Fyrværkeri
Niveau:
7. klasse
Varighed:
5 lektioner

Præsentation:
Forløbet ”Fyrværkeri” består af fem fagtekster, 10 opgaver, videnstjek og 13 aktiviteter. Forløbet kan
gennemføres i klassen som et fælles forløb, eller de enkelte fagtekster kan deles ud til grupper, der kan
forberede en præsentation for resten af klassen.
Formålet med forløbet er at give eleverne en god og bred viden om fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed, som
de kan anvende uden for skolen.
Holdningen i dette materiale er, at eleverne bør undervises i de farer og risici de kan møde i deres hverdag,
så de kan handle på baggrund af viden og indsigt. På den måde kan de rustes til at handle ansvarligt og
velovervejet.
Fyrværkeri er en del af den danske fejring af nytår og dermed noget eleverne vil møde, og samtidig vil
eleverne nemt kunne finde sider på internettet med mere eller mindre fornuftige forslag til eksperimenter.
Baggrundsviden og progression:
Det er oplagt at placere forløbet ”Fyrværkeri” omkring juletid i 7. klasse, da det er tæt relateret til fx
fyrværkerikampagner i tv og anden medieomtale af fyrværkeri og fyrværkeriskader. Forløbet kan naturligvis
også placeres på tilsvarende tidspunkt i 8. eller 9. klasse.
Fagligt set spænder emnet vidt – fra forbrænding over metallers flammefarver til raketprincippet, og da
forløbet er holdt kort, er ingen af emnerne behandlet helt i dybden.
Det er hensigten, at eleverne får en forståelse af, at mange af hverdagens fænomener kan beskrives med
teori og eksperimenter fra flere af fysik/kemis stofområder.
Forløbet ”Atomer og molekyler” danner grundlag for, at eleverne kan forstå de kemiske reaktioner og
ligninger i ”Fyrværkeri”. Derfor anbefales det, at ”Atomer og molekyler” placeres før ”Fyrværkeri”..
Den kemiske reaktion, når krudt afbrændes, er en redoxproces, idet kaliumnitrat reduceres, mens svovl og
carbon oxideres. Hvis forløbet placeres i 9. klasse, kan fagteksten ”Krudt” suppleres med en præsentation
af redoxprocesser jf. trinmål for 9. klasse.
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Overblik over forløbet:

Fagtekst 1: Fyrværkeri – farligt og fascinerende

Læringsmål


Eleven kender til
historiske og nutidige
fakta om fyrværkeri og
krudt.



Eleven lærer om
fyrværkerisikkerhed og -

Faglige begreber


Opgaver

Aktiviteter

1: Hvad ved du om

1. Fyrværkeri-sikkerhed

Tegn på læring


Sikkerhed



Fuser

fyrværkeri?



Krudt

2: Hvad er galt?

sikkerhed omkring
fyrværkeri.


omkring fyrværkeri.

seks fyrværkeriråd?
4: Oversæt til
hverdagssprog

2. Eleven forklarer
sikkerhed og lovgivning

3: Hvad er årsagen til de

lovgivning.

1. Eleven gengiver



3. Eleven forklarer
fyrværkeriets historie og
sikkerhed og lovgivning
omkring fyrværkeri.
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Fagtekst 2: Krudt

Læringsmål


Eleven lærer stofferne
kaliumnitrat, carbon og
svovl at kende.



Eleven forstår
brandtrekanten, og kan

Faglige begreber


Aktiviteter

5: Kender du

2. Undersøg svovl,

1. Eleven forklarer
brandtrekanten.



Forbrænding

brandtrekanten?

demonstrationsaktivitet



Kemisk reaktion

6: Kan du gøre

3. Undersøg

stofferne kaliumnitrat,

ligningerne færdige?

kaliumnitrat A

carbon og svovl.





Reaktionsligning



Gasudvikling

4. Undersøg
kaliumnitrat B
5. Fremstil en
røgbombe,
demonstrationsaktivitet
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Tegn på læring


Brandtrekanten

fortælle om de kemiske
reaktioner i krudt.

Opgaver



2. Eleven identificerer

3. Eleven beskriver de
kemiske reaktioner i krudt.

Fagtekst 3:Flot og farverigt
Tegn på læring
Læringsmål


Eleven lærer, at
farverne i fyrværkeri
skyldes afbrænding af

Faglige begreber



metaller, og lærer nogle 
metallers flammefarver



Eleven lærer, at salte
kan indeholde metaller.

Aktiviteter

7: Placér metaller i

6. Flammefarver A

Salte
Metaller
Grundstoffernes Periodesyste
m

at kende.


Opgaver

Flammefarver

1. Eleven forklarer, at
Grundstoffernes
Periodesystem

demonstrationsaktivitet
8: Hvilke salte
indeholder metallerne?
9: Kender du
flammefarverne?
10: Sortér stofferne
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7. Flammefarver B,

metaller har forskellige
flammefarver.
2. Eleven identificerer

8. Observer

metaller ud fra

stjernekastere

flammefarver.
3. Eleven behersker forsøg,
der bestemmer metaller vha
flammefarver.

Fagtekst 4:Metallers reaktion med oxygen
Tegn på læring
Læringsmål


Eleven lærer, at der
dannes metaloxider,
hvis metaller indgår i en

Faglige begreber


Opgaver

Aktiviteter

Metaloxider

1. Eleven forklarer, at
9. Overfladearealets



forbrændingsproces, og 
at overfladens størrelse

Tungmetaller
Densitet

betydning for
reaktionen med oxygen

overfladens størrelse har
betydning for
forbrændingens forløb.

har betydning for

2. Eleven forklarer at

forbrændingens forløb.

tungmetaller er et skadeligt
restprodukt af fyrværkeri.



Eleven forstår, at
tungmetaller er et
problematisk
restprodukt af
fyrværkeri.
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3. Eleven forklarer, at der
dannes metaloxider ved
forbrænding af metal.

Fagtekst 5:Fuld fart på
Tegn på læring
Læringsmål


Eleven kan fortælle om
raketprincippet.

Faglige begreber


Raketprincip

Opgaver

Aktiviteter



1. Eleven identificerer
10. Undersøg



Aktion

raketprincippet



Reaktion

11. Ballonraket
12. Vandraket

raketprincippet.
2. Eleven forklarer
raketprincippet, med
korrekt brug af begreberne
aktion og reaktion.

13. Radio Nytår
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3. Eleven konstruerer forsøg,
der underbygger
raketprincippet, med korrekt
brug af begreberne aktion og
reaktion.
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