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Bliv din egen kEmi-dEtEktiv

i bryggerset   

Du skal bruge:
• 3 tomme ½ l sodavandsflasker med låg.
• Kalkfrit vand (demineraliseret vand)
• Kalk (fx havekalk)
• Vaske-/sæbepulver
• Målebæger 1 dl
• Teske
• Etiketter til flaskerne
• Evt. en lineal

Sådan gør du 
1. Tag tre tomme og rene sodavandsflasker med låg. 
    Sørg for at de er helt rene.

2. Giv dem numrene 1, 2 og 3. 

3. Hæld 1 dl kalkfrit vand i flaske 1.

4. Hæld 1 dl almindeligt vandhanevand i flaske 2.

5. Hæld 1 dl vandhanevand i flaske 3 og tilsæt en knivspis kalk.

6. Hæld ½ tsk. vaske-/sæbepulver i hvert glas. Det gør ikke noget, at pulveret sætter sig 
    på indersiden af flasken.

7. Skru låget på flaskerne og ryst glassene, så vaskepulveret bliver helt opløst. 
    Der må ikke være vaskepulver i bunden af flasken.

8. Ryst derefter alle flasker samtidigt i 1 min og sæt dem ved siden af hinanden.

9. Noter resultatet ned i et skema, tag et billede eller lav en tegning eller find din 
    helt egen måde at vise resultatet på. Du kan evt. bruge linealen.

Test hårdhed

Her kan du læse, hvordan du selv kan undersøge de forskellige 

ting. Find din egen måde at beskrive og fortælle om dine 

resultater efter hvert forsøg. Det kan være i form af tegninger, 

fotos, videoklip, skemaer, en hjemmeside eller lignende.
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Det sæbevand, der skummer mest i forsøget, vil også vaske bedst. 
Hvad skummer mest – hårdt eller blødt vand? Hvad gør kalken ved sæben?

Hvad vil der ske, hvis du tilsætter 1 tsk. vaskepulver 
mere i flaskerne?

Hvad vil der ske, hvis du brugte opvaskemiddel 
i stedet for vaskepulver?

Har du forslag til, hvordan man kan forbedre forsøget? 
Var der noget, der var svært eller gik galt?

Hvorfor tror du, man skal bruge mere sæbe de steder i landet, 
hvor vandet er meget hårdt?

Hvordan ser det ud i dit område? 
Brug evt. kortet side 30 i elevbogen.

Kig på varedeklarationen af vaskepulveret. 
Hvor meget vaskepulver skal du bruge til en vask?

Hvordan vil du fortælle andre om resultatet?


