glødende træpind hen foran åbningen. 

 5. Hvad sker der?

h.  Løft forsigtigt det andet glas af. I skal ikke vende glasset om.  
 Før forsigtigt en glødende træpind hen til glasset. 
 
 6. Hvad sker der?
 

 7. Hvilken to stoffer kan H2O adskilles i?



Grundstoffer | Elevark  side 9

Forsøg 7: Magnesiumbånd i svovlsyre 
I dette forsøg skal I undersøge grundstoffer og se hvordan 
de blander sig med hinanden. Det vil sige danner en kemisk 
reaktion. 

I skal overveje hvordan syren påvirker metallet og hvad der til 
slut er tilbage i reagensglasset. 

Indtil nu har I måske kaldt boblerne for luft. I skal nu undersøge 
hvilken gas der er tale om.

I skal bruge:
•  Svovlsyre (H2SO4)
• Magnesiumbånd (Mg) 
• Reagensglas 
• Tændstikker

Sådan gør I:
a.  Hæld svovlsyre i et reagensglas (ca. 5 cm op). 
b.  Læg 2 cm. magnesiumbånd ned i svovlsyren  

og læg en glasplade over. 
c.   Tænd tændstikken og før den ind over reagensglasset,  

mens du fjerner glaspladen. 

1.  Hvad tror I der sker, når vi lægger magnesiumbåndet  
ned i svovlsyren (H2SO4). 

2.  Hvilke atomer består svovlsyre af (H2SO4). 

3.  Hvad sker der, når I antænder gassen? 

4.  Hvilken gas dannes? 

5.  Er det en ”tung” eller en ”let” gas? Hvorfor? 

6.   Hvad er der tilbage i reagensglasset,  
efter gassen er steget op?

Spørgsmål:
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Forsøg 8: Brændende knækbrød
Nu skal I påvise et af grundstofferne i knækbrød

I skal bruge:
• Knækbrød 
• En tang 
• Tændstikker 
• Kolber eller syltetøjsglas
• Ca. 20 ml CO2-indikator

Sådan gør I:
a.  Hæld ca. 20 ml CO2-indikator op i et glas 
b.  Bræk et stykke knækbrød af og hold det fast med tangen  
c.  Antænd knækbrødet, så det brænder en smule 
d.  Hold det straks ned i syltetøjsglasset 
e.  Hold hånden over, så røgen ikke ryger ud 
f.  Tænd gerne knækbrødet flere gange og gentag forsøget

 

1. Hvad sker der med CO2-indikatoren? 

2. Hvilket grundstof indeholder knækbrød? 

Spørgsmål:
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Når vi hælder sukker i vores te og salt på maden, er det kry-
staller vi bruger. Disse krystaller er meget små. I dette forsøg 
skal I forsøge at lave dem større. 

De dyreste og fineste krystaller vi kender, er diamanter,  
rubiner og smaragder. De er meget sjældne og umulige at 
fremstille. 

I hverdagen er krystaller nødvendige. Sandet på stranden 
og metallerne, som cykler og biler består af, er dannet af 
krystaller. 

Hvor store og flotte mon jeres krystaller kan blive?

Forsøg 9: Krystaller

I skal bruge:
• Alun (Kaliumaluminiumsulfat, KAlSO4) eller køkkensalt (natriumchlorid, NaCl) 
• Kogt vand i termokande 
• Bægerglas/syltetøjsglas 
• Tragt med kaffefilter 
• Papir 
• Sikkerhedsbriller
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Sådan gør I:

a. Tag sikkerhedsbriller på 
 (hvorfor skal du have sikkerhedsbriller på?  
 Læs fx etiketten på bøtten med Alun)

b.  Se på de kemiske formler for salte.  
Kan du finde grundstofferne i det periodiske system?

c. Hæld 100 ml kogt vand fra termokanden op i et bægerglas/syltetøjsglas.

d. Tilsæt en tsk. salt af gangen og rør rundt

e.  Bliv ved med at tilsætte salt og tæl, hvor mange teskefulde du tilsætter. 
Rør rundt hver gang

f.  Når du ikke kan opløse mere salt i vandet – det vil sige, når du kan se der 
ligger salt på bunden – skal du stoppe.

g.  Sæt en tragt med et kaffefilter ned i et nyt bægerglas/syltetøjsglas  
og hæld væsken igennem.

h. Læg et stykke papir over og lad glasset stå i 3-4 dage.

1. Hvad tror du der er sket efter 3-4 dage?

2. Hvorfor skal der papir over?

3. Hvad er der sket efter 3-4 dage?
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Det "blinde"
periodiske system
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HHe

Be Li

Vejledning:
Print to sæt ud af kortene og klip dem ud. 
Husk at brikkerne skal printes, så det kemiske symbol står på den ene 
side og grundstoffets fulde navn og billede står på den anden side. Side 
15 bagpå side 19, side 16 bagpå side 20, side 17 bagpå side 21 og 
side 18 bagpå side 22.

Gæt et grundstof
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Helium

Helium bruges i flydende form 
bl.a. til at køle de superledende 
magneter, som bruges i MR-
scannere (magnetrøntgen).

Beryllium

Beryllium bruges bl.a. i flyve-
instrumenter og i atommissiler.

Lithium

Lithium bruges bl.a. i fremstil-
lingen af batterier.

Hydrogen

Bruges bl.a. til fremstilling af 
raketbrændstof.

den modsatte sideGæt et grundstof
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Oxygen

Når vi trækker vejret indånder 
vi Oxygen, som er livsvigtig  
for os.

Carbon

Carbon findes frit i naturen i 
mineralerne diamant og grafit, 
der begge består af rent carbon. 

Neon

Neon bruges bl.a. som gas i 
neonrør, hvor elektriske udlad-
ninger danner et rødt lys fra 
neonatomerne.

Fluor

Fluor bruges bl.a. i tandpasta, 
hvor det hjælper til at forebygge 
caries.

Nitrogen

Nitrogen udgør 78% af jordens 
atmosfære. Alle levende  
organismer indeholder  
Nitrogen. 

Bor

Bor indgår som en ingrediens  
i mange insektmidler.
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Silicium

Silicium bruges som ingrediens 
i silikone. Silikone bruges bl.a. 
i brystimplantater og i fuge-
masse.

Magnesium

Magnesium bruges bl.a.  
i øl- og sodavandsdåser.

Svovl

Før i tiden brugte man svovl 
til fremstilling af krudt. I dag 
bruger man det bl.a. når man 
fremstiller gummi.

Fosfor

Fosfor bruges i gødning. Før i 
tiden brugte man knogler som 
gødning, da menneskers og dyrs 
knogler indeholder fosfor.

Aluminium

Aluminium er et let metal, der 
ikke ruster, og som derfor bruges 
i  fly, biler, vinduer, døre.

Natrium

Natrium findes bl.a. i helt 
almindelig køkkensalt.
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Calcium

Calcium bruges bl.a. til  
fremstilling af ost og cement.

Argon

Argon bruges bl.a. i glødepærer, 
hvor glaskolben er pumpet 
delvis lufttom og fyldt op med 
Argon.

Kalium

Kalium er vigtig for levende celler. 
Det findes bl.a. i persille, mandler  
og kartofler.

Klor

Klor bruges bl.a. til at rense 
vandet i svømmehallen.
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