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Making Chemical Bonding Crystal Clear 
Kemilärarna Daina Lezdins och Anna Stiby, från Nacka gymnasium tog chansen. Deras lektionsupplägg om kristallodling 
blev svenskt kemibidrag på Science on Stage, SonS, i Portugal 2019.

Under höstterminen 2018 genomförde vi på Nacka gymnasium, 
utanför Stockholm, en lektionsstudie i kemi. Det var ett försök 
att konkretisera olika bindningstyper genom att odla kristaller. 
Eleverna fick ett kort teoripass, och sen fick de odla snabbväx-
ande kristaller av urea samt lite långsammare växande kristaller 
av alun och ammoniumdivätefosfat. (Stort tack till IKEM! Delar 
av kemikalier och idéer är från Kemins Dag, 2014). Eleverna fick 
även arbeta med ett arbetsblad och låta sig inspireras av kristal-
ler från skolans mineralsamling. Utvärderingen visar att elever-
na uppskattade lektionerna och vår förhoppning är att de även 
fick större förståelse för kemisk bindning.

Vi blev uppmanade att söka till SonS (”Sök! – det brukar vara 
så få kemiprojekt”) och på den vägen blev det. I slutet på oktober 
gick resan till Portugal, till ett varmt men framför allt fuktigt 
Cascais.

Konferensdagarna startade med några storföreläsningar för 
de 450 deltagarna och därefter presenterades alla projekt på ett 
stort utställningstorg. Några rymdorganisationer var sponso-
rer, så en del av föreläsningarna hade rymdtema, men de flesta 
handlade om hur lärare arbetade vetenskapligt i sina skolor. Ef-
ter föreläsningarna kunde man gå runt och titta på alla projekt 
och prata med de projektansvariga efter ett bestämt schema. Det 
fanns många intressanta projekt, för elever i alla åldrar. 

Här är några spännande projekt som vi såg:
• Bygg din egen polarimeter av en yoghurtburk, 

http://www.talkingaboutscience.com/the-polarimeter.html
• Järnbatteriet, http://hilyte-education.com/iron-battery/
• Kemiska reaktioner i petriskålar
• Vattendroppar behandlas med detergenter och impregne-

ringsmedel
• Magisk sand, kinetisk sand och 3D-printade molekyler
• Konduktiviteten i lera bakad med salt eller socker
och många fler...

Vi var 11 personer som representerade Sverige i Cascais, med 7 
projekt av mer än 200. 

Emma Lindahl från Älghults friskola fick pris inom katego-
rin ”Astronomy and Space Exploration in Science Education” för 
ett utmärkt projekt där elever tillverkar sina egna stjärnkikare 
av toapappersrullar och aluminiumfolie. Projektet är en del av 
undervisningskonceptet ”Mot nya höjder”.

Daina Lezdins och Anna Stiby, (nummer 2 och 3 i bilden ovan)
kemilärare på Nacka gymnasium

Ansökan för nästa Science on Stage, som äger rum i Prag, 
har inte öppnat. För info, se Facebook ”Science on Stage SE” 
och ”SonS EU” 
eller maila till sons@vetenskapenshus.se
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