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Sammanfattning: 

Primära syftet med detta examensarbete var att arbeta fram laborationer i hopp om att med 
hjälp av dem fånga och höja elevernas intresse för ämnet kemi. Undersökningen genomfördes 
med två enkäter och ett laborationstillfälle med en elevgrupp. Eleverna fick först fylla i en 
enkät gällande deras utgångsintresse och åsikter om kemi. Efter detta följde
laborationstillfället då de framtagna laborationerna genomfördes vilket följdes av den andra 
enkäten.

Studien genomfördes i Sverige och Finland och resultaten från dessa två undersökningar 
jämfördes sedan i syftet att undersöka skillnader mellan svenska och finska elevers intresse 
gällande ämnet kemi.

Jämförelsen av resultat från Sverige och Finland visade att motivationen och intresset hos de 
finska eleverna är högre än hos de svenska. Andelen grundskoleelever som önskar söka 
gymnasieutbildningar där kemi ingår visar sig vara markant lägre i Sverige. Orsak till detta 
kan finnas i skillnader i lärartäthet och klasstorlek.
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1 INLEDNING

Flertalet undersökningar visar på ett sviktande intresse för naturvetenskap i grundskolan. 
Enligt Sundin - Beck (2003) är kemin det mest drabbade ämnet. Detta får som följden att 
antalet elever som söker vidare till naturprogrammet på gymnasiet minskar. Detta i sin tur 
leder till en otakt gällande behovet av civilingenjörer. Enligt Andersson (1999) har trenden 
varit vikande sedan 1996 och från 1999 visar det sig att intressekurvan går än brantare neråt. 

Statistik från statistiska centralbyrån visar att endast 10 % av flickorna i gymnasiets 
avgångsklasser 2005 har intresset av att i framtiden satsa på en naturvetenskaplig utbildning.
Dahlstrand och Svensson (1999) menar att den traditionella uppläggningen som 
kemiundervisningen följer är orsaken till att elever uppfattar kemiämnet teoretiskt och svårt.

Sjöberg (2000) menar även han att ett minskat intresse för naturvetenskap och teknik i 
framtiden kommer att skapa stora rekryteringsproblem gällande såväl näringsliv, industri som 
forskning i Sverige och våra nordiska grannländer. 
Detta är alltså inte endast ett skolproblem utan även i förlängningen ett nationalekonomiskt 
problem då ointresset för naturvetenskap i grundskolan återspeglar sig i negativ tillväxt på 
ingenjörs- och liknande utbildningar.

Det är en stor utmaning för oss blivande NO-lärare att vända denna negativa trend. Det är 
förmodligen lätt att halka in i de inkörda hjulspåren som finns i skolvärlden och fortsätta 
undervisningen på det traditionella sätt som alltid skett på den aktuella skolan. 
Det är en oerhört viktig uppgift vi nyutexaminerade lärare står inför, att bryta dessa negativa 
trender och skapa ett positivt klimat för de aktuella ämnet samt hitta nya undervisningsvägar 
och utveckla material som intresserar eleverna i fråga.

En del av ointresset för naturvetenskap kan förklaras med att det faktiskt är ett invecklat 
område. Oftast fordras en större insats eget arbete för att få ett bra betyg i ämnet jämfört med 
andra ämnen. I förlängningen i det betygsystem vi har där alla betyg är lika värda oberoende 
av ämnesområde kan följden bli att naturvetenskapen väljs bort för ämnen där det är ”lättare” 
att få bra betyg (Sjöberg 2000).

Det finns med andra ord flera variabler i denna ekvation och det kommer att kosta tid och 
resurser för de som anser sig kallade att lösa eller rättare sagt försöka komma med idéer som i 
en framtid kan ge oss lösningar på detta.

Mitt bidrag till detta avser att angripa problematiken genom att stimulera eleverna med hjälp 
av intressanta och för eleverna nya laborationer. Laborationer inom kemin är viktiga. 
Wickman menar att praktiska övningar och laborationer har en självklar plats i 
undervisningen gällande de naturvetenskapliga ämnena. Han menar vidare att populariteten 
och tilltron för dessa ämnen ökar med laborativa inslag.
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Med bakgrund av detta var det naturligt att angripa problemet med den nuvarande 
naturvetenskapliga undervisningens laborationer och att med hjälp utav intressanta, 
händelserika laborationer så ett frö för att öka elevens intresse för naturvetenskap.
Även om eleven inte har som avsikt att studera vidare inom naturvetenskapen behöver eleven 
för framtida bruk kunskaper och färdigheter inom NO-ämnen som ren allmänbildning. Detta 
för att ha möjligheten att förstå de mekanismer som finns i och styr vårat dynamiska och 
demokratiska samhälle. (Sjöberg 2000)

1.1 Bakgrund

Naturvetenskapen utgår från specifika antaganden för att göra naturen begriplig. Den 
världsbild som då skapas skiljer sig från de världsbilder som uppstår genom andra sätt att 
beskriva naturen. De naturorienterade ämnena behandlar således vetenskapliga tolkningar av 
vardagslivet liksom bearbetning av vetenskapliga frågeställningar och teorier. 
Naturvetenskapen beskriver processer i termer av växelverkan inom system på olika nivåer. 
De naturorienterade ämnena gör dessa beskrivningar begripliga och berikar synen på olika 
företeelser i vardagen och i tekniska anordningar.

Under historiens lopp har vardagliga iakttagelser och funderingar i växelspel med hypotetiskt 
tänkande och experimentell verksamhet utvecklats till teoretiska modeller. Inom de 
naturorienterade ämnena utgör dessa modeller verktyg för att synliggöra och bearbeta frågor 
och känslor som uppstår i kontakten med naturen, med den egna kroppen och med tekniken. 
Modellerna ger också möjlighet att skapa nya frågeställningar och hypoteser.

En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den experimentella 
metod som kännetecknas av att hypoteserna prövas med hjälp av observationer och 
experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar de naturorienterade ämnena. Många uppgifter 
ställer idag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en, inte minst gäller detta miljö 
och hälsofrågor. Många sådana frågor, kontinuerligt belysta, i undervisningen skapar en 
möjlighet för eleven att utveckla en förmåga att använda naturvetenskapligt kunnande som 
argument vid ställningstaganden. Därmed berör utbildningen eleverna både som individer och 
samhällsmedborgare.

Kemiämnet syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Samtidigt 
skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och glädje och människans förundran 
och nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som naturens uppbyggnad. Kemiämnet 
syftar vidare till att belysa och bearbeta frågor om hälsa, miljö och jordens resurser. 

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven utvecklar kunskaper om: 
Grundämnen.
Kemiska föreningar och tekniska produkter med betydelse för vardagslivet.
Omvandlingar vid kemiska reaktioner.
Inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande.
Förståelse om materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning. (Skolverket
2000)
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Vidare beskriver kursplanen att eleven skall utveckla kunskap om hur kemin har påverkat 
våra livsvillkor och vår kulturs världsbild. Gällande kunskapens användning säger kursplanen 
att eleven skall utveckla kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt deras egna 
erfarenheter kan nyttjas och användas i miljö-, säkerhets- och hälsofrågor. Ytterligare menar 
kursplanen att eleven skall sträva mot att utveckla sin förmåga att nyttja kunskaper i kemi 
tillsammans med etiska och estetiska argument i diskussioner om konsekvenser av kemins 
vardagliga tillämpningar. (Skolverket 2000, Ålands läroplan 1996)

Svenska styrdokument säger att elever som uppnått slutet på nionde skolåret skall:
Ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter.
Ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer som […] 
förbränning.
Kunna ge exempel på hur kemin har påverkat våran vardag.
Ha kännedom i hur laborationer utformas och genomförs med hjälp av teorier och modeller.
Ha kännedom om hur kemikalier och brandfarliga ämnen hanteras.

Gällande den naturvetenskapliga verksamheten skall eleven självständigt utföra mätningar, 
observationer och experiment och ha grundläggande kunskap om hur de kan utföras. 

Detta täcker även den Åländska läroplanen. Den Åländska läroplanen betonar även till stor 
del att utveckla elevernas förmåga att arbeta självständigt, kritiskt tolka resultat, inse logiska 
samband och dra egna slutsatser. Eleverna skall stimuleras till intresse för den tekniska 
utvecklingen som sker i samhället där miljöaspekten ges en betydande plats.

1.2 Syfte

Grundläggande syftet med detta examensarbete är att arbeta fram en serie utvalda laborationer 
som av grundskolelärare i framtiden kan användas för att komma bort från de 
standardlaborationer dagens kurslitteratur präglas av. Som vi tidigare nämnt sviktar intresset 
inom grundskolan för de naturorienterade ämnena. Detta får som följd att allt färre väljer 
inriktning mot naturveteskapliga och tekniska utbildningar på gymnasienivå. 

För att bryta trenden och få en positiv utveckling gällande intresset för, i detta fall kemi, är 
min mening med examensarbetet att hos eleverna skapa ett positivt intresse och viljan att i 
framtiden fördjupa sig inom nämnda område. En förutsättning förutom bra laborationer är att 
välutbildade lärare i NO-ämnena finns tillgängliga för eleverna som kan skapa den kvalitet 
och motivation som behövs för att motivera eleverna (Sjöberg 2000)
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1.3 Frågeställningar

Sjöberg menar att eleverna har en dyster bild av NO ämnena och dess undervisning. Speciellt 
flickorna upplever nämnda ämnen som hårda och exakta och väljs därför ofta bort. Paradoxalt 
nog tillhör de nordiska studenterna, samma studenter som väljer bort naturvetenskap, de som 
snabbast anammar ny teknik. (Sjöberg 2000)

1) Kan en av orsakerna till nedgången i intresset för ämnet kemi hänvisas till laborationer som 
ej tilldrar sig elevens intresse? 

2) Kan en mindre serie anpassade laborationer höja intresset/öka motivationen för ämnet 
kemi?

3) Skiljer sig intresset/motivationen mellan Sverige och Finland.

1.4 Litteraturgenomgång

För att göra en jämförelse mellan de idéer som påverkat pedagogiken genom historien och 
som än i dessa dagar fortfarande till stor del styr lärarens gärning har en genomgång av de i 
mina ögon viktigaste epokerna studerats. 

Även en studie har genomförts där ämneslitteraturen i grundskolan har granskats. Denna 
studie har legat som grund för framtagningen av de laborationer detta arbete bygger på.

1.4.1 Historik

Progressivismen

Kunskapen tillges inget egenvärde utan det är kunskapens användbarhet, dess nytta som ger 
den ett värde

Kunskapen betraktas inte som manifest, den är alltså inte given en gång för alla. 

Kunskapen är ständigt föränderlig och expanderande.

Optimistisk i den bemärkelsen att man hyser en obruten tilltro till vetenskapens möjligheter 
att skaffa fram ny kunskap som kan ge lösningar på snart varje problem, skolans alla 
svårigheter inberäknade

Hävdar att praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. Samhället behöver allas 
kunskap. Det innebär att det finns goda skäl att ge lika omfattande resurser till utbildning för 
praktisk kunskap som man av hävd alltid givit till teoretiska utbildningar. 

Sammanfattningsvis menar den progressiva kunskapssynen att man når kunskapen genom 
”learning by doing”.
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Konstruktivismen

Menar att människan är nyfiken och kunskapstörstande till sin natur och konstruerar sin 
förståelse genom tidigare erfarenheter. Ny kunskap för eleverna måste kopplas till den nivå 
och begrepp eleven befinner sig på och behärskar (Helldén 1996). Då ny vetenskaplig fakta 
skiljer sig från elevens tidigare erfarenheter skapas en obalans, vilken stimulerar eleven att 
tänka i nya banor vilket leder till uppgraderad kunskap.

Socialkonstruktivismen 

Denna lärandeteori sammanväver det konstruktivistiska lärandet med det sociala livet. För 
läraren gäller vid nyttjande av denna lärandeteori att vara insatt i elevernas 
vardagsföreställningar och med sin undervisning sätta de naturvetenskapliga begreppen i 
relation till dessa och på så vis engagera eleverna. Elevernas vardagliga tänkande och 
uppfattningar skall i likhet med konstruktivismen lockas fram och sedan utmanas och 
diskuteras i jämförelse med de naturvetenskapliga begreppen. 

Vi har alla vår plats i samhällets struktur där vi tillhör en speciell social omgivning där vissa 
kunskaper är gällande. På denna nivå finns även en bestämd ordning där ord och uttryck har 
sin definition och där vissa omskrivningar och analogier skapar dess verklighet. Vi tillhör alla 
sådana grupperingar och bär därmed med oss personliga speciella sociala relationer och 
traditioner. Inom skolan fungerar elever på samma sätt då dessa har detta med sig. De är inte 
opåverkade individer utan de bär med sig egna erfarenheter och har därmed egna intressen 
och mål beroende på deras sociala umgängeskrets. (Sjöberg 2000)

Genom att låta eleverna vid experiment skapa hypoteser baserade på deras egna uppfattningar 
och sedan få den vetenskapliga förklaringen kan detta leda till en viss osäkerhet angående 
deras uppfattningar. Detta i sin tur får följden att eleven analyserar och omarbetar sina tidigare 
uppfattningar.

”Om naturvetenskapens tankebygge på viktiga områden däremot kolliderar med kulturellt 
accepterade idéer och ideal, kommer det att var mycket svårare för eleven att konstruera en 
verklighetsuppfattning som stämmer överens med vetenskapen” (Sjöberg 2000 s.322).



6

1.4.2 Kemi i skolan

”Undervisning i naturvetenskap fyller minst två syften, dels att hjälpa elever att nå kunskap i 
naturvetenskap och teknik, dels att utveckla deras intresse för dessa ämnesområden. Deras 
attityder spelar en viktig roll exempelvis för deras vilja att utveckla sina kunskaper och för val 
av yrke.” (PISA rapport 306 2007)

Varför är kemiundervisningen viktig i skolan? Sjöberg (2000) nämner följande fyra argument.
* Ekonomiargumentet: Naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 
utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle.

* Nyttoargumentet: Naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra 
vardagslivet i ett modernt samhälle.

* Demokratiargumentet: Naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och 
ansvarsfullt deltagande i demokratin.

* Kulturargumentet: Naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur.

Ekstig (2002) menar att bakgrunden till skolans svårighet att motivera eleverna gällande 
naturvetenskap är att dessa ämnen oftast har ett högt teoretiskt innehåll och en ensidig 
intellektuell framtoning. Följden av detta blir att eleverna satsar på minneskunskaper istället 
för förståelse och mister därför känslan för ämnet. För att hitta drivkraften gällande intresse 
för kemi torde vägen avvika ifrån den så vanliga utantill inlärningen och istället peka på 
förståelsen av olika fenomen. I och med att förståelsen erhålles ökar elevens intresse och 
samtidigt egenskapen att självständigt kunna dra slutsatser angående naturvetenskapliga 
problem. 

”Naturvetenskapens styrka är inte bara att den faktiskt har en rad svar på frågor, utan att den 
också består av effektiva sätt att lösa nya uppgifter på” (Sjöberg 2000 s.155) det vill säga, det 
är inte kunskapen i sig själv som är viktig utan sättet man nyttjar den på. ”Elever som tänker 
självständigt kommer att ställa nya frågor, knyta an till det man arbetat med i andra ämnen, 
föreslå egna aktiviteter och kanske till och med ifrågasätta de förklaringar läraren eller andra 
elever presenterar. Ett sådant beteende bör uppmuntras”. (Thorén 1999 s.15).

Henriksson (2005) menar att de charmoffensiver högskolan driver mot gymnasiet är 
otillräckliga gällande den mängd studenter som högskolan önskar rekrytera till 
naturvetenskapliga program. Istället för endast riktade insatser mot gymnasiet borde fler 
insatser istället göras på olika nivåer inom grundskolan. Viktigt är att ta vara på elevens 
naturliga nyfikenhet och intresse genom att låta dem genomföra naturvetenskapliga 
undersökningar och experiment.

I USA startades ”Hands on science” 1974 av Dr. Susan Sprague, med hands on science menas 
praktiskt arbete. Experimenterande gav bra gensvar från elevernas sida och fick följden att de
elevgrupperna som uppfört sig väl fick en extra timme science istället för att gå hem tidigare. 
När dessa elever i årskurs sju bytte skola ingick ett fritt valt ämne. Från de elever som haft 
”hands on science” valde 96% vetenskapliga kurser i jämförelse med 4% av de som var 
obekanta med nämnda ämne. Detta påvisar tydligt vilken effekt praktiskt arbete har för 
intresset. ”Skulle du själv studera kemi om du bara fått ”kritkemi”? (Henriksson 2005)
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Högskolan menar att många elever har endast fragmentariska kunskaper i kemi. Med detta 
menas att nämnda elever klarar av standarduppgifter från skolan men när det praktiskt skall 
använda kunskaperna i det verkliga livet är de helt förlorade. Jag frågar mig, måste eleverna 
läsa alla områden inom kemi i skolan eller skall en prioritering ske mot att skapa en djupare 
förståelse inom vissa moment? Henriksson (2005) menar att genom att ta bort vissa moment i 
ämnet kemi kommer vi få elever som har mycket mera kemikunskaper med sig från skolan 
det vill säga ”less is more”.

Henriksson (2005) menar vidare att det är ett stort slöseri med tid att tolka en luddig kursplan, 
allt detta medan tiden för undervisning minskar. Kursplanen i fråga medför att exempelvis de 
läroböcker som finns på marknaden visar stora skillnader i innehåll. Detta får följden att vissa 
avsnitt som finns i en bok saknas i en annan, det vill säga olika elevgrupper erhåller olika 
lärostoff. Vore arbetsmiljön reglerad på liknande sätt skulle följden bli katastrofal, då olika 
arbetsgivare skulle tolka lagen helt olika.

Henrikssons (2005) tolkning är att kemi inte intresserar elever på grund av att den innehåller 
allt för många avsnitt i förhållande till den tid som erbjuds. Om lärarna istället ansträngde sig 
för att göra kemin till ett åtrovärt ämne för eleverna, ett ämne de känner sig bekväma i och 
som därmed engagerar dem, skulle kanske fler elever i framtiden välja kemi inför valet av 
högre utbildningar inte därför att de måste utan för att kemi är ett spännande och intressant 
ämne.

Dagens verklighet ser dock annorlunda ut. ”I skolans värld protesterar vi inte mot luddiga 
kursplaner utan är fogliga tjänstemän, som snällt försöker rätta oss efter vilka nycker som 
helst från skolverket. Så vitt jag kunnat utröna, är vi ensamma i världen med den deltagande
målstyrningen.” (Henriksson 2005)

PISA (2006) (Programme for International Student Assessment) genomför jämförande 
undersökningar av elevers kunskap i ett stort antal länder var tredje år. 2006 fokuserade PISA 
undersökningen på bland annat naturvetenskapligt kunnande i 57 olika länder där sammanlagt 
398 750 elever deltog. Målet med undersökningen är att mäta om eleven vid slutet av sin 
obligatoriska skolgång (årskurs 9) har uppnått kunskaper och färdigheter för att kunna fungera 
som reflekterande samhällsmedborgare. PISA menar att för att kunna fungera i sådana 
sammanhang behövs följande kunnande;

1) Identifiera naturvetenskapliga fenomen.
2) Förklara fenomen med utgångspunkt i naturvetenskaperna.
3) Utnyttja naturvetenskapligt bevismaterial.

Faktorer som påverkar dessa påståenden är;
1) Vad eleven vet om natur och teknologi (knowledge of sciene)
2) Vad eleven allmänt vet om naturvetenskaper (knowledge about sciene).

Fler faktorer som påverkar elevens attityder och föreställningar är även;
1) Hur eleven förhåller sig till naturvetenskapliga frågor.
2) Hur eleven förhåller sig till vetenskapligt tänkande och vetenskaplig slutledning.
3) Hur eleven uppfattar sitt ansvar för en hållbar utveckling och sina möjligheter att påverka 
den.
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Svenska elever visar en högre kompetens sett till det naturvetenskapliga innehållet jämfört 
med t.ex. hur data kan eller ska analyseras och tillämpas. Enligt undersökningen tillhör 
svenska elever gruppen som är minst intresserade av att lära sig naturvetenskap. 
Undersökningen visar även att i Sverige är flickor mer intresserade än pojkar. I en summering 
av de deltagande länderna konstateras att Sverige ligger på en låg nivå beträffande intresset 
för naturvetenskap. 

Finland däremot framstår som unikt i denna undersökning. Resultaten är betydligt bättre än de 
andra deltagarländernas och detta gäller varje delområde i undersökningen (naturvetenskap, 
läsfärdigheter och matematisk kunskap).

Som tidigare nämnts är de finländska elevernas kunskaper i toppklass. Skillnaden mellan de 
finländska skolorna är liten och betydelse saknas för i vilket skola eleven går och i vilken del
av Finland skolan befinner sig. Skillnader angående utbildningens kvalitet är minimal oavsett 
skola och ort. Intressant är att kostnaderna och timantalet i Finland ligger lägre än 
genomsnittet. Detta visar inte bara att det finländska systemet än konstandseffektivt utan även 
jämlikt. (PISA 2006 Resultat i huvudsak). 

I en nordisk jämförelse nådde även Sverige likt Finland över medeltalet för OECD länderna. 
Gällande Norge, Island och Danmark var resultatet nedslående då dessa icke nådde upp till 
medeltalet för OECD länderna.

Skolverkets kommentar till PISA 2006 är att verket påpekar, att som tidigare nämnts, tillhör 
svenska elever de som är minst intresserade av att lära sig naturvetenskap. 15-åringar i 
Sverige tillsammans med jämnåriga i Japan och Irland tillhör de grupperingar som lägger 
minst tid på att utföra aktiviteter kopplade till naturvetenskap. Bland svenska elever fick 
fristående skolor bättre resultat i den naturvetenskapliga delen jämfört med elever från 
kommunala skolor

1.4.3 Hur motivera elever inom ämnet kemi?

Svaret på denna fråga är mångfacetterad. Det finns antagligen lika många idéer som det finns 
lärare. Viktigast är dock att läraren själv känner sig trygg i sin yrkesroll, både gällande 
teoretiska kunskaper och praktiskt utövande. Mitt bidrag gällande denna frågeställning är att 
ta fram intressant och för eleverna nytt utmanande laborativt material. Målet med detta är att 
utveckla elevernas grundläggande förståelse för ämnet och att inte lägga energi på alltför 
teoretiskt inlärningsstoff. 

Genom att komma bort från en del utav de traditionella läromedlen som t.ex. LPO litteraturen 
(vanligt förekommande kemilitteratur i svenska och åländska skolor) och på det viset slippa 
en del av den inbyggda slentrianen som annars infinner sig i det traditionella lärararbetet finns 
flertalet webbaserade projekt inriktade på detta område. Det är inte enbart i övriga livet som 
omväxling förnöjer utan nytt material kan skapa ny inspiration hos såväl lärare som elever.

Blomgren (1996) menar att betydelsen för att ge eleverna ett vardagligt sammankopplande 
med kemin och dess begrepp inte kan underskattas. Genom att sammankoppla 
kemiundervisningen med det vardagliga som upplevs av eleverna, finner dessa kemiämnet 
mer intressant och mer begripligt. Jacobsson (2003). Konstruktivismen som baserar sig på 
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Jean Piagets lärandeteorier understryker även att det är elevens tidigare erfarenheter som är 
grunden för framtida inlärning. 
Till hjälp för att lyckas med detta har jag använt mig av följande hjälpmedel.

Kemilärarnas resurscentrum (KRC)

En satsning av utbildningsdepartementet och Stockholms universitet med målet att vidga 
lärarens vyer angående undervisningen. Projektet riktar sig mot att informera om t.ex. nya 
forskningsresultat, nya laborationer, fortbildning och skapa band mellan skolan och industri.
På hemsidan återfinns t.ex. laborationer, OH material och förslag på hur man kan använda 
datorn i undervisningen. (http://www.krc.su.se/web/omkrc/hemsidan.asp)

Resurscentrum för kemi i skolan

Erbjuder ett stort bibliotek av laborativt material ofta med koppling till elevens vardag. Detta 
projekt inleddes 1998 vid Umeå universitet för att stimulera grundskole- och gymnasieelevers 
intresse för kemi. Laborationerna har skapats av lärarstuderande vid universitet och publiceras 
senare och finns att återfinna för användning på Umeå universitets hemsida.
(http://school.chem.umu.se/)

NORDLAB-projektet

Detta projekt handlar om samarbete mellan de nordiska länderna. Tyngdpunkten i detta 
projekt är att hitta vägar så att eleverna vinner förståelse för de naturvetenskapliga 
processerna. Detta med hjälp av senare års forskningsresultat angående elevers 
vardagsföreställningar och sammanställning av workshops. (http://na-serv.did.gu.se/nordlab/)

Bassam Z. Shakhashiris litteratur.

En serie väl utförda spektakulära laborationer i en serie av fyra böcker. Gällande avsnittet om 
termokemi är de flesta laborationerna dock vikta för lärardemonstration.

2 METOD

2.1 Framtagning av laborationsmaterial

Tyngdpunkten i detta examensarbete står att finna i det laborativa material som framtagits 
(bilaga 1). Syftet med det framtagna materialet är att stimulera elevernas intresse för 
naturvetenskap. Ett grundlagt intresse för kemi och naturvetenskap i allmänhet är en god 
utgångspunkt för de studenter som så småningom kommer till universitet.
(http://school.chem.umu.se/)

Under min verksamhetsförlagda utbildning har det framkommit från elevernas sida att det 
nuvarande laborativa materialet inom kemi känns torrt och torftigt. Under ett flertal tillfällen
har det framkommit önskemål om mer intressanta laborationer inom kemi. 
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Med min egen erfarenhet som grund gällande elevers önskemål om laborativt material 
studerades litteratur angående laborationer inom kemi anpassade för grundskolans senare år.
Det område som valdes var exoterma och endoterma reaktioner. De utvalda laborationerna 
inom dessa områden genomfördes vid ett flertal tillfällen vid högskolan i Gävle varvid 
ytterligare urval gjordes gällande riskbedömning. Även tidsaspekten gällande laborationernas 
genomförande vägdes in i beslutet. 

Under de tre veckor utprovningen av laborationsmaterialet pågick, skedde systematiskt en 
urvalsprocess gällande kemikaliers toxicitet, explosionsrisk och lämplighet för grundskolans 
senare år. Detta medför inte att de laborationer som utvalts är ofarliga, tvärtom, men de är i 
jämförelse med de bortvalda mer hanterbara. Ur ett tjugotal laborationer valdes slutligen 12 
stycken varav fyra endoterma och åtta exoterma. 

Dessa 12 laborationer utfördes ytterligare vid ett flertal tillfällen varvid elevhandledningar för 
samtliga skrevs. Efter detta skedde granskning av de ingående kemikalierna, detta fick följden 
att tre stycken av laborationerna ströks som elevförsök och överfördes till 
lärardemonstrationer. Samtliga kemikaliers egenskaper kontrollerades på hemsidan 
www.prevent.se/kemi och en fullständig riskbedömning skrevs för samtliga kemikalier och 
produkter (bilaga 2).

Efter detta nedtecknades alla elevhandledningar samt lärarhandledning med riskbedömning 
för alla kemikalier som ingår i laborationen. Detta för att läraren skall veta egenskaper, 
toxicitet samt åtgärder vid eventuella olyckor.

För att slutföra kompendiet med laborationer skrevs även allmänt gällande ordningsregler
(bilaga 3), säkerhetsregler (bilaga 4) samt vilka tillstånd som behövs gällande laborering med
och framställning av explosiva kemikalier (bilaga 5).

2.2 Urval

Syftet med arbetet är inte att motivera endast de elevgrupper som deltagit i undersökningen, 
utan att få klarhet om materialet är av inspirerande natur.

Försöksgruppen bestod av 15 elever. Denna grupp fick först svara på en enkät angående 
grundskolans kemiundervisning (bilaga 6). Syftet med enkäten var att undersöka elevens 
nuvarande intresse för kemi. Enkätundersökningen följdes av att laborationerna genomfördes 
med elevgruppen. Efter laborationsmomentet genomfördes ytterligare en enkät (bilaga 7)
Syftet med denna enkät var att undersöka om eleverna ändrat uppfattning angående ämnet 
kemi och om detta berodde på laborationerna de fått göra.

Samma undersökning genomfördes på en annan högstadieskola i samma syfte. Dessa två 
skolor befinner sig i Sverige respektive Finland. Ett sekundärt mål med denna undersökning 
var att jämföra intresset samt inställningen till ämnet kemi dessa länder emellan utgående från 
PISA:s undersökningar vilka pekar på att intresset för naturvetenskap är större i Finland 
jämfört med Sverige. Undersökningen i Sverige har utförts av Pär Frances och jämförelsen av  
samtliga resultat från respektive skola finns att finna under diskussionsdelen i arbetet.
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2.3 Datainsamlingsmetoder

Försöksgruppen bestod av sammanlagt 15 elever. Denna grupp fick först svara på en enkät 
angående grundskolans kemiundervisning (bilaga 6). Syftet med enkäten var att undersöka 
elevens nuvarande intresse för kemi, därefter genomfördes de tidigare presenterade 
laborationerna. De genomfördes på två skolor belägna i Sverige och Finland, jag utförde 
arbetet i Finland. Målet var att samtliga 12 laborationer skulle genomföras men den 
tillgängliga tiden i de skolor där försöken utfördes tillät att endast fem stycken laborationer 
hann genomföras. 

Genomförandet av laborationerna föregicks av en teorigenomgång angående termokemi, 
ordningsregler samt riskbedömning om kompendiets kemikalier.
Efter detta genomförde elevgruppen de laborationer som var avsedda för nämnda grupp. 
Lektionen avslutades med de laborativa inslag som var vikta såsom lärardemonstrationer.

Nästa steg blev att på nytt lämna ut en enkät för att se om de laborationer som genomfördes 
hade nått sitt syfte d.v.s. ökat elevernas intresse för nämnda ämne. 

2.4 Procedur

För att inhämta information och kunskap om elevernas förhållande till och intresse för ämnet 
kemi har två enkäter använts. De två enkäterna ifylldes av eleverna under uppsikt av lärare i 
klassrummet. Före den första enkäten (bilaga 6) fick eleverna ett introduktionsbrev (bilaga 8) 
där föräldrarna gav sitt medgivande att eleverna fick deltaga i undersökningen. Detta 
medförde att eleverna som hade ett underskrivet intyg fick fylla i första enkäten. Efter detta 
genomförde jag den av mig komponerade laborationsserien vilken efterföljdes av enkät 
nummer två.  

Första enkäten bestod av nio frågor varav åtta var kryssfrågor och en där eleverna fick 
beskriva vilken sorts laborationer eleven i fråga är intresserad av. Efter detta följde 
laborationstillfället. Detta inleddes med en kort teoretiskt genomgång av det område 
laborationerna skulle handla om. Slutligen fick eleverna ifylla enkät nummer två vilken 
bestod av fem frågor med anknytning till laborationerna. I denna enkät var fyra frågor 
kryssfrågor och en frågade efter elevernas åsikter om de genomförda laborationerna samt hur 
de påverkade deras intresse för ämnet kemi.

2.5 Analysmetoder

De resultat som inkommit från enkätundersökningarna har bearbetats och därmed omarbetats 
från enkätsvar till diagramform. Förutom enkäterna har även elevernas arbetsgång, arbetssätt 
och hur de mottog det ökade ansvar som de för eleverna i många fall nya och farliga 
kemikalierna bidrog till även iakttagits. 
Gällande analysmetoden vid laborationstillfället användes endast iakttagelser medan deras 
inställning till de frågor vi framlade besvarades skriftligt via enkäter. 
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3 RESULTAT

Som nämnts vid tidigare tillfälle har detta arbete skapats i hopp om att elever med bristande 
motivation för kemi skall kunna inspireras genom ett antal laborationer vilka skiljer sig från 
de dagens läromedel innehåller. 

Jag genomförde under arbetets gång två enkätundersökningar med försöksgruppen. Den första 
fick eleverna fylla i direkt att de lämnat tillbaka ett medgivande från sina föräldrar att de fick 
medverka i undersökningen. Detta följdes av ett två timmars laborationstillfälle där eleverna 
fick göra några av de framtagna laborationerna och även se mig göra ett antal 
lärardemonstrationer. Nästa dag fick eleverna enkät nummer två med uppföljningsfrågor om 
laborationerna och hur de påverkat eleven i fråga.

Frågeställningarna jag hade inför detta moment var följande:

1) Kan en av orsakerna till nedgången i intresset för ämnet kemi hänvisas till laborationer som 
ej tilldrar sig elevens intresse? 

2) Kan en mindre serie anpassade laborationer höja intresset/öka motivationen för ämnet 
kemi?

3) Skiljer sig intresset/motivationen mellan Sverige och Finland?

Den tredje frågeställningen är som tidigare nämnts baserad på olika undersökningar om 
intresset för naturvetenskap bland olika länders ungdomar i årskurs 9. Denna frågeställning 
har genomförts i samarbete med Pär Frances som har gjort samma undersökning i en svensk 
skola. Resultatet gällande detta följer i diskussionsdelen.
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3.1 Redovisning av resultat från första enkäten

1) Vad tycker du om ämnet kemi i skolan?

  Figur 3.1.1: Sammanställning av enkätsvar på fråga 1.

Diagrammet visar att utgångsintresset för kemi hos samtliga elever befinner sig runt medel.

2) Tycker du att ämnet kemi är viktigt?

Figur 3.1.2: Sammanställning av elevernas åsikter gällande kemiämnets
   relevans.

Eleverna hade skilda åsikter gällande kemiämnets relevans. Majoriteten ansåg att ämnet var 
av medelviktighet men en spridning mellan samtliga svarsalternativ visar en stor skillnad 
mellan eleverna.
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3) Har du lärt dig något i kemiundervisningen som du har nytta av på fritiden/hemma?

  Figur 3.1.3: Diagrammet visar elevernas syn på vardagskopplingar inom ämnet
  kemi.

Endast två elever ansåg att kemiundervisningen ger dem mycket kunskap vilken de har nytta 
av i vardagen. Resterande del av gruppens åsikter hamnade kring medel eller snäppet under.

4) Vilka delar av undervisningen tycker du är viktigast? 

  Figur 3.1.4: Sammanställning av vilka delar av undervisningen eleverna anser
  vara viktigast respektive minst viktiga.

De flesta elever var överens om att teori är det viktigaste i undervisningen. Enligt majoriteten 
väger även laborationerna tungt i detta syfte. Grupparbeten var den del av undervisningen 
som hos eleverna var minst viktig.
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5) Tycker du läraren skall försöka göra någon av dessa områden mera intressanta?

Figur 3.1.5: Elevsvar gällande vilka områden i undervisningen som enligt dem
  bör göras mera intressanta.

Eleverna hade i denna fråga möjlighet att välja 2 av de olika momenten. Teori tillsammans 
med laborationer och lärardemonstrationer är de moment som enligt eleverna borde utvecklas 
till mera intresseframkallande. Då grupparbeten hos eleverna var av lågt intresse har även få 
elever på denna fråga ansett att det bör utvecklas.

6) Hur mycket lär du dig av laborationerna i undervisningen?

  Figur 3.1.6: Enkätsvar gällande kunskap från laborationer.

Samtliga elever ansåg att laborationer för med sig kunskap, i vissa fall mer än andra.

7) Skulle kemin i skolan vara roligare om undervisningen innehöll flera laborationer?

11 elever tyckte att kemin skulle vara roligare om det fanns möjlighet för fler laborationer 
medan tre inte var överens om detta.
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8) Om du svarat ja på fråga 7. Vilken sorts laborationer skulle du vilja göra fler av?

• Roliga
• Såna som brinner och sprängs och inte bara såna där man typ ändrar färg på saker.
• Sådana där det händer saker direkt.
• Då det händer något, t.ex. börjar brinna istället för bara tråkiga t.ex. att något byter färg.
• Sådana laborationer där man får göra mycket olika saker, sen är det roligt med eld och sånt.
• Med kemiska reaktioner.
• De flesta praktiska laborationer.
• Såna där konstiga saker man inte tror att skulle hända som händer.
• Alla olika, vi gör ofta bara såna som liknar på varandra, så det är inte särskilt spännande.
• Mera spännande laborationer, där man tillverkar ämnen som tänder eld.
• Det blir så tråkigt att bara ändra färg och pH-värde på ämnen efter tre år.

Tydligt i svaren på denna fråga är hur ensidiga och tråkiga vissa elever anser att de 
laborationer som dagens läromedel har att erbjuda kan vara.

9) Tänker du söka en gymnasieutbildning där kemi ingår?

Nio elever var öppna för att söka en utbildning med kemi som biämne och fyra tänkte inte 
göra detta. En elev var osäker.

3.2 Laborationstillfälle

Jag inledde dessa timmar av laborering med en kort genomgång av begreppen endoterm och 
exoterm reaktion. Eleverna fick sedan i uppgift att utifrån den information de fått under 
genomgången lista ut vilken av de laborationer de genomförde som var endoterm respektive 
exoterm. 

Vid laborationstillfället med eleverna genomfördes sammanlagt fem olika laborationer. 
Eleverna fick själva i grupper om tre personer göra två laborationer och jag genomförde tre 
olika lärardemonstrationer. De laborationer eleverna fick göra var ”Den frysande bägaren” 
och ”Svartkrut”. Lärardemonstrationerna jag visade eleverna var ”Is som tändmedel”, 
”Kemisk julgran” och ”Självantändning”, alla dessa fem laborationer finnes i bilaga 1.
Kemikalierna som användes i dessa laborationer skiljer sig markant från dem som vanligtvis 
används i grundskolan. Jag gick igenom deras egenskaper och hur de skall hanteras samt 
förklarade eventuella risker och faror med kemikalierna.

Den största skillnaden under detta laborationstillfälle jämfört med lektioner jag haft under 
mina VFU perioder var hur skärpta eleverna var. Detta berodde förmodligen på de kemikalier 
som hanterades samt att jag påpekat att skriftliga rapporter inte skulle göras utan eleverna 
endast skulle fokusera på laborationerna och de reaktioner som sker. Genom att låta eleverna 
fullständigt koncentrera sig på laborationerna och inte behöva svara på några frågor eller 
skriva rapporter tror jag själv att de lägger ner mera arbete på själva laborerandet och det som 
sker i laborationen.
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Eleverna arbetade självständigt och frågade antingen mig eller deras ordinarie lärare som 
deltog i lektionen om hjälp direkt då de undrade något. Jag blev väldigt positivt överraskad av 
elevernas agerande då det gällde deras arbetsgång och noggrannhet under dessa lektioner. Det 
syntes tydligt på eleverna att de fann dessa laborationer mer intressanta än de som 
läroböckerna innehåller. 

3.3 Redovisning av resultat från andra enkäten

1) Hur intressanta var laborationerna jämfört med de ni vanligtvis genomför?

  Figur 3.3.1:  Diagrammet visar elevernas åsikter gällande hur intressanta de
  genomförda laborationer var jämfört med dem de vanligtvis får göra. 

14 av 15 elever ansåg att de laborationer vi gjorde under laborationstillfället var mera 
intressanta än dem de annars fått göra i undervisningen. Endast en elev ansåg dem vara av 
likvärdigt intresse.

2) Hur stor del av inlärningen/förståelsen av kemi tycker du laborationerna står för?

  Figur 3.3.2: Sammanställning av elevernas åsikter gällande laborationernas 
  tyngd gällande inlärning och förståelse.

Laborationer är enligt alla elever en stor del i inlärningen och förståelsen gällande kemi.
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3) Tycker du ämnet kemi har blivit mer intressant?

På denna fråga var det 11 elever som tyckte att deras intresse för kemi hade ökat efter 
laborationstillfället och fyra som ansåg intresset fortfarande vara detsamma.

4) Vad tyckte du om laborationerna som genomfördes? Har de påverkat ditt intresse för 
ämnet kemi?

• Bra.
• Ja det var mycket intressant med termokemi.
• Jag tyckte laborationerna var bra och spännande, bättre än vad vi vanligtvis får labba mer
  och så var dom bra.
• Laborationerna var bra, roliga och intressanta och så förklarade du bra.
• Laborationerna var roligare än de brukar och man lärde sig ändå något. Kul!
• Jo det var kul att labba, en liten påverkan har nog skett.
• Jag tyckte det var roligt hur laborationerna blev när det började brinna och när vi hade krut.
• Det var mer intressanta laborationer än vanligt och det har gjort mitt intresse större.
• Laborationerna var roligare än de vi brukar göra.
• Det var jättekul att prova på något nytt. Speciellt en laboration där något börjar brinna. Det
är häftigare.

• Nja, kanske lite grann.
• Det var roligt.
• Det var roligare än annars, men jag tycker samma sak om kemi nu som förut.
• Nja inte särskilt.
• Dom var mycket mera intressanta och spännande. Det var roligt och ganska lärorikt. Jag 
  tyckte mera om lektionen vi hade än dom vanliga kemilektionerna

Dessa svar eleverna gett på denna fråga visat att alla utom en elev anser att de genomförda 
laborationerna och lärardemonstrationerna var mera intressanta. Ett svar är speciellt intressant 
då eleven anser att dessa laborationer var roligare än annars även om hans inställning till 
ämnet kemi fortfarande är detsamma. 

5) Kan du tänka dig att söka en gymnasieutbildning där kemi ingår?

11 elever ansåg nu att det var möjligt för dem att söka en gymnasieinriktning med kemi som 
delaktigt ämne medan fyra fortfarande inte kunde tänka sig denna sorts inriktningar.
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4 DISKUSSION

4.1 Sammanfattning

De svar eleverna gett mig på enkäterna visar att intresset för kemi verkligen går att påverka 
med små justeringar i undervisningen. Av de 14 elever som deltog i enkät 1 ansåg 11 att 
undervisningen vore mera intressant med flera laborativa inslag. 11 av 15 elever ansåg efter 
det genomförda laborationstillfället att ämnet hade blivit mera intressant och samtliga elevers 
kommentarer till de genomförda laborationerna var positiva även om alla inte ansåg att ämnet 
lockade för framtida studier. Utifrån dessa två enkätsvar drar jag slutsatsen att det 
förmodligen är samma 11 elever som svarat ja på dessa frågor. Med det kan även slutsatsen 
dras att eleverna har sin förbestämda åsikt om ämnet kemi som kan vara svår att påverka. 
Möjligen vore det bra att vid ett tidigare skede utföra en liknande undersökning då 
möjligheten att påverka elevens intresse då är större när ämnet är nytt för dem. Men för att 
detta skall kunna uppnås måste vi lärare börja någonstans och kan elevens intresse för kemi 
ökas genom ”nya” laborationer är detta en mycket bra början.

Före laborationstillfället var det nio elever som hade tänkt söka en gymnasieutbildning med 
kemi som ämne och efter enkät 2 var det 11 som kunde tänka sig detta. Detta visar att de 
flesta elever redan vid denna tidpunkt hade bestämt sig för vad de skall läsa på gymnasiet. 
Även detta ger mig uppfattningen om att en undersökning som denna borde utföras vid ett 
tidigare stadie i grundskolan och på så sätt ha möjligheten att påverka såväl elevens åsikt om 
ämnet samt deras val inför framtida studier.

De flesta eleverna i undersökningsgruppen var överens om att teori och laborationstillfällen är 
de viktigaste delarna i undervisning gällande inlärning och förståelse. De var även överens om 
att dessa moment inklusive lärardemonstrationer i den nuvarande undervisningen har sina 
brister och bör omarbetas mot en mera intresselockande utformning. Laborationerna och 
demonstrationerna är inte de svåra delarna att för eleven göra mera intressant men teorin i sin 
tur är svårare. Den kurslitteratur som används och läroplanens utformning måste följas för att 
uppnå de utsatta mål som finns. Men ändras de laborativa momenten i undervisningen och ett 
större intresse skapas hos eleven kan detta indirekt leda till att eleverna får ett bättre grepp om 
teorin.

Samtliga elever svarade i enkät 1 att de lär sig mycket av laborationer samt i enkät 2 att de 
anser att laborationer är en stor del i själva inlärningen inom ämnet kemi. Med detta som 
utgångspunkt är det även klart för mig att elevernas vädjan om flera och mera intressanta 
laborativa moment i undervisningen bör försöka förverkligas. De kommentarer eleverna gett 
mig gällande vilken sorts laborationer de önskar samt varför de genomförda laborationerna 
var mera intressanta baserar sig på en och samma riktlinje. Eleverna poängterar att 
laborationer där det sker tydliga reaktioner är vad som önskas. Min tolkning gällande detta är 
att laborationer där det sker spontana reaktioner gällande eld, värme, kyla effektivt fångar 
elevens intresse. Det svåra med sådana reaktioner är säkerheten samt de kemikalier som ingår 
och dess egenskaper, detta är dock i stor del upp till läraren vad denne anser om elevgruppens 
ansvar och ordningsamhet. Svårt är även att koppla denna sortens laborationer till elevens 
vardag och den teori som ligger till grund för gällande avsnitt.
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4.2 Tillförlitlighet

I och med att min försöksgrupp vid genomförandet av laborationerna och 
lärardemonstrationerna var liten och bestod av endast 15 personer medför detta att validiteten 
blir låg i den delen av arbetet. Orsaken till att min elevgrupp var så liten var på grund av att 
möjligheten för mig att få tid för genomförande av laborationerna på flera grupper helt enkelt 
inte fanns. Enkäterna hade jag kunnat utföra på flera elevgrupper men eftersom de inte har fått 
vara med om laborationsmomentet kändes det inte som att det hade tillfört arbetet något då 
enkät två med frågor kopplade till laborationerna inte hade uppfyllt sitt syfte. 

Reliabiliteten är dock hög i och med att alla enkäter utfördes på samma sätt och samtidigt. 
Alla laborationer utfördes även med alla elever samtidigt vilket även för med sig en hög 
reliabilitet.

Fråga nummer åtta i enkät 1 och fråga nummer fyra i enkät 2 var frågor där eleverna skulle 
svara med egna ord. På dessa frågor blev vissa svar väldigt korta och elevernas egna 
uppfattningar kom inte alltid fram. Fråga nummer fem i enkät 1 hade även en brist i 
utformningen, det framgick inte i frågan om eleverna skulle kryssa för de moment de tyckte 
läraren skulle försöka göra mera intressanta eller om de skulle numrera dem likt fråga fyra. 
Vissa elever hade kryssat för och andra hade numrerat som föregående fråga. I de enkäter där 
elever hade numrerat svaren valde jag de moment de hade numrerat med 1 och 2 som de 
moment jag ansåg enligt dem vara viktigast att försöka utveckla.

Orsaken till att det i enkät 1 är 14 elever som deltagit och att det i enkät 2 deltagit 15 elever är 
på grund av att en elev var frånvarande under genomförandet av enkät 1 då eleven i fråga 
hade stödundervisning. Eleven närvarade dock på genomgången av laborationerna vilket för 
mig var en tillräcklig orsak för denna elev att även få medverka i enkät 2 och ge sina åsikter 
om genomförda laborationer i jämförelse med de laborationer de vanligtvis gör.

Den undersökning som Pär Frances utförde i Sverige är även den utförd på precis samma sätt 
som min. Detta medför att jämförandet av våra resultat gällande frågeställning tre även får en 
hög reliabilitet. Dock var även hans grupp liten vilket medför låg validitet. Jämförelse av våra 
resultat gällande elevernas intresse beroende på deras nationalitet följer under rubrik 4.4.

Ett problem som alltid kommer att finnas i ämnet kemi är dock hur laborationer skall kunna 
sammankopplas med elevernas vardagsliv. Det är en väldigt komplex fråga och ett rätt svar 
går nog inte att hitta. För mig har det dock framkommit tydligt att genom att låta eleverna 
arbeta mera i laborationerna skapas motivation och deras intresse höjs. ”Hands on science” 
som tidigare beskrevs är för mig en stor del i att motivera elever.
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4.3 Teoretisk tolkning

Kan en av orsakerna till nedgången i intresset för ämnet kemi hänvisas till laborationer 
som ej tilldrar sig elevens intresse?

Gällande denna frågeställning framgår det tydligt av svaren i enkät 1 att elever har en skeptisk 
inställning till kemin i dagens grundskola. Fråga ett, två och tre visar att elevernas intresse för 
kemi absolut inte ligger på topp och för mig oroväckande är att majoriteten elever inte anser 
kunskaperna som något de kan ha nytta av i vardagslivet.

Fråga fyra och fem talar för sig själv, alla elever tycker att speciellt teori och laborativa delar
av undervisningen borde omarbetas. Enligt fråga sex lär sig eleverna mycket av laborationer 
vilket bör utnyttjas i skolan. Då eleverna anser att de lär sig mycket av laborationer men 
samtidigt vill att de ska göras mera intressanta innebär detta en mycket bra möjlighet för 
läraren att ytterligare öka elevernas inlärning och intresse genom att använda sig av 
laborationer som för eleverna är intressanta.

Frågan om eleverna skulle tycka att kemin skulle vara roligare om inslaget av laborationer 
vore större svarade 11 av 14 elever ja. Flera laborationstillfällen är något majoriteten av 
eleverna önskar och det bör besvaras så gott det går. Viktigt är dock att läraren inte låter 
eleverna laborera bara för att laborera utan det måste finnas ett klart samband till teorin i 
läroböckerna. Även om laborationer inte nödvändigtvis är från kurslitteraturen måste riktlinjer 
följas utgående från läroplanen och därefter måste laborationerna formuleras.

Frågan om vilken sorts laborationer eleverna önskar göra är det generella svaret att det skall 
hända mera. Enligt egen erfarenhet kommer eleverna till högstadiet i tro om att i 
kemiundervisningen sker det ”häftiga” saker alla lektioner. Även om det inte är så skadar det 
inte att ibland låta eleverna göra laborationer där det sker tydliga kemiska reaktioner som 
fångar elevens intresse.

Det absolut viktigaste gällande naturvetenskap i allmänhet är att eleven inte skall arbeta mot 
utantillkunskap utan lära sig se samband och verkligen förstå vad som händer och varför.
Laborationer är ett mycket bra sätt att arbeta på när det gäller att hitta samband och verkligen 
förstå vad som händer. Genom att endast få ”kritkemi” är det svårt att hitta samband och 
utveckla förståelse för teorin.

2) Kan en mindre serie anpassade laborationer höja intresset/öka motivationen för 
ämnet kemi?

Fråga två i enkät 2 visar att eleverna anser att en stor del av kunskap inom kemi kommer från 
laborationer. Eleverna tycker även att de genomförda laborationerna var mera intressanta än 
de läromedlen har att erbjuda. 

Det som klart och tydligt besvarade denna frågeställning var fråga nummer tre i enkät 2 där 
11 av 15 elever ansåg att ämnet kemi blivit mera intressant. Elevernas åsikter om 
laborationerna var även mycket positiva. Nästan allas intresse för kemi hade påverkats och de 
fann alla laborationerna som roliga och intressanta.
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Även om antalet elever som kunde tänka sig söka en gymnasieutbildning där kemi ingår inte 
har ökat betyder inte detta att det inte påverkat dem. Eleverna kan trots allt få ett förhöjt 
intresse för något även om de inte vill studera vidare inom det och jobba med det i framtiden.

Frågeställning tre gällande skillnader i intresset mellan elever i Sverige och Finland tas upp 
under rubrik 4.4.

4.4 Skillnader mellan elever i Sverige och Finland

I detta avsnitt jämförs mina resultat med de Pär Frances har fått i sin undersökning vilken är 
utförd i Sverige (bilaga 9), i den undersökningen deltog 12 elever. Detta avsnitt kommer även 
att besvara frågeställning 3 gällande skillnader av intresse mellan elever i Sverige och 
Finland.

4.4.1 Sammanställning av jämförelse mellan Sverige och Finland

Enkät 1

1) Vad tycker du om ämnet kemi?

Det svenska resultatet visar en normalfördelningskurva där majoriteten anser ämnet vara av 
medelintresse. Den i Finland gjorda undersökningen visar att samtliga elever ger ämnet 
betyget medel gällande intresse.

Denna frågas syfte var att ge oss en bild av elevernas utgångsintresse inför undersökningen. 
Den gav oss en bild av två grupper där intresset var i stort sätt lika vilket var en bra 
utgångspunkt.

2) Tycker du ämnet kemi är viktigt?

På denna fråga ansåg en tredjedel av de svenska eleverna att ämnet är ganska viktigt. Endast 
en tyckte ämnet var mycket viktigt. Av de finska eleverna ansåg tre stycken att ämnet är 
mycket viktigt, i de båda undersökningarna tyckte en elev att ämnet är oviktigt.

De finska eleverna anser här ämnet mera viktigt än de svenska eleverna. I PISA:s 
undersökningen framgår även att elever i Finland värderar naturvetenskapliga ämnen högt.
PISA:s undersökning visar även att skillnader gällande undervisningskvaliteten är liten 
oberoende av ort och skola i Finland.

I den skola där undersökningen utförts på Åland är antalet elever i klasserna markant mindre 
jämfört med den svenska skolan där undersökningen genomförts. Det innebär för den enskilde 
eleven ett behagligare klassrumsklimat jämfört med det svenska. Vidare har även den finska 
eleven lättare att få hjälp utav den aktuella läraren då denna har färre elever att hjälpa. Ändå 
ligger kostnaderna och timantalet lägre i Finland än genomsnittet (PISA 2006 resultat i 
huvudsak).
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3) Har du lärt dig något i kemiundervisningen som du har nytta av på fritiden?

För de svenska eleverna är vardagsförankringarna medel. Av de deltagande eleverna ansåg en 
att eleven inte har nytta av kemikunskaper på fritiden medan en eleven anser att den har stor 
nytta av kunskaperna på fritiden. Två av de finska eleverna ansåg att de lärt sig mycket med 
vardagsförankning medan resterande elever tyckte att nyttan av kunskaperna på fritiden är 
något bristande.

Även på denna fråga gav de svenska enkäterna en normalfördelningskurva med alla olika 
svarsalternativ medan två finska elever ansåg vardagsrelevansen som hög och resterande som 
medel eller lite under. Som vi tidigare tog upp under rubriken 1.3 menar Sjöberg (2000) att de 
svenska eleverna äger en dyster bild av naturvetenskapliga ämnen och dess undervisning, men 
paradoxalt nog tillhör de den grupp av elever som snabbast anammar ny teknik.

Det skall även nämnas att de skolor där undersökningarna utförts nyttjar samma kurslitteratur 
och använder till stor del de laborationer böckerna har att erbjuda och trots det skiljer sig 
verklighetsförankringen hos eleverna.

4) Vilka delar av undervisningen tycker du är viktigast?

Eleverna i Sverige och Finland är överens om att laborationer och teori är viktiga delar i 
undervisningen. De svenska eleverna anser dock även att grupparbeten och 
lärardemonstrationer väger tungt i detta syfte, men endast ett fåtal av de finska eleverna 
värderade lärardemonstrationer och ingen av dem värderade grupparbeten som viktigt.

Kan det vara så att klasstorleken även här spelar stor roll? I den svenska skolan med nästan 
dubbelt fler elever i klasserna vilket medför mindre tid för läraren att hjälpa enskilda elever 
kanske lärardemonstrationer upplevs som lättare att förstå av eleverna.

5) Tycker du att läraren skall försöka göra något av dessa områden mera intressanta?

De två försöksgrupperna var även på denna fråga överens om att teori och laborationer bör 
omarbetas till mera intresseframkallande. De svenska eleverna som på fråga 4 ansåg att 
lärardemonstrationer var av viktig natur i undervisningen var på denna fråga nöjda med 
utformningen av detta moment. Å sin sida menade även de finska eleverna att 
lärardemonstrationer var viktigt, men ville samtidigt att dessa skulle göras mera intressanta.

Den kurslitteratur de två skolorna använder sig av innehåller få lärardemonstrationer. De 
svenska eleverna ansåg som framgår av fråga 4 att lärardemonstrationer är viktigast i 
undervisningen, av detta drar vi slutsatsen att den lärare som tidigare undervisat de svenska 
eleverna högst antagligen har använt sig av demonstrationer tagna från annan kunskapskälla. 
Stämmer detta bevisar det tydligt att man med relativt enkla medel kan förskjuta elevens 
intressekurva mot det positiva.
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6) Hur mycket lär du dig av laborationerna i undervisningen?

En klar majoritet av de svenska eleverna ansåg att de lär sig relativt mycket av laborationer. 
Två ansåg att de lärde sig mycket och endast en elev att den lärde sig väldigt lite. Samtliga av 
de finska deltagande eleverna ansåg att de lär sig mycket eller väldigt mycket av laborationer.

Svaren på frågan visar att eleverna i fråga värderar laborationer högt när det gäller den 
personliga inlärningen. Detta bevisar även att en utveckling av de laborativa momenten skulle 
gynna eleven.

7) Skulle kemin i skolan vara roligare om undervisningen innehöll fler laborationer?

Av de 12 deltagande svenska eleverna ansåg sju att kemin vore roligare med ett högre 
laborativt inslag. Även de finska eleverna var av denna åsikt, 11 av 15 elever svarade 
likadant.

Liknande fråga 6 visar dessa svar hur högt eleverna värderar laborationer och önskar att 
antalet laborationstillfällen i undervisningen vore större. Det torde vara en omöjlig uppgift för 
läraren att tillgodose eleverna med ständiga laborationspass då tidsplanen är begränsad. En idé 
i sammanhanget vore dock att utveckla de laborationstillfällen som idag existerar.

8) Om du svarat ja på fråga 7. Vilken sorts laborationer skulle du vilja göra fler av?

På frågan kom följande svar in från de svenska eleverna:
• Fler kemisaker med farliga saker t.ex. syra.
• Önskemål om att nyttja brännare och genomföra farliga laborationer.

Majoriteten av de finska eleverna tyckte att det i laborationerna bör ske flera tydliga 
reaktioner.

Sammanfattningsvis är eleverna rörande överens om att de laborationer de önskar utföra skall 
vara av händelserik karaktär. Vi tolkar dessa inkomna svar som att eleven önskar laborationer 
där resultatet på ett tydligt sett åskådliggörs, gärna med ett spektakulärt händelseförlopp.

9) Tänker du söka en gymnasieutbildning där kemi ingår?

På denna fråga svarade nio av de svenska eleverna att de inte ämnade söka en sådan 
gymnasieutbildning, endast två svarade ja på frågan. De finska eleverna däremot var av 
motsatt åsikt, 11 av dem hade avsikt att söka en utbildning med kemi medan tre inte hade det. 
I de båda grupperna var en elev osäker.

Vi tror även här att storleken på klasserna och de tillfällen att få hjälp av läraren spelar stor 
roll gällande såväl intresse som kunskap för ämnet. Med ökad kunskap och intresse torde 
antalet elever som söker till en gymnasieutbildning med kemi öka.
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Enkät 2

1) Hur intressanta var laborationerna jämfört med de ni vanligtvis genomför?

På denna fråga var eleverna i de båda försöksgrupperna överens om att de genomförda 
laborationerna var mera intressanta.

Svaren på denna fråga är entydiga vilket styrker vår hypotes om att elevernas intresse kan 
ökas genom framtagning av en mindre serie anpassade laborationer. Det skall även tilläggas 
att det laborativa materialet vi presenterade innehöll de delar vilka de flesta elever 
efterfrågade i enkät 1 gällande vilket sorts laborationer de önskar få genomföra.

2) Hur stor del av inlärningen/förståelsen av kemi tycker du laborationerna står för?

Majoriteten av de svenska eleverna ansåg att laborationer står för en stor del av inlärning och 
förståelse. Samtliga finska elever var av samma åsikt.

På fråga sex i enkät 1 svarade majoriteten av eleverna att de lär sig mycket av de laborationer 
kurslitteraturen har att erbjuda. Fråga ett på enkät 2 visar att eleverna anser de genomförda 
laborationerna som mera intressanta. Vår slutsats av detta är att om de laborationer eleverna i 
dagens läge får göra lär dem mycket, torde för eleven mera intressanta laborationer gynna 
deras inlärning ytterligare.

3) Tycker du ämnet kemi blivit mera intressant.

Efter laborationstillfället svarade 10 av de svenska eleverna att ämnet blivit mera intressant, 
11 av de finska svarade även ja. Två svenska respektive 4 finska elever ansåg intresset vara 
oförändrat.

Även svaren på denna fråga pekar tydligt på hur utvecklade laborationer positivt påverkar 
elevernas inställning till kemi. Intressant är vidare att åsikterna gällande denna fråga uppfattas 
lika i båda undersökningarna trots de svar eleverna gav på fråga ett i enkät 1 där de finska 
elevernas utgångsintresse för ämnet var större jämfört med de svenska.

4) Vad tyckte du om laborationerna som genomfördes? Har de påverkat ditt intresse för 
ämnet kemi?

Från de svenska eleverna framfördes bl.a. följande åsikter efter de genomförda laborationerna.
• Det var lite roligare idag bara men jag är inte så intresserad.
• Det verkade intressant och roligt. Jag tycker om kemi.
• Ja lite grann, det var intressant, jag förstod mer än vanligt.
• Ja om vi får fortsätta med laborationer som dessa.
• Det var intressant och roligt.
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De finska eleverna hade följande åsikter.
• Laborationerna var roligare än de brukar och man lärde sig endå något. Kul!
• Det var roligare än annars, men jag tycker samma sak om kemi nu som förut.
• Nja inte särskilt.
• Laborationerna var roligare än de vi brukar göra.
• Det var mer intressanta laborationer än vanligt och det har gjort mitt intresse större.

En klar majoritet av de deltagande eleverna i båda länderna ansåg att de laborationer de fått 
genomföra och av oss genomförda lärardemonstrationerna var mera intressanta än de 
laborationer de vanligtvis genomför och får åskåda. Flertalet elever i båda grupperna anser 
även att deras intresse för ämnet kemi har ökat. Dock skall påpekas att två elever i respektive 
försöksgrupp fortfarande ansåg ämnet kemi vara av ointressant karaktär även om de medgav 
att deras intresse ökat. 

5) Kan du tänka dig att söka en gymnasieutbildning där kemi ingår?

Efter de genomförda laborationerna hade trots ökat intresse hos majoriteten av den svenska 
eleverna antalet som tänkte söka en gymnasieutbildning med kemi minskat med en elev.
Resultatet i den finska undersökningen visade att ytterligare en elev nu kunde tänka sig söka 
en gymnasieutbildning innehållande kemi. I undersökningen gjord i Sverige var nu andelen 
osäkra elever två stycken, medan ingen av de finska eleverna ansåg sig vara osäker.

Intressant med svaren på fråga tre i enkät 2 är att majoriteten av eleverna anser sig nu ha ett 
ökat intresse för kemi men enligt de svar vi fått på denna fråga står eleverna fortfarande fast 
vid sin ståndpunkt gällande sökande av gymnasieutbildning. Detta visar att eleverna i de 
undersökta grupperna redan före genomförandet av undersökningen bestämt sig gällande val 
av gymnasieutbildning. Det tolkar vi som att elevens uppfattning av naturvetenskap och kemi 
måste påverkas vid ett tidigare skede i grundskolan.

Det är ändå vår förhoppning att vi påverkat de elever som inte är intresserade av en 
gymnasieutbildning där kemi ingår positivt gällande naturvetenskap och att ett frö har såtts i 
syfte att i framtiden ytterligare väcka intresset för kemi. (Frances 2008)

4.4.2 Sammanfattning av jämförelse

Undersökningen visar att såväl intresset som motivationen för kemi är högre i Finland än i 
Sverige. Den visar vidare att andelen grundskoleelever som önskar söka sig till 
gymnasieutbildningar där kemi ingår är betydligt större hos den finska gruppen. 

De finska eleverna har ett mer i grunden genuint intresse för ämnet kemi, vilket tydligt 
framgår av enkät 1. Deras dåvarande intresse för ämnet samt deras åsikter om ämnets 
verklighetsförankring skiljer sig till stor del från vad de svenska eleverna ansåg. Trots detta är 
majoriteten av svaren på enkät 2 hos de båda försöksgrupperna entydiga. Eleverna anser att de 
genomförda laborationerna var mer intressanta, laborationerna står för en stor del av 
inlärningen, ämnet har blivit mera intressant och deras med egna ord formulerade åsikter om 
själva undersökningen är positiva. 
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Trots detta är fortfarande de finska elevernas intresse, motivation för ämnet och planer på 
framtida studier inom kemi större än de svenska elevernas. Svaret på denna fråga torde gå att 
finna i den grundläggande undervisningens mönster, där parametrar såsom t.ex. klasstorlek 
och lärartäthet har stor betydelse.

4.5 Egna reflektioner

Det primära syftet med detta examensarbete var att undersöka om den avsaknad av intresse 
för ämnet kemi som finns hos dagens högstadieelever beror på laborationer som inte 
intresserar eleven. Syftet var även att ta reda på om det går att väcka ett större intresse hos 
elever för kemi genom att ta fram ett antal annorlunda och mer händelserika laborationer.

Enligt de enkätsvar eleverna gett oss är det tydligt att intresset hos majoriteten av eleverna 
ökade i samband med de laborationer jag arbetat fram. Det har dock gått åt väldigt mycket tid 
i själva arbetet med att få fram dessa laborationer. Som tidigare nämnts har alla laborationer 
gjorts flertalet gånger vid högskolan i Gävle och alla kemikalier har kontrollerats gällande 
deras egenskaper och möjligheten att kunna låta eleverna laborera med dem. Detta moment i 
arbetet var väldigt tidskrävande och för en lärare i dagens skola är det sannolikt svårt att hitta 
tid för detta.

Gällande kemikalier och dess egenskaper är det dock till stor del upp till läraren i fråga om 
denne vågar/vill använda vissa kemikalier. Alla elever är även olika vilket medför att vissa 
elevgrupper otvivelaktigt kan arbeta med de flesta kemikalier medan andra inte har den 
disciplin och respekt för kemikalier som behövs.

Jag kommer själv inom mitt framtida yrke som lärare att fortsätta arbeta med laborationer 
utöver de som finns i de obligatoriska läromedlen. Det gäller dock även här att vara realist och 
inte endast optimist, den tid som krävs för att arbeta fram egna laborationer finns inte alltid,
men som tidigare nämnts i arbetet finns flertalet olika hemsidor skapade i just detta syfte. Jag 
föreslår att alla kemilärare besöker dess hemsidor för att se hur mycket material det finns på 
Internet färdigt och sammanställt för alla att använda. 

Framtagandet av laborationerna har även gett mig en större erfarenhet av själva laborerandet 
med elever. Det finns flertalet aspekter i detta som inte kan läras ut på lärarprogrammet utan 
måste göras praktiskt. Avsaknaden av praktiskt arbete med att laborera med elevgrupper har 
genom hela utbildningen varit ett orosmoment för mig. Efter att ha gjort detta arbete har jag 
dock skaffat mig en mycket större självsäkerhet på just detta område. Jag föreslår starkt att 
alla försöker arbeta på detta sätt då det enligt undersökningen är tydligt att det påverkar 
eleverna positivt samt även i min åsikt läraren i fråga.
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5 BILAGOR

5.1 Bilaga 1

I alla lärarhandledningar finns instruktioner gällande riskbedömning. Ytterligare information 
om de kemikalier som ingår i alla laborationer finns att hitta i kompendiet ”Kompendiets 
kemikalier”.

Sida Laboration

ENDOTERMA REAKTIONER

31 Den frysande bägaren (lärarhandledning)
34 Den frysande bägaren (elevhandledning)
35 Islyftet (lärarhandledning)
36 Islyftet (elevhandledning)
37 Järn(III)klorid och natriumkarbonat (lärarhandledning)
39 Järn(III)klorid och natriumkarbonat (elevhandledning)
40 Salta isen (lärarhandledning)
41 Salta isen (elevhandledning)

42               EXOTERMA REAKTIONER

43 Diskormen (lärarhandledning)
45 Is som tändmedel (lärarhandledning)
48 Jodkväve (lärarhandledning)
51 Brinnande vatten (lärarhandledning)
53 Brinnande vatten (elevhandledning)
54 En kemisk julgran (lärarhandledning)
56 En kemisk julgran (elevhandledning)
57 Nitrocellulosa (lärarhandledning)
59 Nitrocellulosa (elevhandledning)
60 Självantändning med glycerol och kaliumpermanganat (lärarhandledning)
62 Självantändning med glycerol och kaliumpermanganat (elevhandledning)
63 Svartkrut (lärarhandledning)
66 Svartkrut (elevhandledning)
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Den frysande bägaren
Lärarhandledning

Syfte
Att med hjälp av salter, visa eleverna att det finns endoterma reaktioner (energiupptagande 
reaktioner).

Säkerhet
I denna laboration används bariumhydroxid oktahydrat som är giftigt och ammoniumnitrat 
som är explosivt och dessa bör hanteras med försiktighet.

Kemikalier
Ammoniumnitrat (Explosivt vid upphettning)
Bariumhydroxid oktahydrat (Giftigt)

Utrustning
Två mindre bägare
Träbit ca: 10*10 cm
Glasstav
Vatten

Utförande
1) Fukta träbiten med lite vatten
2) Placera ena bägaren på den fuktade träbiten
3) Tillsätt 32g Bariumhydroxid oktahydrat i bägaren på träbiten
4) Tillsätt 17g Ammoniumnitrat i den andra bägaren
5) Tillsätt Ammoniumnitratet i bägaren med Bariumhydroxid oktahydrat
6) Rör omedelbart om salterna för en snabb reaktion
7) Vänta 3 min
8) Lyft nu bägaren med de blandade salterna

Förklaring
När salterna i detta experiment löser sig i kristallvattnet från Bariumhydroxid oktahydratet 
åtgår det energi (endoterm reaktion). Att bryta bindningarna till vattenmolekylerna kräver 
mycket energi. Energin tas från den närmaste omgivningen (bägaren med de blandade 
salterna) i form av värme. Detta medför att temperaturen sjunker till den grad att bägaren 
fryser fast. När lösningen bildas ökar oordningen (ämnen har benägenhet för att gå från 
ordning till oordning), detta är reaktionens drivkraft.
Vattnet som frigörs och löser en del av salterna kommer ifrån det kristallvatten som är bundet 
i bariumhydroxiden, men det frigörs även vatten när ammoniumjoner reagerar med 
hydroxidjonerna.

Reaktionsformel
Ba(OH)2*8H2O(s) + 2NH4NO3(s) + värme Ba(NO3)2(s) + 2NH3(aq) + 10 H2O(l)



32

Kommentar
Tänk på att det bildas ångor (Ammoniak).
Experimentet skall utföras med normal varsamhet.
Det går bra att minska mängden kemikalier (Proportionerna är 2* Bariumhydroxid 
oktahydrat, 1* Ammoniumnitrat), dvs. 2:1.
Avfallet från experimentet kan spolas ned i vasken (spola rikligt). 

Riskbedömning

Ammoniumnitrat
Explosivt

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.
Bariumhydroxid oktahydrat: Hälsoskadligt
Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Ammoniak
Frätande, miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.
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Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

Bariumnitrat:
Hälsoskadlig

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Den frysande bägaren

Syfte
Att med hjälp av salter, visa eleverna att det finns endoterma reaktioner (energiupptagande 
reaktioner).

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer. 
Laborationen tar 15 minuter.

Säkerhet
I denna laboration används bariumhydroxid oktahydrat som är giftigt och ammoniumnitrat 
som är explosivt och dessa bör hanteras med försiktighet.

Kemikalier
Bariumhydroxid oktahydrat (Giftigt)
Ammoniumnitrat (Explosivt vid upphettning)

Utrustning
Två mindre bägare
Träbit ca: 10*10 cm
Glasstav
Träbit

Utförande
1) Fukta träbiten med lite vatten
2) Placera ena bägaren på den fuktade träbiten
3) Tillsätt 32g Bariumhydroxid oktahydrat i bägaren på träbiten
4) Tillsätt 17g Ammoniumnitrat i den andra bägaren
5) Tillsätt Ammoniumnitratet i bägaren med Bariumhydroxid oktahydrat
6) Rör omedelbart om salterna för en snabb reaktion
7) Vänta 3 min
8) Lyft nu bägaren med de blandade salterna

Förklaring
När salterna i detta experiment löser sig i kristallvattnet från Bariumhydroxid oktahydratet 
åtgår det energi (endoterm reaktion). Att bryta bindningarna till vattenmolekylerna kräver 
mycket energi. Energin tas från den närmaste omgivningen (bägaren med de blandade 
salterna) i form av värme. Detta medför att temperaturen sjunker till den grad att bägaren 
fryser fast. När lösningen bildas ökar oordningen (ämnen har benägenhet för att gå från 
ordning till oordning), detta är reaktionens drivkraft.
Vattnet som frigörs och löser en del av salterna kommer ifrån det kristallvatten som är bundet 
i bariumhydroxiden, men det frigörs även vatten när ammoniumjoner reagerar med 
hydroxidjonerna.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Islyftet
LÄRARHANDLEDNING

Syfte
Syftet med denna laboration är att enkelt visa hur en endoterm reaktion sker av sig själv vid 
tillsats av ämnen som hittas hemma i skafferiet.

Säkerhet
I denna laboration används inte några farliga kemikalier vilket inte medför några speciella 
åtgärder.
Alla rester kan spolas ner i vasken.

Kemikalier
Isbit (fruset H2O)
NaCl (koksalt)

Utrustning
Glasskål 
Bomullstråd 

Utförande
1) Fyll skålen  till hälften med vatten så isbiten kan flyta fritt.
2) Försök sedan lyfta upp isbiten och känn efter hur hal den är.
3) Lägg sedan bomullstråden på isbiten och strö över ca. en nypa salt.
4) Vänta sedan ett par minuter och lyft sedan upp isbiten med hjälp av tråden.

Förklaring
Saltet som strös på isbiten löser sig i det ytvatten som finns på isbiten. När detta sker (en 
endoterm reaktion) tas värme från omgivningen som går åt till att lösa saltet i vattnet. I detta 
fall tas värmen från ytvattnet på isbiten vilket leder till att tråden fryser fast i isbiten.

Riskbedömning
Natriumklorid:

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Islyftet

Syfte
Syftet med denna laboration är att enkelt visa hur en endoterm reaktion sker av sig själv vid 
tillsats av ämnen som hittas hemma i skafferiet.

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer. 
Laborationen tar 10 minuter.

Säkerhet
I denna laboration används inte några farliga kemikalier vilket inte medför några speciella 
åtgärder.
Alla rester kan spolas ner i vasken.

Kemikalier
Isbit (fruset H2O)
NaCl (koksalt)

Utrustning
Glasskål 
Bomullstråd 

Utförande
5) Fyll skålen  till hälften med vatten så isbiten kan flyta fritt.
6) Försök sedan lyfta upp isbiten och känn efter hur hal den är.
7) Lägg sedan bomullstråden på isbiten och strö över ca. en nypa salt.
8) Vänta sedan ett par minuter och lyft sedan upp isbiten med hjälp av tråden.

Förklaring
Saltet som strös på isbiten löser sig i det ytvatten som finns på isbiten. När detta sker (en 
endoterm reaktion) tas värme från omgivningen som går åt till att lösa saltet i vattnet. I detta 
fall tas värmen från ytvattnet på isbiten vilket leder till att tråden fryser fast i isbiten.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Reaktion mellan järn(lll)klorid och natriumkarbonat
Lärarhandledning

Syfte
Visa eleverna att det finns endoterma reaktioner (energiupptagande reaktioner).

Kemikalier
Järn(III)klorid 
Natriumkarbonat

Utrustning
Provrör
Våg
Termometer

Utförande
1. Mät upp 8,6g natriumkarbonat i ett provrör
2. Tillsätt 5,4g järn(III)klorid, blanda inte kemikalierna med varandra.
3. Placera termometern i provröret (i gränszonen mellan de olika kemikalierna)
4. Reaktionen startar.

Förklaring
Järn(III)klorid reagerar med natriumkarbonatet under energiupptagning (temperaturen sänks 
ca 8oC). Mellan kemikalierna breder ett mörkbrunt område ut sig (järn(III)hydroxid). Även 
koldioxid bildas, vilken kan påvisas på sedvanligt vis med hjälp av kalkvatten.

Reaktionsformel

2FeCl3*6H2O(s)+3NaCO3*10H2O(s) + värme 2Fe(OH)3+6Na++6CL-+3CO2(g)+39H2O

Kommentar
Experimentet skall utföras med normal varsamhet.
Avfallet från experimentet kan spolas ned i vasken
I mitt försök (HIG 080919) uppmättes en temperatursänkning på 80C.
Trevligt experiment där vi får bildandet av ett ämne på köpet.

Riskbedömning

Järn(III)klorid
Frätande, miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare
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Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

Natriumklorid
Irriterande

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Referenser
Kemi Online. [www dokument]. URL: http://www4.liber.se/kemionline
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Reaktion mellan järn(III)klorid och natriumkarbonat

Syfte
Visa eleverna att det finns endoterma reaktioner (energiupptagande reaktioner).

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer. 
Laborationen tar 20 minuter.

Kemikalier
Järn(III)klorid 
Natriumkarbonat

Utrustning
Provrör
Våg
Termometer

Utförande
1. Mät upp 8,6g natriumklorid i ett provrör
2. Tillsätt 5,4g järn(III)klorid, blanda inte kemikalierna med varandra.
3. Placera termometern i provröret (i gränszonen mellan de olika kemikalierna)
4. Reaktionen startar.

Förklaring
Järn(III)klorid reagerar med natriumkarbonatet under energiupptagning (temperaturen sänks 
ca 8oC). Mellan kemikalierna breder ett mörkbrunt område ut sig (järn(III)hydroxid). Även 
koldioxid bildas, vilken kan påvisas på sedvanligt vis med hjälp av kalkvatten.

Referenser
Kemi Online. [www dokument]. URL: http://www4.liber.se/kemionline
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Salta isen
LÄRARHANDLEDNING

Syfte
Syftet med denna laboration är att visa hur man kan sänka fryspunkten hos vatten och 
samtidigt ge en förklaring till vad som händer när vi saltar våra vägar.

Säkerhet
I denna laboration används inte några farliga kemikalier vilket inte medför några speciella 
åtgärder.
Alla rester kan spolas ner i vasken.

Kemikalier
Krossad is (fruset H2O)
NaCl (koksalt)

Utrustning
1000 ml bägare
Tlasstav
Termometer

Utförande
1) Fyll bägaren till hälften med is och mät temperaturen.
2) Börja sedan strö salt över isen och håll hela tiden koll på termometern.

Tips
I denna laborationer kan man samtidigt låta eleverna tävla lite i vilket grupp som kan få 
temperaturen att sjunka mest.

Förklaring
Rent vatten fryser vid en temperatur av 0ºC då molekylerna ordnas i regelbundna mönster 
(sexkanter). När salt tillförs vattnet löses detta i vattnet vilket medför att mera kinetisk energi 
måste fråntas lösningen för att den skall frysa (dvs. det måste bli kallare). Ju mera salt vi löser 
desto mer värme måste bort för att lösningen skall frysa.

Reaktionsformel
Energin som tas från omgivande vatten åtgår till att spjälka saltet till joner. NaCl  Na+ + Cl-

Riskbedömning

Natriumklorid:
Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Salta isen
Syfte
Syftet med denna laboration är att visa hur man kan sänka fryspunkten hos vatten och 
samtidigt ge en förklaring till vad som händer när vi saltar våra vägar.

Arbetsordning
Grupper om 2 - 3 personer. 
Laborationen tar 10 minuter.

Säkerhet
I denna laboration används inte några farliga kemikalier vilket inte medför några speciella 
åtgärder.
Alla rester kan spolas ner i vasken.

Kemikalier
Krossad is (fruset H2O)
NaCl (koksalt)

Utrustning
1000 ml bägare
Tlasstav
Termometer

Utförande
1) Fyll bägaren till hälften med is och mät temperaturen.
2) Börja sedan strö salt över isen och håll hela tiden koll på termometern.

Tips
I denna laborationer kan man samtidigt låta eleverna tävla lite i vilket grupp som kan få 
temperaturen att sjunka mest.

Förklaring
Rent vatten fryser vid en temperatur av 0ºC då molekylerna ordnas i regelbundna mönster 
(sexkanter). När salt tillförs vattnet löses detta i vattnet vilket medför att mera kinetisk energi 
måste fråntas lösningen för att den skall frysa (dvs. det måste bli kallare). Ju mera salt vi löser 
desto mer värme måste bort för att lösningen skall frysa.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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EXOTERMA REAKTIONER

Sidan Laboration

23 Diskormen (lärarhandledning)
25 Is som tändmedel (lärarhandledning)
29 Jodkväve (lärarhandledning)
33 Brinnande vatten (lärarhandledning)
36 Brinnande vatten (elevhandledning)
38 En kemisk julgran (lärarhandledning)
41 En kemisk julgran (elevhandledning)
43 Nitrocellulosa (lärarhandledning)
47 Nitrocellulosa (elevhandledning)
49 Självantändning med glycerol och kaliumpermanganat (lärarhandledning)
52 Självantändning med glycerol och kaliumpermanganat (elevhandledning)
54 Svartkrut (lärarhandledning)
58 Svartkrut (elevhandledning)
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Diskormen
Lärarhandledning

Syfte
Att öka elevernas intresse för kemi

Säkerhet
I denna laboration används väteperoxid vilket i höga koncentrationer kan vara frätande och 
oxiderande och bör därför behandlas försiktigt. 

Kemikalier
Väteperoxid ( H2O2)
Diskmedel
Kaliumjodid (KI)

Utrustning
Stort provrör/mätglas

Utförande
1) Häll upp 1,5 cm väteperoxid i botten av provröret
2) Tillsätt lite diskmedel till väteperoxiden.
3) Strö sedan över lite kaliumjodid och iaktta reaktionen.

Tips
Istället för kaliumjodid kan man använda manganoxid.

Förklaring
I denna laboration är de väteperoxid som reagerar med kaliumjodid och vatten samt syrgas 
bildas. Diskmedlet används endast för att själva reaktionen skall bli synlig.

Reaktionsformel
När kaliumjodid strös över väteperoxiden sker följande reaktion.
2 H2O2 (aq) 2 H2O (l) + O2

Riskbedömning

Väteperoxid
Frätande, oxiderande

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare
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Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

Kaliumjodid
Hälsoskadlig

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Is som tändmedel
Lärarhandledning

Syfte
Att inspirera eleverna för ämnet kemi.
Ge eleverna en inblick i en stark exotermisk redoxreaktion.

Säkerhet
Samtliga kemikalier i denna laboration är hälsoskadliga och bör behandlas varsamt. Använd 
skyddshandskar och skyddsglasögon. Undvik friktion vid alla punkter genom laborationen på 
grund av explosionsrisk.

Kemikalier
Ammoniumnitrat
Ammoniumklorid
Bariumnitrat
Zinkpulver

Utrustning
2 * 50 ml bägare
Filtrerpapper
Plåtbricka
2 * plastspatel

Utförande
1) Väg upp 4g zinkpulver i bägare 1.
2) Väg upp 4g ammoniumnitrat, 1g ammoniumklorid och 0,5g bariumnitrat i bägare 2.
3) Placera filtrerpappret på plåtbrickan, ställ i dragskåp. Blanda försiktigt bägare 1 och 

bägare 2 på filtrerpappret och forma till en kon. Undvik friktion.
4) Tillsätt försiktigt en liten isbit på toppen av konen med hjälp av en degeltång och 

iakta. OBS reaktionen sker snabbt under hög värmeutveckling.

Förklaring
Det frigjorda vattnet från isen startar den exoterma reaktionen mellan zinkpulvret och 
ammoniumnitratet. Ammoniumkloriden accelererar processen. Zinken oxideras till zinkoxid. 
Bariumnitratet färgsätter skådespelet (grönt)
Avfall från laborationen måste deponeras som tungmetaller.

Kommentar
Var ytterst försiktig vid blandningen av kemikalierna då minsta lilla friktion eller tillförning 
av vatten startar reaktionen.
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Riskbedömning

Ammoniumnitrat
Explosiv

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Ammoniumklorid
Hälsoskadlig

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Bariumnitrat
Hälsoskadlig

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Zinkpulver
Miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft.
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Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Zinkoxid
Miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Ammoniak
Frätande, miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

Referenser
Roesky H.W, Möckel K. Chemical curiosities. VCH Verlag (1996)
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Jodkväve
Lärarhandledning

Syfte
Att visa för eleven att mängden aktiveringsenergi som en viss reaktion kräver varierar.
Att få eleven att få förståelse för de faror som finns med att tillverka sprängmedel.
Att öka elevens intresse för kemi

Säkerhet
I denna laboration används jodkristaller som är giftiga och ammoniak vars lukt är iriiterande.

Kemikalier
Jodkristaller 
Koncentrerad ammoniak 
Natriumtiosulfat 

Utrustning
2st bägare 150ml
1st stor bägare 
Tratt 
Filtrerpapper

Utförande
Neutralisationslösning
Lös en 1/2 tesked Natriumtiosulfat i vatten (i den stora bägaren)

1) Bered neutralisationslösningen
2) Häll upp 75ml konc ammoniak i en bägare.
3) Tillsätt max 1/2 tesked jodkristaller.
4) Låt stå i 3 min.
5) Filtrera av lösningen
6) I filtrerpapperet finns nu jodkvävet.
7) Riv bitar av filtrerpapperet ca 1*1cm medan detta fortfarande är blött och placera 
bitarna på ett fat.
8) Resterande jodkväverester hälls ned i natriumtiosulfatlösningen för 
neutralisering.                                                                                                     
9) Låt bitarna av filtrerpapperet torka.

   10) Jodkvävet är nu klart och exploderar vid minsta berörning.

Demonstration
Placera försiktigt en bit av det torkade filtrerpapperet på en bricka.
Peta eller slå på papperet med en sked varvid jodkvävet exploderar.

Reaktionsformel
När jod reagerar med ammoniak bildas explosiva jodkväven.
Intresserade hänvisas till (Allmän och oorganisk kemi (1966), Uppsala: Almqvist och 
Wiksells, s.525)
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Kommentar
Lämna inte kristallerna att torka i bägare.
Torka inte mer än vad du tänkt använda.
Neutralisera genast det jodkväve som blir över
Jodkvävet detonerar av minsta beröring eller tryckändring (om någon t ex stänger en 
dörr)

Riskbedömning
Jodkristaller
Hälsoskadlig, miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid ögonkontakt
Skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Ammoniak
Frätande, miljöfarlig

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
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Natriumtiosulfat: 

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Brinnande vatten
Lärarhandledning

Syfte
Intressehöjande laboration vilken även visar följande:
Kaliums reaktion med vatten.
Densitetskillnaden mellan bensin och vatten.

Säkerhet
Kalium reagerar kraftigt med vatten och bör behandlas med försiktighet.  Laborationen skall 
utföras i dragskåp.

Kemikalier
Kalium
Medicinsk bensin
Vatten

Utrustning
Kristalliseringsskål
10 ml mätglas
Pincett
Kniv

Utförande
1) Placera en liten bit kalium (ca. 3 * 3 * 3 mm) i mätglaset och tillsätt 1 ml bensin
2) Fyll kristalliseringsskålen till hälften.
3) Tillsätt innehållet i mätglaset snabbt i kristalliseringsskålen.

Tips
Beakta att svårighet kan förekomma med att få kaliumbiten ur mätglaset.

Förklaring
Kalium reagerar kraftigt med vatten under kraftig värmeutveckling. Värmeutvecklingen 
antänder i sin tur bensinen som flyter på vattnet.

Kommentar
Dragskåp skall användas p.g.a. rökbidning och bensinlukt.

Riskbedömning
Kalium
Frätande, mycket brandfarligt

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.
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Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

Medicinsk bensin
Mycket giftig, miljöfarlig, mycket brandfarlig

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Brinnande vatten

Syfte
Intressehöjande laboration vilken även visar följande:
Kaliums reaktion med vatten.
Densitetskillnaden mellan bensin och vatten.

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer.
Laborationen tar 15 minuter.

Säkerhet
Kalium reagerar kraftigt med vatten och bör behandlas med försiktighet.  Laborationen skall 
utföras i dragskåp.

Kemikalier
Kalium
Medicinsk bensin
Vatten

Utrustning
Kristalliseringsskål
10 ml mätglas
Pincett
Kniv

Utförande
1) Placera en liten bit kalium (ca. 3 * 3 * 3 mm) i mätglaset och tillsätt 1 ml bensin
2) Fyll kristalliseringsskålen till hälften med vatten.
3) Tillsätt innehållet i mätglaset snabbt i kristalliseringsskålen.

Tips
Beakta att svårighet kan förekomma med att få kaliumbiten ur mätglaset.

Förklaring
Kalium reagerar kraftigt med vatten under kraftig värmeutveckling. Värmeutvecklingen 
antänder i sin tur bensinen som flyter på vattnet.

Kommentar
Dragskåp skall användas p.g.a. rökbidning och bensinlukt.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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En kemisk julgran
Lärarhandledning

Syfte
Denna laboration kan ses som ett litet spex vid juletid. 

Säkerhet
I denna laboration används ammoniumdikromat vilket är en giftig kemikalie och bör 
behandlas med varsamhet. Laborationen ska utföras i dragskåp.

Kemikalier
Ammoniumdikromat 
Magnesiumband

Utrustning
Metallplatta att utföra experimentet på
Brännare

Utförande
1) Placera en liten hög med ammoniumdikromat på metallplattan (ca 10 g) och stick 

sedan ner en 10 cm lång bit av magnesiumbandet i högen.
2) Använd sedan brännaren för att antända magnesiumbandet.
3) Avvakta medan magnesiumbandet brinner och se vad som sker.

Tips
Denna laboration passar bra att utföras i samband med jul då den bildade kemiska föreningen 
Cr2O3 (s) ser ut som barr.

Förklaring
Magnesiumbandet används endast för att antända ammoniumdikromatet men gör även att det 
ser extra spektakulärt ut.
Orsaken till att detta kallas julgranen är för att efter att denna reaktion skett ser Cr2O3 (s) ut 
som barr.

Reaktionsformel
När ammoniumdikromatet antänds sker följande reaktion.
(NH4)2Cr2O7 (s) N2 (g) + Cr2O3 (s) + 4 H2O
Vattnet avdunstar dock i själva reaktionen.

Kommentar
Ammoniumdikromat bör behandlas med stor försiktighet då detta är giftigt, frätande och 
miljöfarligt. Avfall skall deponeras i tungmetallbehållare.
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Riskbedömning
Ammoniumdikromat
Mycket giftig, miljöfarlig, explosiv

Vid inandning
Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm halvsittande ställning.
Eventuell andningshjälp, syrgas.
Omedelbart till sjukhus, även om besvären försvunnit.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 10 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.

Magnesiumband
Mycket brandfarlig

Krom(III)oxid:

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/



56

En kemisk julgran

Syfte
Denna laboration kan ses som ett litet spex vid juletid. 

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer. 
Laborationen tar 15 minuter.

Säkerhet
I denna laboration används ammoniumdikromat vilket är en giftig kemikalie och bör 
behandlas med varsamhet. Laborationen ska utföras i dragskåp.

Kemikalier
Ammoniumdikromat ( (NH4)2Cr2O7 )
Magnesiumband

Utrustning
Metallplatta att utföra experimentet på
Brännare

Utförande
1) Placera en liten hög med ammoniumdikromat på metallplattan (ca 10 g) och stick 

sedan ner en 10 cm lång bit av magnesiumbandet i högen.
2) Använd sedan brännaren för att antända magnesiumbandet.
3) Avvakta medan magnesiumbandet brinner och se vad som sker.

Tips
Denna laboration passar bra att utföras i samband med jul då den bildade kemiska föreningen 
Cr2O3 (s) ser ut som barr.

Förklaring
Magnesiumbandet används endast för att antända ammoniumdikromatet men gör även att det 
ser extra spektakulärt ut.
Orsaken till att detta kallas julgranen är för att efter att denna reaktion skett ser Cr2O3 (s) ut 
som barr.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Nitrocellulosa
Lärarhandledning

Syfte
Att påvisa skillnaden i reaktionshastighet mellan nitrerad och icke nitrerad bomull, samt att 
stärka elevens intresse för kemi.

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer. Laborationen tar 60 minuter. Kan med fördel utföras i två delar. 
Preparering och torkning lektion 1 och prövning av slutprodukten lektion 2.

Säkerhet
Koncentrerad salpetersyra HNO3 och koncentrerad svavelsyra H2SO4 är båda frätande och 
handhas med största försiktighet. Såväl skyddsglasögon, skyddshandskar och laborationsrock 
skall användas. Läraren portionerar ut syrorna.

Kemikalier
Koncentrerad salpetersyra HNO3

Koncentrerad svavelsyra H2SO4

Bomull

Utrustning
1st bägare 250ml 
Glasstav
Skål med is

Utförande
1) Häll 20ml HNO3  i bägaren
2) Tillsätt under omrörning 40 ml H2SO4, kyl bägaren med is till rumstemperatur.
3) Tillsätt 2g bomull, viktigt att pressa ner bomullen under ytan.
4) Låt bomullen ligga i bägaren i 25 min.
5) Ta upp bomullen och skölj under rinnande vatten i 30 min.
6) Pressa ur vattnet ur bomullen och luckra upp, låt torka 3 dagar

Tips
Eftersom förbränningen är snabb och fullständig kan del av försöket utföras i handen.
– Placera en liten mängd nitrocellulosa i handen och antänd med tändsticka.

Reaktionsformel
Den nitrerade bomullen kommer att brinna med ett mycket snabbt förlopp. Förbränningen är 
fullständig och inga rester blir kvar.
Den icke nitrerade bomullen kommer att brinna med gul låga och kvarlämna glöd och aska.

Kommentar
Experimentet skall utföras med stor aktsamhet
Tänk på att syrorna är ytterst frätande.
Vid blandningen sker en snabb temperaturstegring.
Att nitrocellulosan skall antändas och förvaras i öppet kärl.



58

Riskbedömning
Svavelsyra
Starkt frätande

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna.
Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Snarast till sjukhus/ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus.

Salpetersyra
Start frätande, oxiderande

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna.
Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Snarast till sjukhus/ögonläkare.
Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Nitrocellulosa

Syfte
Att påvisa skillnaden i reaktionshastighet mellan nitrerad och icke nitrerad bomull, samt att 
stärka elevens intresse för kemi.

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer. 
Laborationen tar 60 minuter. Kan med fördel utföras i två delar. Preparering och torkning 
lektion 1 och prövning av slutprodukten lektion 2.

Säkerhet
Koncentrerad salpetersyra HNO3 och koncentrerad svavelsyra H2SO4 är båda frätande och 
handhas med största försiktighet. Såväl skyddsglasögon, skyddshandskar och laborationsrock 
skall användas. Läraren portionerar ut syrorna.

Kemikalier
Koncentrerad salpetersyra HNO3

Koncentrerad svavelsyra H2SO4

Bomull

Utrustning
1st bägare 250ml 
Glasstav
Skål med is

Utförande
1) Häll 20ml HNO3  i bägaren
2) Tillsätt under omrörning 40 ml H2SO4, kyl bägaren  med is till rumstemperatur.
3) Tillsätt 2g bomull, viktigt att pressa ner bomullen under ytan.
4) Låt bomullen ligga i bägaren i 25 min.
5) Ta upp bomullen och skölj under rinnande vatten i 30 min.
6) Pressa ur vattnet ur bomullen och luckra upp, låt torka 3 dagar.

Reaktionsformel
Den nitrerade bomullen kommer att brinna med ett mycket snabbt förlopp. Förbränningen är 
fullständig och inga rester blir kvar.
Den icke nitrerade bomullen kommer att brinna med gul låga och kvarlämna glöd och aska.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Självantändning
Lärarhandledning

Syfte
Påvisa självantändning samt hur aktiveringsenergin varierar.

Säkerhet
Denna laboration skall utföras i dragskåp p.g.a. rökbildning. Laborationen passar bäst som 
lärardemonstration så det kan sprätta glödande partiklar. Blandningen blir mycket varm då 
den antänder och bör aldrig släckas med vatten. KMnO4 bör hanteras varsamt då det är 
mycket svårt att få bort från t.ex. fingrarna.

Resterna av laborationen kan spolas ner i vasken och skall aldrig kastas i soporna då KMnO4

kan antända brandfarligt material och det kan även fortfarande självantända. I detta 
experiment handlar det om väldigt små mängder KMnO4 som kan spolas ner. I stora mängder 
bör det dock tas hand om som farligt avfall. Kom även ihåg att spola vasken ordentligt efter 
då KMnO4 annars kan orsaka missfärgning.

Kemikalier
Glycerol
Kaliumpermanganat (KMnO4)
Vatten

Utrustning
2 * pipett
Eldfast underlag
Mortel

Utförande
1) Pulverisera 4g kaliumpermanganat m.h.a. morteln och lägg det i en hög på eldfast 

underlag.
2) Fukta högen med någon droppe vatten med en pipett. Detta gör högen mera 

lättformad. Var fortfarande försiktig med fingerkontakt p.g.a. missfärgning.
3) Tillsätt 5-6 droppar glycerol med en pipett på högen. Blandningen börjar fräsa och 

kommer så småningom att antända.

Tips
En bra laboration i samband med avsnittet eld och brand.

Förklaring
Det som sker i denna reaktion är att KMnO4 reduceras och glycerolen oxideras när de reagerar 
med varandra. Detta leder till att koldioxid + vatten bildas. Reaktionen är exoterm och den 
bildade värmen leder till att reaktionshastigheten ökar och värmen ökar. Blandningen 
antänder till slut p.g.a. den ökande värmen.
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Riskbedömning
Glycerol

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Kaliumpermanganat
Hälsoskadlig, miljöfarlig, oxiderande

Vid inandning
Frisk luft, värme och vila.
Eventuell andningshjälp.
Till sjukhus/läkare, även om endast obetydliga besvär föreligger/symptom saknas.

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Självantändning

Syfte
Påvisa självantändning.

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer.
Laborationen tar 20 minuter.

Säkerhet
Denna laboration skall utföras i dragskåp p.g.a. rökbildning. Laborationen passar bäst som 
lärardemonstration så det kan sprätta glödande partiklar. Blandningen blir mycket varm då 
den antänder och bör aldrig släckas med vatten. KMnO4 bör hanteras varsamt då det är 
mycket svårt att få bort från t.ex. fingrarna.

Resterna av laborationen kan spolas ner i vasken och skall aldrig kastas i soporna då KMnO4 

kan antända brandfarligt material och det kan även fortfarande självantända. I detta 
experiment handlar det om väldigt små mängder KMnO4 som kan spolas ner. I stora mängder 
bör det dock tas hand om som farligt avfall. Kom även ihåg att spola vasken ordentligt efter 
då KMnO4 annars kan orsaka missfärgning.

Kemikalier
Glycerol
Kaliumpermanganat (KMnO4)
H2O

Utrustning
2 * pipett
Eldfast underlag
Mortel

Utförande
1) Pulverisera 4g kaliumpermanganat m.h.a. morteln och lägg det i en hög på eldfast 

underlag.
2) Fukta högen med någon droppe vatten med en pipett. Detta gör högen mera 

lättformad. Var fortfarande försiktig med fingerkontakt p.g.a. missfärgning.
3) Tillsätt 5-6 droppar glycerol med en pipett på högen. Blandningen börjar fräsa och 

kommer så småningom att antända.

Förklaring
Det som sker i denna reaktion är att KMnO4 reduceras och glycerolen oxideras när de reagerar 
med varandra. Detta leder till att koldioxid + vatten bildas. Reaktionen är exoterm och den 
bildade värmen leder till att reaktionshastigheten ökar och värmen ökar. Blandningen 
antänder till slut p.g.a. den ökande värmen.

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/
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Svartkrut
Lärarhandledning

Syfte
Att få in en historisk resumé inom ämnet kemi
Att få eleven att få förståelse för de faror som finns med att tillverka sprängmedel.
Att öka elevens intresse för kemi
Att ge eleven inblick och förståelse för oxidationsmedel.

Säkerhet
Vid förbränningen av svartkrut bildas en mängd olika gaser, vissa hälsovådliga.
Rökutvecklingen är betydande så dragskåp är ett måste.
Reaktionen vilken är exoterm sker under mycket hög temperatur under gasexpansion
Försöket får under inga omsändigheter ske i slutet kärl.

Kemikalier
Salpeter
Svavel
Kol
Etanol
Vatten

Utrustning
1st bägare 50ml
1st bägare 150ml
Tratt 
Filtrerpapper
Våg
Brännare
Degel

Utförande
1) Tillsätt 75 % KNO3 , 15% C och 10% S i 150ml bägaren.
2) Blanda
3) Tillsätt destillerat vatten (nästan kokande) tills konsistensen blir som ”milkshake”
4) Rör om i 5 minuter.
5) Tillsätt lika volym C2H5OH som tillsatt vatten
6) Rör om 5 minuter
7) Filtrera 
8) Lägg upp krutmassan på papper och låt torka i 7 dagar.

Efter torkning

Placera det torra krutet i en degel (några få gram räcker) läraren visar.
Tänd med tändsticka när läraren säger till.
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Tips
Tips på proportioner för grupper om 2 – 3 personer:
7,5g salpeter (KNO3)
1,5g kol (C)
1g svavel (S)

Reaktionsformel
En något förenklad reaktionsformel för förbränning av svartkrut.
10 KNO3 + 3 S + 8 C → 2 K2CO3 + 3 K2SO4 + 6 CO2 + 5 N2.

Kommentar
En förenklad variant av denna laboration kan göras genom att lämna bort destillerad vatten 
och etanol d.v.s. kemikalierna blandas torrt och kan därefter antändas direkt.

Riskbedömning
Salpeter
Miljöfarlig, oxiderande

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.

Svavel
Irriterande

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Kol
Irriterande, mycket brandfarlig

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.
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Etanol
Mycket bradfarlig

Vid inandning
Frisk luft.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Kvävedioxider och svaveldioxider:
För information om kväve- och svaveldioxider hänvisar vi till www.wikipedia.org eller 
www.prevent.se/kemi

Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/

Donner, John (1997). Professional's Guide To Pyrotechnics: Understanding And Making 
Exploding Fireworks. Paladin Press.
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Svartkrut
Syfte
Att få in en historisk resumé inom ämnet kemi
Att få eleven att få förståelse för de faror som finns med att tillverka sprängmedel.
Att öka elevens intresse för kemi
Att ge eleven inblick och förståelse för oxidationsmedel.

Arbetsordning
Grupper om 2 – 3 personer.
Laborationen tar 20 minuter

Säkerhet
Vid förbränningen av svartkrut bildas en mängd olika gaser, vissa hälsovådliga.
Rökutvecklingen är betydande så dragskåp är ett måste.
Reaktionen vilken är exoterm sker under mycket hög temperatur under gasexpansion
Försöket får under inga omsändigheter ske i slutet kärl.

Kemikalier
KNO3 (Salpeter)
S (Svavel)
C, pulver (kol)
C2H5OH (Etanol)
H2O, destillerat (Vatten)

Utrustning
1st bägare 50ml
1st bägare 150ml
Tratt 
Filtrerpapper
Våg
Brännare
Degel

Utförande
1) Tillsätt 75 % KNO3 , 15% C och 10% S i 150ml bägaren.
2) Blanda
3) Tillsätt destillerat vatten (nästan kokande) tills konsistensen blir som ”milkshake”
4) Rör om i 5 minuter.
5) Tillsätt lika volym C2H5OH som tillsatt vatten
6) Rör om 5 minuter
7) Filtrera 
8) Lägg upp krutmassan på papper och låt torka i 7 dagar.

Efter torkning
Placera det torra krutet i en degel (några få gram räcker) läraren visar.
Tänd med tändsticka när läraren säger till.
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Referenser
Skolkemi (2000) Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet. [www dokument]. URL: 
http://school.chem.umu.se/

Donner, John (1997). Professional's Guide To Pyrotechnics: Understanding And Making 
Exploding Fireworks. Paladin Press.
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5.2 Bilaga 2

Kompendiets kemikalier
Sidnummer Ämne

69 Ammoniak (koncentrerad)
70 Ammoniumdikromat
72 Ammoniumklorid
73 Ammoniumnitrat
74 Bariumhydroxid oktahydrat
75 Bariumnitrat
76 Glycerol
77 Etanol
78 Jod
79 Järn(III)klorid
80 Kalium
81 Kaliumjodid
82 Kaliumpermanganat
83 Kol
84 Magnesium
85 Medicinsk bensin
86 Natriumkarbonat
87 Natriumklorid
88 Natriumtiosulfat
89 Salpeter
90 Salpetersyra (koncentrerad)
91 Svavel
92 Svavelsyra (koncentrerad)
93 Väteperoxid
94 Zinkpulver

95 Produktkemikalier som bildas vid laborationerna

69 Ammoniak (frysande bägaren)
69 Ammoniak (Is som tändmedel)
75 Bariumnitrat (frysande bägaren)
96 Järn(III)hydroxid (järn(III)klorid och natriumkarbonat)
97 Krom(III)oxid (en kemisk julgran)
98 NOx och SOx (svartkrut)
99 Zinkoxid (Is som tändmedel)

100 Referenser
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Ammoniak (koncentrerad)

      Frätande            Miljöfarlig

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Vid behov, använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder.
Arbeta vid punktutsug eller i dragskåp.
Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Förvaras i väl tillsluten flaska på väl ventilerad plats.
Kyl innan behållaren öppnas.

Stabilitet och reaktivitet
Stark ammoniaklösning kan avge NH3-gas vid lagring. 
Ämnet reagerar med oxidationsmedel.

Avfall
Neutralisation av avfallet kan rekommenderas särskilt i de fall uppkommande 
neutralisationsprodukter kan anses som miljömässigt ofarliga även efter neutralisation. Obs! 
Salter av speciellt organiska syror och baser bör oftast anses farliga även efter neutralisation.

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
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Ammoniumdikromat

Mycket giftig        Miljöfarlig           Explosiv

Kan ge cancer.
Kan ge ärftliga genetiska skador.
Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
Kan ge fosterskador.
Även mycket giftigt vid inandning.
Giftigt vid förtäring.
Frätande.
Farligt vid hudkontakt.
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Undvik exponering - Begär specialinstruktion före användning.
Detta material och/eller dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
Undvik utsläpp till miljön. 
Endast för yrkesmässigt bruk.

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar och skyddskläder.
Arbete med torr produkt bör ske vid punktutsug eller i dragskåp.
Arbetsplatsen ska ha möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Tillståndspliktig kemisk produkt bör förvaras i låst skåp eller arbetslokal som är låst efter 
arbetstidens slut (KIFS 1998:8 3 kap. 7§ samt kommentar i KemI AR 1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet är ett kraftigt oxidationsmedel som kan självantända vid temperaturer över 180ºC; 
reaktionen är mycket exoterm och självunderhållande.
Ämnet reagerar med reduktionsmedel. 
Ämnet kan självantända vid kontakt med syror.
Vid upphettning sönderfaller ämnet och det är risk för tryckökningar (explosions risk) om 
ämnet förvaras i slutet kärl.
Ämnet används i pyrotekniska produkter.

Avfall
Lös i vatten, tillsätt natriumvätesulfit eller Fe2+-salt. Gör surt med 3M H2SO4. Om det rör sig 
om stora mängder, bör krom fällas som sulfid.
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Vid inandning
Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm halvsittande ställning.
Eventuell andningshjälp, syrgas.
Omedelbart till sjukhus, även om besvären försvunnit.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 10 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
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Ammoniumklorid

  Hälsoskadlig

Farligt vid förtäring.
Irriterar ögonen.

Undvik inandning av damm.

Vid behov, använd ögonskydd.
Arbetsplatsen ska ha möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter som är avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 
1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Bromtrifluorid ger en explosiv reaktion med ammoniumklorid.
Brompentafluorid ger en våldsam reaktion, ofta med antändning, tillsammans med 
ammoniumklorid vid rumstemperatur eller något högre temperatur.
Kaliumklorat blandad med ammoniumklorid misstänks ligga bakom explosion i en 
ogräsmedelstunna.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.



73

Ammoniumnitrat

     Explosiv

Explosivt vid blandning med brännbart material.

Anmärkning
Klassificering av brandreaktivitet gjord med Sprängämnesinspektionens vägledande 
förteckning över brandfarliga gaser och vätskor som underlag (SÄIFS 1996:5).

Hålles åtskilt från alla brännbara ämnen.

Förvaras kallt. Förvaras separerat från brännbara och reducerande ämnen, samt torrt (ICSC 
0216).

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet kan explodera i blandning med brännbara ämnen och med pulveriserad metall etc.
Ämnet kan reagera kraftigt med reduktionsmedel.

Avfall
Späd ut med stora mängder vatten före tömning i avlopp.

Arbetsmiljö
Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med explosiv vara (AFS 
1996:1 5§ och bil. 1:13b).
För arbete med sprängämnen, krut, tändmedel eller gasgenererande kompositioner används 
gäller AFS 2007:1

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.
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Bariumhydroxid oktahydrat

  Hälsoskadlig

Farligt vid inandning och förtäring.

Vid behov, använd andningsskydd.

Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter som är avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 
1994:3).

Farligt avfall
Avfall som innehåller tungmetall
Avfall innehållande mer än 25 % av detta ämne är farligt avfall med egenskap H5.

Förbränning av avfall
För bariumföreningar gäller förordning om avfallsförbränning, SFS 2002:1060.

Miljöskydd
Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11 Bil. F2.1).

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.
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Bariumnitrat

  Hälsoskadlig

Farligt vid inandning och förtäring.

Vid behov, använd andningsskydd.

Arbete med torr produkt bör ske vid punktutsug eller i dragskåp.
Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter som är avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 
1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet är ett oxidationsmedel, som i sig själv icke är brännbart, men det kan ge brandfarliga 
eller explosiva blandningar med organiskt, eller annat lättantändligt, material (t.ex. 
metallspån). 
Ämnet reagerar även häftigt med syror. 
Vid brand utvecklas giftiga, nitrösa gaser.

Avfall
Lös i vatten, tillsätt utspädd svavelsyra. Låt stå över natten, filtrera och deponera fällningen. 
filtratet och hörande av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd hälls i avloppet med 
mycket vatten.

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.
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Glycerol

Använd lämpliga skyddskläder.

Vid behov, använd ögonskydd.

Kan förvaras vid rumstemperatur.

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet kan reagera med många oxidationsmedel. 
Vid brand uppstår akrolein, som är giftigt och verkar starkt frätande på lungor och ögon. 
Ämnet reagerar med etylenoxid.

Avfall
Små mängder kan efter hörande av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd spolas ut i 
avloppet med mycket vatten.

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.



77

Etanol

Mycket brandfarlig

Förvaras oåtkomligt för barn.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
Förvaras svalt i väl ventilerat och låst utrymme.
Förvaring av större mängd brandfarlig vätska kan fordra tillstånd av lokal myndighet (SÄIFS 
1995:3).
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet reagerar kraftigt med flera oxidationsmedel, däribland AgNO3. 
Ämnet kan vara tillsatt dietylftalat, som i experiment visats vara teratogent.

Avfall
Får inte blandas med halogenerat avfall. 

Vid inandning
Frisk luft.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.
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Jod

  Hälsoskadlig        Miljöfarlig

Farligt vid inandning och hudkontakt.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar och skyddskläder.
Arbeta vid punktutsug eller i dragskåp.

Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter som är avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 
1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet kan reagera kraftigt med oxidationsmedel.
Blandningar av jod med pulveriserat aluminium, magnesium eller zink kan antändas när de 
fuktas med en droppe vatten. Jod och antimonpulver reagerar så våldsamt att blandningen 
antänds eller exploderar. Blandning av fast jod med kalium eller natrium exploderar vid 
stötar, medan kalium antänds vid kontakt med smält jod.
Jod reagerar mycket exotermt med ett flertal metallacetylider eller karbider vid 
rumstemperatur eller under uppvärmning.
Ammoniaklösningar reagerar med jod och bildar mycket explosiva additionsprodukter av 
kvävetrijodid och ammoniak.
Jod kan interagera våldsamt med acetaldehyd och explosivt med etyn.
Gul fosfor antänds vid kontakt med jod.

Avfall
Täck med Fe2+-salt eller natriumvätesulfit och tillsätt vatten. Tillsätt lite 3M H2SO4 och låt 
stå några minuter. Neutralisera med Na2CO3 före tömning i avlopp. Skölj med mycket vatten.

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid ögonkontakt
Skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.
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Järn(III)klorid

      Frätande          Miljöfarlig

Farligt vid förtäring.
Giftigt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Arbete med torr produkt bör ske vid punktutsug eller i dragskåp.
Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)
Bör förvaras i tätt slutet kärl på en väl ventilerad plats.
Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet reagerar våldsamt med allylklorid, natrium, kalium. 
Ämnet sönderfaller vid uppvärmning till bl a klor och klorväte (gaser).

Avfall
Flertalet tungmetallers joner kan med fördel fällas och avfiltreras som sulfider eller andra 
svårlösliga föreningar. 
Fällningarna sänds till godkänd mottagare av farligt avfall, återvinningsförfarande R4.

Detta är en särskilt farlig kemikalie, varför det krävs tillstånd från länsstyrelsen att bedriva:
- yrkesmässig överlåtelse,
- annan än yrkesmässig import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen
- annan än yrkesmässig användning. (SFS 1998:941 14 - 21 §§).

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
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Kalium

     Frätande     Mycket brandfarlig

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

Vid behov, använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder.
Undvik antändningskällor.
Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Förvaras i ren vattenfri paraffin eller fotogen.
Lagras fuktfritt

Stabilitet och reaktivitet
Reagerar mycket häftigt med vatten under bildande av kaliumhydroxid och vätgas.
Ämnet reagerar våldsamt med oxidationsmedel, alkoholer, syror, halogenerade kolväten, 
metalloxider, CO2.

Avfall
Täck med ett överskott av torr Na2CO3. Blanda och häll detta i en behållare med butylalkohol. 
Efter 24 timmar spädes det hela försiktigt med vatten och töms i avlopp med mycket vatten 
(försiktigt - kraftig reaktion möjlig vid kontakt med vatten).

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
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Kaliumjodid

  Hälsoskadlig

Farligt vid förtäring.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet reagerar våldsamt med BrF3, ClF3, FClO4.
Ämnet är känsligt för ljus, luft och fukt.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.
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Kaliumpermanganat

  Hälsoskadlig        Miljöfarlig         Oxiderande

Farligt vid förtäring.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Detta material och/eller dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
Undvik utsläpp till miljön. 

Förvaras torrt och åtskilt från organiska och lätt oxiderbara ämnen.
Tillståndspliktig kemisk produkt bör förvaras i låst skåp eller arbetslokal som är låst efter 
arbetstidens slut (KIFS 1998:8 3 kap. 7§ samt kommentar i KemI AR 1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Flammar upp spontant vid kontakt med vissa ämnen (glycerol, etylenglykol, svavelsyra och 
organiskt material m m).

Avfall
Täck med Fe2+-salt eller natriumvätesulfit och tillsätt försiktigt vatten. Tillsätt lite 3M H2SO4

och blanda väl. Neutralisera med Na2CO3 före tömning i avlopp. Skölj efter med mycket 
vatten.

Vid inandning
Frisk luft, värme och vila.
Eventuell andningshjälp.
Till sjukhus/läkare, även om endast obetydliga besvär föreligger/symptom saknas.

Vid hudkontakt
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.
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Kol

    Irriterande    Mycket brandfarlig

Irriterar ögonen och andningsorganen.

Självantänder i luft.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Anmärkning
Officiell klassificering saknas. Klassificerad enligt Acros Organics Catalogue of Fine 
Chemicals 98/99.

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd.
Arbetsplatsen ska ha möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Kan förvaras i rumstemperatur.
Finpulvriserat ämne uppvirvlat i luft kan ge dammexplosion (AFS 2003:3).

Stabilitet och reaktivitet
Aktivt kol kan spontant upphettas i luft, speciellt i närvaro av vatten.
Mindre aktiva former av kol antänds eller exploderar under vissa förhållanden vid kontakt 
med syre, oxider, peroxider, oxosalter, halogener och andra oxiderande ämnen.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.
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Magnesium

Mycket brandfarlig

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
Självantänder i luft.

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
Vid brandsläckning använd torr natriumkarbonat, Na2CO3 (torr sand). Använd aldrig vatten.
Undvik antändningskällor.
Finpulvriserat ämne uppvirvlat i luft kan ge dammexplosion (AFS 2003:3).

Stabilitet och reaktivitet
Magnesium reagerar med syror under utveckling av vätgas.
Magnesiumdamm antänds lätt och orsakar explosion.

Avfall
Skall om möjligt återvinnas; återvinningsförfarande R4
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Medicinsk bensin

Mycket giftig        Miljöfarlig     Mycket brandfarlig

Kan ge cancer.
Irriterar huden.
Kan ge lungskador vid förtäring.
Ångorna kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att ämnet 
innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen. Om ämnet inte Klassificerads som 
cancerframkallande ska åtminstone S-fraserna (2-)23-24-62 anges i märkningen.

Vid behov, använd andningsskydd och skyddshandskar.
Arbetsplatsen ska ha möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Förvaring av större mängd brandfarlig vätska kan fordra tillstånd av lokal myndighet (SÄIFS 
1995:3).

Avfall
Får inte blandas med halogenerat avfall. 
Töm ej i avloppet.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.
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Natriumkarbonat

   Irriterande

Irriterar ögonen.

Undvik inandning av damm.

Vid behov, använd ögonskydd.
Arbetsplatsen ska ha möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter som är avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 
1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Dinatriumkarbonat ger en kraftig reaktion med syror, under bildning av bl a koldioxid. 
Ämnet reagerar under gasutveckling med vatten. 
Natrium bildas vid kontakt med brinnande litium.

Avfall
Lösningar vallas in med t ex sand och samlas upp. Pulver samlas upp.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Skölj huden med vatten.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.
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Natriumklorid

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet reagerar med brinnande litium och frigör natrium.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.
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Natriumtiosulfat

Faktaunderlaget otillräckligt för klassificering. Fara kan inte uteslutas - tillämpa 
försiktighetsprincipen.

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet reagerar kraftigt med natriumnitrit, fluor och syror

Avfall
Täck med Na2CO3, blanda väl och duscha över med vatten. Vänta tills reaktionen är färdig. 
Tillsätt så lite CaOCl (kan bli kraftig reaktion). Tillsätt mer vatten, rör om och låt stå i 1 
timme. Späd och neutralisera före tömning i avlopp. Skölj efter med mycket vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.
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Salpeter

    Miljöfarlig         Oxiderande

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

Anmärkning
Officiell klassificering saknas. Klassificering baserad på tillgänglig information och utförd i 
enlighet med kriterierna för klassificering i KIFS 2005:7

Förvaras svalt.
Skyddas mot fukt.

Stabilitet och reaktivitet
Explosivt, om det blandas med brännbart material. 
Vid uppvärmning sönderfaller ämnet och utvecklar giftiga, nitrösa gaser.
Ämnet kan reagera våldsamt med Sb, Natriumacetat, Zn, trikloretylen m m.

Avfall
Små mängder löses i vatten och töms ut i avloppsnätet. Spola efter med mycket vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
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Salpetersyra (koncentrerad)

Starkt frätande         Oxiderande

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.
Använd lämpliga skyddskläder.

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar och skyddskläder.
Arbeta vid punktutsug eller i dragskåp.
Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Förvaras svalt i väl tillsluten behållare skyddat mot ljuspåverkan.
Tillståndspliktig kemisk produkt bör förvaras oåtkomligt för obehöriga (KIFS 1998:8 3 kap. 
7§).

Stabilitet och reaktivitet
Koncentrerad salpetersyra är ett kraftigt oxidationsmedel, som reagerar våldsamt med en rad 
organiska och oorganiska kemikalier, med utveckling av kväveoxider.

Avfall
Skyddsmask och handskar är absolut nödvändigt vid större olyckor. Håll obehöriga på säkert 
avstånd. - Sprid över med en riklig mängd av Na2CO3 och vatten (brusar), sopa upp med 
vatten och spola efter hörande av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ner i avloppet 
tillsammans med mycket vatten. Rester spädes ut med vatten och neutraliseras före och 
hörande av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd tömning i avlopp.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna.
Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Snarast till sjukhus/ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus.
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Svavel

    Irriterande

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Skadligt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Anmärkning
Officiell klassificering saknas. Klassificerad enligt Acros Organics Catalogue of Fine 
Chemicals 98/99.

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar.
Arbetsplatsen ska ha möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Finpulvriserat ämne uppvirvlat i luft kan ge dammexplosion (AFS 2003:3).

Stabilitet och reaktivitet
Vid brand utvecklas giftiga SOx-gaser. 
Svavel kan reagera kraftigt med halogener, zink, tenn, natrium, kalium, kalcium, aluminium, 
ammoniak, ammoniumnitrat, kolväten, NO2, kaliumpermanganat, silvernitrat mm.

Avfall
Kan deponeras som vanligt avfall.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.
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Svavelsyra (koncentrerad)

Starkt frätande

Irriterar andningsorganen.
Reagerar häftigt med vatten.

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar och skyddskläder.
Arbeta vid punktutsug eller i dragskåp.
Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Tillståndspliktig kemisk produkt bör förvaras oåtkomligt för obehöriga (KIFS 1998:8 3 kap. 
7§).

Stabilitet och reaktivitet
Svavelsyra (98,3%) är en konstant kokande blandning H2SO4 + vatten (azeotrop). 
Svavelsyra är ett kraftigt, surt oxidationsmedel som i koncentrerad form kan antändas eller 
explodera i kontakt med flera ämnen, t ex aceton, cyanhydrin, acetonitril.

Avfall
Täck med NaHCO3 eller Na2CO3. Blanda väl och späd med vatten före tömning i avlopp. 
Skölj efter med mycket vatten. Rester spädes med vatten och neutraliseras före tömning i 
avlopp.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna.
Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Snarast till sjukhus/ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus.
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Väteperoxid

    Frätande            Oxiderande

Explosivt vid uppvärmning.
Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
Farligt vid inandning och förtäring.

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid behov, använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder.
Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§)

Väteperoxid med koncentration 
1. lika med eller över 60% men lägre än 80% får inte utan SäI's medgivande förvaras i större 
cistern än 100 m3
2. lika med eller över 80% får inte förvaras i större cistern än 25 m3.(SIFS 1999:2 6.2)

Stabilitet och reaktivitet
Detta är ett kraftigt oxidationsmedel, som kan reagera med ättiksyra, aceton, alkoholer mm.
Ämnet sönderfaller till vatten och syre vid kontakt med organiska eller alkaliska ämnen, 
tungmetaller eller vid exponering för solljus.

Avfall
Små mängder spädes ut med vatten före tömning i avlopp.

Vid inandning
Frisk luft och vila.
Eventuell andningshjälp.
Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt
Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna.
Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten.
Frätskada skall behandlas av läkare.

Vid ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Till sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
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Zink (pulver)

    Miljöfarlig

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
Självantänder i luft.

Vid brandsläckning använd… (anges av den som släpper ut produkten på marknaden).
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Detta material och/eller dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Finpulvriserat ämne uppvirvlat i luft kan ge dammexplosion (AFS 2003:3). 
Förvaras torrt på väl ventilerad plats.

Stabilitet och reaktivitet
Det finfördelade ämnet innebär risk för dammexplosioner. Zinkdamm utvecklar vätgas vid 
kontakt med syre och vatten.
Ämnet reagerar med oxidanter t ex ammoniumnitrat, salpeteryra, kaliumklorat.
Reagerar häftigt med vatten under bildande av vätgas. "Vitrostar" i fuktig luft.

Avfall
Flertalet tungmetallers joner kan med fördel fällas och avfiltreras som sulfider eller andra 
svårlösliga föreningar. 
Fällningarna sänds till godkänd mottagare av farligt avfall, återvinningsförfarande R4.
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Produktkemikalier
Sidnummer Ämne

2 Ammoniak (frysande bägaren)
2 Ammoniak (Is som tändmedel)
8 Bariumnitrat (frysande bägaren)
27 Järn(III)hydroxid (järn(III)klorid och natriumkarbonat)
28 Krom(III)oxid (en kemisk julgran)
29 NOx och SOx (svartkrut)
30 Zinkoxid (Is som tändmedel)
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Järn(III)hydroxid

Anmärkning
Faktaunderlaget otillräckligt för klassificering. Fara kan inte uteslutas - tillämpa 
försiktighetsprincipen.

Avfall
Flertalet tungmetallers joner kan med fördel fällas och avfiltreras som sulfider eller andra 
svårlösliga föreningar. 
Fällningarna sänds till godkänd mottagare av farligt avfall, återvinningsförfarande R4.
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Krom(III)oxid

Vid behov, använd andningsskydd.
Arbete med torr produkt bör ske vid punktutsug eller i dragskåp.

Hälsofarlig kemisk produkt skall förvaras svåråtkomligt för små barn och avskilt från 
produkter som är avsedda att ätas (KIFS 1998:8 3 kap. 6 § samt kommentar i KemI AR 
1994:3).

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet reagerar våldsamt med klortrifluorid, litium, OF2, glycerol.

Avfall
Deponeras på säkert ställe.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Tvätta huden med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt
Skölj med vatten.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.
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NOx och SOx

För information om kväve- och svaeldioxider hänvisar vi till www.wikipedia.org eller 
www.prevent.se/kemi
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Zinkoxid

    Miljöfarlig

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Vid behov, använd andningsskydd.
Vid risk för damm eller ånga, bör ämnet hanteras i dragskåp.
Kan förvaras i rumstemperatur.

Stabilitet och reaktivitet
Ämnet kan explodera i blandning med klorerat gummi.
Zinkoxid ger en kraftig reaktion med magnesium.

Avfall
Flertalet tungmetallers joner kan med fördel fällas och avfiltreras som sulfider eller andra 
svårlösliga föreningar. 
Fällningarna sänds till godkänd mottagare av farligt avfall, återvinningsförfarande R4.

Vid inandning
Frisk luft.

Vid förtäring
Ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Kontakta läkare om större mängd förtärts.
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5.3 Bilaga 3

Ordningsregler

All form av förtäring i laborationssalarna är förbjuden, mat eller dryck får inte medtas.

Förbjudet att smaka på kemikalier då flertalet kan vara frätande eller annars hälsoskadliga.

Följ alltid lärarens anvisningar och utför ditt experiment på angiven plats. Egna experiment 
med kemikalier kan orsaka både personskador och materiella skador.

Använd alltid skyddsglasögon. Flertalet vanliga kemikalier är skadliga för ögonen.

Använd alltid laborationsrock. Undvik att bära kläder av konstmaterial exempelvis fleece vid 
laborationsmoment. Iaktta försiktighet med långt hår, sätt alltid upp håret före laborationer.

Håll alltid torrt, ren och snyggt på din arbetsplats.

Hantering av kemikalier

Vidtag alltid stor försiktighet vid hantering av kemikalier då flertalet av dessa är 
hälsoskadliga, frätande eller explosiva.

Kemikalier måste alltid ställas tillbaka på den plats där de tagits ifrån. Kemikalier får aldrig 
avlägsnas från laborationssalen.

Använd aldrig samma pipett eller dylikt i olika kemikaliebehållare.

Använda kemikalier får aldrig hällas tillbaka i behållare p.g.a. kontamineringsrisk och 
blandning av kemikalier medför risker.

Rikta aldrig provröret mot någon vid uppvärmning av kemikalier eftersom upphettning kan 
leda till stänk.

Följ noggrant anvisningar om var kemikalierester får deponeras. Deponera alltid kemikalier i 
deponikärl om inte annat sägs.

Efter laboration
Städa alltid upp din arbetsplats och diska använd utrustning noggrant med diskmedel.

Lämna alltid arbetsplatsen i det skick du själv önskar finna den i.
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5.4 Bilaga 4

SÄKERHET

Varningssymboler

Hälsoskadlig/Irriterande

Mycket giftig/Giftig

Frätande

Miljöfarlig

Extremt/Mycket brandfarlig

Explosivt

Oxiderande

Radioaktivt
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Skyddsutrustning

Laborationsrock: Används alltid i en laborationssal oberoende av kemikaliernas egenskaper 
för att skydda sina egna kläder.

Skyddsglasögon: Används alltid i en laborationssal oberoende av kemikaliernas egenskaper 
för att skydda sina ögon mot stänk.

Skyddshandskar: Används vid laborationer då kemikalier med frätande, irriterande, giftiga, 
och annars hälsovådliga egenskaper hanteras. Viktigt att inte sprida kemikalierna genom att 
t.ex. vidröra sig själv med handskarna på. Handskarna måste alltid deponeras beroende av de 
hanterade kemikaliernas egenskaper.

Dragskåp: Använd alltid dragskåp i möjlig mån. Vid reaktioner där rök eller hälsovådliga 
gaser bildas bör alltid dragskåp användas.

Brandsläckare: Skall finnas i alla laborationssalar och vara utmärkta med en symbol.

Brandfilt: Skall finnas i alla laborationssalar och vara utmärkta med en symbol.

Dusch och ögondusch: Skall finnas i alla laborationssalar.
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5.5 Bilaga 5

Tillstånd gällande hantering av explosiva varor

För tillverkning av explosiva varor krävs tillstånd, detta gäller även tillverkning som sker i 
forsknings eller undervisnings syfte. Tillstånd krävs t.ex. för tillverkning av tomtebloss, 
bengaliska eldar, svartkrut och nitrocellulosa m.fl.. Tillstånd för detta söks hos 
räddningsverket.
(§11 lagen om brandfarliga och explosiva varor; SÄIFS 1997:3)

Övrig hantering (däribland förvaring) kräver tillstånd från polismyndigheten.

Dessa tillstånd söks av den som har rätt att företräda den ”juridiska personen”, detta är oftast 
skolans rektor. Den juridiska personen är vanligen kommunen.

Tillståndsansökan skall enligt bilaga 1 (SÄIFS 1998:4) bl.a. innehålla 
*Uppgift om vilka explosiva varor som skall tillverkas.
*Beskrivning av tillverkningsmetod.
*Beskrivning av de huvudsakliga anordningarna för tillverkningens bedrivande.
*Sökandes namn och hemvist
*Riktningar och beskrivningar om det aktuella tillverkningsstället.
*Uppgift om den största mängd som skall hanteras av produkten.

För ytterligare information hänvisas ”Kemikalier i skolan”.

Referenser
Arbetsmiljöverket (1999). Kemikalier i skolan. Danagårds grafiska (2006)
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5.6 Bilaga 6

Enkät 1

Kön:

Pojke Flicka

Årskurs: ___

1) Vad tycker du om ämnet kemi i skolan?

Tråkigt Roligt

     1      2      3     4                   5

2) Tycker du att ämnet kemi är viktigt?

Oviktigt Viktigt

     1      2      3     4                   5

3) Har du lärt dig något i kemiundervisningen som du har nytta av på fritiden/hemma?

  Inget                     Mycket

     1      2      3     4                   5

4) Vilka delar av undervisningen tycker du är viktigast? (Numrera från ett till fyra där 

ett är viktigast)

Teori (föreläsning) ___

Laborationer ___

Lärardemonstrationer ___

Grupparbeten ___
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5) Tycker du läraren skall försöka göra någon av dessa områden mer intressanta?

Teori (föreläsning) ___

Laborationer ___

Lärardemonstrationer ___

Grupparbeten ___

6) Hur mycket lär du dig av laborationerna i undervisningen?

   Lite Mycket

     1      2      3     4                   5

7) Skulle kemin i skolan vara roligare om undervisningen innehöll flera laborationer?

     Ja                 Nej

8) Om du svarat ja på fråga 7. Vilken sorts laborationer skulle du vilja göra fler av?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tänker du söka en gymnasieutbildning där kemi ingår?

     Ja                 Nej
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5.7 Bilaga 7

Enkät 2

Kön:

Pojke Flicka

Årskurs: ___

1) Hur intressanta var laborationerna jämfört med de ni vanligtvis genomför?

  Mindre    Lika                        Mer

     1      2      3     4                   5

2) Hur stor del av inlärningen/förståelsen av kemi tycker du laborationerna står för?

  Liten                           Stor

     1      2      3     4                   5

3) Tycker du ämnet kemi har blivit mer intressant?

     Ja                 Nej

4) Vad tyckte du om laborationerna som genomfördes? Har de påverkat ditt intresse för 

ämnet kemi?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5) Kan du tänka dig att söka en gymnasieutbildning där kemi ingår?

     Ja                 Nej
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5.8 Bilaga 8

Till föräldrar med elever i skolår 9

Jag är student vid högskolan i Gävle och kommer under hösten att genomföra en 
kemilaboration tillsammans med elever i årskurs 9.
I samband med laborationen kommer eleverna att få svara på en enkät med frågor gällande 
kemi. 
Materialet från denna undersökning kommer att ligga som grund i mitt examensarbete i 
lärarutbildningen.

Målet med undersökningen är dels att ge mig en uppfattning om vad eleverna uppfattar som 
intressant, dels ge mig idéer som mynnar i nytt undervisningsmaterial.

Arbetet genomförs naturligtvis enligt rådande etiska regler och riktlinjer, vilket innebär att 
eleverna är helt anonyma, så även skolan. För mer information se www.vr.se

Kontakta mig gärna för mer information:

Tommy Björkbom 0046 (0)73 6904614 / 00358 (0)40 8320966

Blanketten skall lämnas till Charlotte Sundin snarast!

___________________________________________________________________________

Mitt barn får delta                                                               Mitt barn får inte delta

Elevens namn: _______________________________________________________________

Förälders namn: ______________________________________________________________
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5.9 Bilaga 9
Sammanställning av enkätsvar i Sverige

Enkätsvar före laboration

Fig 1. Stapeldiagram som visar vad eleverna tycker om ämnet kemi 

Totalt två elever ger ämnet kemi näst högsta betyg.

Fig 2. Stapeldiagram vilket visar om eleverna anser att kemi är viktigt

En elev tycker ämnet kemi är viktigt

Vad tycker du om ämnet kemi?
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Har du lärt dig något i kemiundervisningen som 
du har nytta av på fritiden/hemma?

0
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1 2 3 4 5

1=inget  5=mycket
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               Fig 3. Stapeldiagram som visar vad eleverna anser om kemikunskapers nytta på fritiden.

Vardagsförankningen är medel.
      

Fig 4. Stapeldiagramet visar vilka delar i utbildningen eleverna anser viktigast.

Fem elever tycker att lärardemonstrationer är viktigast.

Vilka delar tycker du är viktigast?
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Tycker du att läraren skall försöka göra någon av dessa 
områden med intressanta?

0
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2

3

4

5

6

7

1 2 3 4

1 = viktigast 4 = mindre viktigt

Teori

Lab

Lärdem.

Grupparb.

Hur mycket lär du dig av laborationer?
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                     Fig 5. Stapeldiagrammet visar vilka områden eleven anser läraren skall göra mer intressanta.

Tre elever tycker att laborationer skall göras mer intressanta.

     

Fig 6. Diagrammet visar hur mycket eleven lärt sig av laborationer.

Två elever anser att de lär sig mycket av laborationer.
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Skulle kemin i skolan vara roligare om 
undervisningen innehöll flera laborationer?
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                   Fig 7. Stapeldiagrammet visar om eleven anser att kemi i skolan skulle vara intressantare om den 
    innehöll fler laborationer.

Majoriteten anser att ett ökat laborativt inslag gör ämnet mera roligt

På frågan vilken sorts laborationer eleverna i undersökningen önskar mer av gavs bl.a. 
följande svar: 
– Fler kemisaker med farliga saker t ex syra. 
– Önskemål om att nyttja brännare och att få genomföra farliga laborationer.

Slutligen ställdes frågan om eleven i fråga tänker söka en gymnasieutbildning där kemi ingår.

          Fig 8. Stapeldiagrammet visar antal elever vilka tänker söka en gymnasieutbildning där kemi ingår.

Två elever tänker söka gymnasielinje där kemi ingår.

Antal elever som tänker söka en gymnasieutbildning där 
kemi ingår?
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Enkätsvar efter laborationer

         Fig 9. Diagrammet visar hur intressanta laborationerna som genomfördes var jämfört med de vanliga.

Totalt nio elever anser att laborationerna var mer intressanta än de vanliga.

            Fig 10. Stapeldiagrammet visar hur stor del av inlärningen eleverna anser att laborationerna står för.

Fyra elever anser att laborationer står för en stor del av inlärningen.

Hur intressanta var laborationerna jämfört med 
vanliga?
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Hur stor del av inlärningen av kemi tycker du att 
laborationer står för?
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Fig 11. Stapeldiagrammet visar om elevernas intresse för kemi ökat.

Tio elever anser att ämnet blivit mer intressant.

På frågan, vad tyckte du om laborationerna som genomfördes, har de påverkat ditt intresse för 
ämnet kemi? Framfördes följande åsikter: 

- Det var lite roligare i dag bara men jag är inte så intresserad.
- Det verkar intressant och roligt. Jag tycker om kemi.
- Jag tyckte det var coolt.
- Jag tyckte det var häftigt.
- Ja lite grann, det var intressant, jag förstod mer än vanligt.
- Det var intressant och roligt
- Det var coolt.
- Ja om vi får fortsätta med laborationer som dessa.
- Det var roligt.
- Ja.
- Mycket bra, kanon mer sånt.

Avslutningsvis ställdes följande fråga till den utvalda elevgruppen: Kan du tänka dig att söka 
en gymnasieutbildning där kemi ingår?

   

         Fig 12. Stapeldiagrammet visar om eleverna kan tänka sig att söka en gymnasieutbildning där kemi ingår.

En elev kommer att söka gymnasieutbildning där kemi ingår.

Tycker du att ämnet kemi har blivit mer intressant?
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