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Tvål-ålar – Hur smör dör

Olja, vatten och diskmedel

1. Skaka det ena provröret med olja 
och vatten. Observera.

2. Droppa några droppar diskmedel 
i det andra provröret. Skaka.

3. Observera och jämför de två 
provrören.

Droppar på mynt

• Hur många droppar vatten tror du 
att det får plats på myntet utan att 
det rinner över?

• Droppa vatten på myntet och räkna 
antalet droppar. Observera.

• Gör om det på nytt och droppa 
nästan lika många droppar på 
myntet, men innan det rinner över 
droppar du en droppe diskmedel. 
Observera.



Diskussion utifrån laborationerna

3

• Hur tänker ni kring genomförandet av laborationerna i era 
klassrum?

• Vad tror ni att eleverna skulle få ut av laborationerna?
• Har ni förslag på andra varianter?



Tvål-ålar eller tensider

Diskmedel innehåller tensider, molekyler 

med olika delar: 

• en som löser sig i vatten och 

• en som löser sig i olja. 



Hur smör ”dör”

Olja

Länk till Kemiskafferiet, KRC

https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.359804.1512140049!/menu/standard/file/Modul_5.1_Hur_haller_molekyler_ihop.pdf


Atomer – allt är prickar

6

Partikelmodeller
I naturvetenskap och i undervisningen behöver vi ofta använda 
oss av modeller, t. ex. partikelmodeller, för att förklara fenomen.

• Vad som menas med en partikel beror på sammanhanget.

• En modell är inte en exakt bild av verkligheten.

• När ska/kan man införa en enkel partikelmodell i 
undervisningen?

Förslag på vidare läsning
Hultén, M., Berg, A., Danielsson, K., Eriksson, I. (2020). Animerad kemi: Elever i grundskolans 
tidiga år förklarar kemiska samband. Linköping: Linköping University Electronic Press.

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1469738


Vad är en partikel?

Smältande is

Dramatisering av vatten i fast 
och flytande form



Instängda ”prickar”
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1. Tillsätt 1 msk/3 tsk vatten. 

4. Platta till påsen och stäng den helt 
och hållet

5. Vad händer?
Titta, lyssna  och beskriv. Rita gärna.

3. Lägg brustabletten i zip-påsen. 

2. Stäng zip-påsen till hälften. 

Länk till instruktion på KRC

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/g-i/g%C3%B6r-det-osynliga-synligt-1.484245


Diskussion utifrån laborationerna
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• Hur tänker ni kring genomförandet av laborationerna i era 
klassrum?

• Vad tror ni att eleverna skulle få ut av laborationerna?
• Har ni förslag på andra varianter?



Fenomen kan presenteras och diskuteras
på olika nivåer i undervisningen

(Taber, 2013)

Makronivå
Beskrivning av det vi förnimmer
med hjälp av vetenskapliga begrepp

Submikronivå
Förklarar observationer av fenomen

med hjälp av teoretiska modeller,
t. ex. partikelmodell

Erfarenhetsnivå
Beskrivning av förnimmelser

med vardagsord



Vi fångar en gas i påse

Erfarenhetsnivå
Det bubblar och påsen blir mer 

”uppblåst”. 

Makronivå
• En brustablett innehåller 

natriumvätekarbonat och någon syra, 
t.ex. citronsyra som är fasta ämnen.

• När de löser sig i vatten bildas koldioxid 
i gasform.

• Eftersom ämnen tar mycket större plats i 
gasform än i fast eller flytande form 
blåses påsen upp.

Submikronivå
• En brustablett innehåller natriumvätekarbonat och (citron) syra.
• En vätekarbonatjonen upp en vätejon och bildar kolsyra. 
• En del av kolsyramolekylerna avger koldioxid i gasform.
• Eftersom gaser har lägre densitet blåses ballongen upp.



Följande kemiska reaktioner sker i påsen
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vätekarbonatjon* + ”syra”*   → kolsyra*

kolsyra*   → vatten och koldioxid**

* Löst i vatten
** Gasform

I kemiska reaktioner bryts bindningar mellan vissa atomer och/eller nya bindningar bildas.



Kemisäkerhet 
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Går det att välja plats, material, utrustning 
och organisation av aktiviteten för att 
minska riskerna? Vad gör jag om det trots 
allt händer?

LÄNK till blankett
för riskbedömning.

LÄNK till kurs om 
kemisäkerhet i åk 4-6.

https://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.541481.1613508073!/menu/standard/file/ST%C3%96D%20F%C3%96R%20RISKBED%C3%96MNING_G%C3%B6r%20det%20osynliga%20synligt%20-%20210211.pdf
https://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/digital-kurs-om-kemis%C3%A4kerhet-i-%C3%A5rskurs-4-6-1.609848


www.krc.su.se
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https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/f-3

KRC har i uppgift att stötta lärare i 
grundskolan och på gymnasiet 
med kemirelaterade frågor. 

Välkommen med tips och frågor!

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/f-3


Olika syften med laborationen
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Vi fångar gas i 
en påse

Egenskaper hos gas

Ämnens formerDensitet

Fyller det utrymmet 
den finns i

Homogen blandning/lösning med vatten

Kemisk reaktion

Koldioxid bildas

”Bakpulverbomb”, 
ev med tidtagning

Historiskt perspektiv 
– de fyra elementen

Reagens – släcker en 
brinnande tändsticka

Kemisäkerhet

Tända en tändsticka

Språk för 
att beskriva

Dokumentation
Vad? Hur? 

Observera
Vad? Hur? 


