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Under en kurs om människans fysiologi letade jag användbara hemsidor på Internet. Jag slogs då av att det fanns många
bra hemsidor på engelska, men knappt några på svenska. Jag bestämde mig då för att göra en svensk sida som är
användbar för skolbruk. Då datorer och Internet mest används för faktasökande i samband med eget arbete ville jag bygga
upp något annorlunda.
Meningen med detta arbete är att försöka bygga upp ett interaktivt läromedel med program som går att hitta gratis på
Internet, samt att undersöka vilka problem som kan uppstå vid framställningen. Min förhoppning är att detta arbete kan
bidra till att ge lärare en ny uppfattning om Internets möjligheter.
Då sidorna är uppbyggda i HTML fungerar de på alla datorer med webläsare.
Genom att koppla kemin till elevernas vardag kan man visa att kemin inte bara är ett skolämne, utan något som omger oss
och styr våra liv. Detta arbete kan användas både i skolan och i hemmet, eftersom experimenten är anpassade för att göras
hemma.
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CD-skivan innehåller fakta om c.a. 30 hushållsvaror, 60 kategoriserade experiment som kan göras hemma, samt länkar till intressanta
hemsidor.
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Bakgrund
Under en kurs om människans fysiologi letade jag användbara hemsidor på Internet. Jag slogs
då av att det fanns många bra hemsidor på engelska, men knappt några på svenska. Jag
bestämde mig då för att göra en svensk sida som är användbar för skolbruk. Då datorer och
Internet mest används för faktasökande i samband med eget arbete ville jag bygga upp något
annorlunda.
Ett vanligt examensarbete innehåller litteraturstudier, en undersökning och en diskussion. Då
jag med mitt arbete inte har haft som syfte att göra en undersökning på det sätt som är
vanligt, ser mitt arbete annorlunda ut. De litteraturstudier jag har gjort är mestadels olika
experimentsamlingar. Huruvida man ska använda datorn i skolan eller inte överlåter jag åt
andra att diskutera.
Valet av ämnesområde gjordes eftersom jag ansåg att mina egna kunskaper i ämnet kemi inte
var tillfredsställande.
Då sidorna är uppbyggda i HTML fungerar de på alla datorer med webläsare.
Genom att koppla kemin till elevernas vardag kan man visa att kemin inte bara är ett
skolämne, utan något som omger oss och styr våra liv. Detta arbete kan användas både i
skolan och i hemmet, eftersom experimenten är anpassade för att göras hemma.

Då den praktiska delen finns på CD-ROM presenteras användarhandledningen och
kursplanen med kommentarer som bilagor (bilaga 5 och 6)

Syfte
Meningen med detta arbete är att försöka bygga upp ett interaktivt läromedel med program
som går att hitta gratis på Internet. För att få en uppfattning om det jag konstruerat är något
som tilltalar elever och lärare, har jag gjort en mindre undersökning kring detta. Min
förhoppning är att detta arbete kan bidra till att ge lärare en ny uppfattning om Internets
möjligheter.

Problemformulering
Följande frågeställningar har legat till grund för mitt arbete:

• Går det med enkla medel att göra ett interaktivt läromedel som är användbart i
skolan?

• Vilka problem kan uppstå vid framställningen?
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Utförande

Ämnesval
Det första jag fick göra var att välja ämnesområde för mitt arbete. För att få en uppfattning
om hur yrkesverksamma lärare använder datorn och vilka önskemål de skulle kunna tänkas
ha, gjordes en inledande undersökning med ett antal frågor (bilaga 1).
Då jag ansåg att mina egna kunskaper i kemi inte var tillräckliga valde jag då att mitt arbete
skulle hamna inom detta ämnesområde. Efter att ha diskuterat detta med min handledare
valde jag till slut Vardagskemi som område.

Stommen
Efter att ha funderat på utseendet valde jag att bygga upp arbetet kring ett hus där man kan
klicka sig runt.
Jag började sedan med att bygga upp stommen med rummen och skåpen.
De olika varorna valde jag sedan med avseende på att försöka få med så många delar som
möjligt inom kemin. Jag fotograferade sedan med digitalkamera mina respektive skåp hemma
med varorna i. Därefter snyggade jag till bilderna i bildredigeringsprogrammet och lade in
dem på respektive plats.

Uppbyggnad av sidor
Nästa steg var att söka efter lämpliga experiment, vilket jag då gjorde i ett antal böcker och
på hemsidor. Dessa lade jag sedan in och snyggade till dessa sidor så de fick ett enhetligt
utseende och länkade dem sedan till de olika varorna.
Därefter byggde jag upp de olika varusidorna ytterligare genom att först förbättra bilderna på
varorna och sedan söka fakta kring dessa i böcker och på Internet. Jag länkade sedan dessa
sidor till lämpliga experiment.
Alla experimenten samlade jag sedan på en egen sida som kan nås från vardagsrummet. Detta
för att förenkla för användaren att hitta speciella experiment.
Med hjälp av ett program gjorde jag sedan så man kan klicka direkt i skåpsbilderna på de
olika varorna och då förflyttas till respektive sida. Efter ytterligare tillsnyggning av de olika
sidorna letade jag länkar och lade in dessa på varusidorna och i vardagsrummet.
Den sista sidan jag gjorde var fotosyntes-sidan i vardagsrummet. Denna innehåller många
delar av resten av arbetet och kan ses som en sammanfattande sida.

Avslutning
Avslutningsvis skrev jag texten kring arbetet och gjorde en avslutande undersökning om hur
elever och lärare uppfattar mitt arbete. I denna fick fyra elever i åk 8 och två elever i åk 9 på
Rydsskolan, samt fyra elever i åk 6 på Slestaskolan ett antal frågor (bilaga 2) som de med
hjälp av Vardagskemi-sidorna skulle hitta svar på. Därefter diskuterade jag sidorna med
eleverna och antecknade det de sade (bilaga 3). Även lärarna på de olika skolorna har fått
möjlighet att kommentera sidorna (bilaga 4).
Under hela arbetets gång har jag skrivit dagbok och dokumenterat det jag gjort och vilka
problem som dök upp.
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Använda program
För att få bilderna klickbara använde jag programmet Mapedit.
För redigering av fotona och rummen, samt skapandet av vardagsrummet och hallen samt
övriga bilder använde jag bildredigeringsprogrammet Paint shop pro.
Samtliga sidor är skapade med hemsideseditorn Netscape Composer. Viss efterredigering av
HTML-koden har gjorts i texteditorn Anteckningar.
Texten är skriven i Microsoft Word och i vissa fall även konverterad till HTML i detsamma.
Till köket och badrummet användes programmet Floorplan 3D. Med hjälp av detta kan man
skapa tredimensionella rum med möbler. Dessa rum redigerades dock i efterhand med Paint
shop pro.
Samtliga använda gratisprogram finns på CD:n i katalogen "Program"

Resultat
Nedan presenterar jag de svar jag fått vid mina undersökningar. Detta omfattar den
undersökning jag gjorde innan arbetet, samt de kommentarer eleverna och lärarna gav kring
mitt arbete när det var klart. Diskussion kring undersökningarna återfinns i
resultatdiskussionen.

Inledande undersökning
Först presenteras frågan och därefter svaren som de tre lärarna har gett. Frågor som inte getts
något svar på representeras av ett streck "-".

Använder du Internet i din undervisning och i så fall hur?
1. Väldigt sällan. "Elevsökningar" vid "forskningsarbete".
2. Ja, ibland. Elever har forskat efter olika saker (det är svårt för dem). De har även gjort

hemsidor och provat på olika pedagogiska spel-demon.
3. Nej

Är du nöjd med utbudet av pedagogiskt upplagda hemsidor på Internet?
1. -
2. Jag vet inte riktigt. Har inte haft tid att undersöka det närmare.
3. Vet ej

Tycker du att det fattas hemsidor inom något speciellt område eller ämne?
1. -
2. Ja, så man ska kunna använda i alla NO-ämnen av eleverna.
3. -

Om du fick önska, vad skulle en hemsida inom NO handla om?
1. Bra länkar till svenska sidor av intresse.
2. Alla fyra ämnen med lab.förslag och teori (som en bok).
3. "Fråge-bank"

Vilken åldersgrupp skulle denna sida rikta sig till?
1. 13-16
2. Åk 6-9 (För F-7 finns det massor)
3. Både elever och lärare (provbank)
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Övriga åsikter och önskemål?
1. -
2. Det ska även finnas bra länkar som är användbara (inte för svårt)
3. -

Frågor om Vardagskemi till eleverna
Först presenteras frågan och därefter de svar eleverna gav på dennaa. Inom parentes anges
klass och elevgrupp.

Vad tyckte du om Vardagskemi?
(6a) Bra. Bra att hitta fakta i. Ganska roligt. Lätt att hitta det man letar efter.
(6b) Kul. Snygga bilder. Lite svårt att hitta ibland. Lärorikt.
(8a) Skitbra. Stort. Bra gjort. Kul. Intressant. Lärorikt.
(8b) Bra. Coolt.
(9) Bra

Förstod du hur du skulle använda sidorna?
(6a) Ja, lätt
(6b) Ja, lätt. Bra med skyltar som kommer fram efter ett tag.
(8a) Ja, lätt. Bra med bilder man kan klicka på.
(8b) Ja
(9) Ja

Förstod du innehållet på sidorna?
(6a) Ja
(6b) Lite klurigt
(8a) Lätt text. Man förstår.
(8b) Ja, inte för svår.
(9) Ja

Vad var bra/mindre bra?
Bra:
(6a) Roligt att klicka runt
(6b) Länkar till andra ställen. Riktiga bilder - ej ritade, så man förstår vad det är.
(8a) Kul med alla experimenten. Inte tråkigt. Det står mycket olika saker.
(8b) Bra om man letar fakta.
(9) Bra med experiment. Fint hus.

Mindre bra:
(6b) Svårt att hitta elden. Blomkrukan var för liten, förstår ej vad det är.
(8b) Inget ljud
(9) Lite för mycket information. Men det är bra om man ska forska.
Vilket tror du att du lär dig mest på, datorn eller en vanlig lärobok.
(6a) Datorn är bättre. Det är roligare än med böcker och då lär man sig lättare. Det är lättare
att hitta det man behöver veta på sidorna än i en bok. Det är bra att det inte står en massa
onödiga saker, som det gör i böcker.
(6b) Det är bättre med böcker. Man skärper sig mer och kommer ihåg bättre.
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Hur skulle det kunna göras bättre?
(6a) Ljudeffekter när man klickar
(6b) Tydligare om elden och blomkrukan. En öppen spis eller rök ur skorstenen skulle vara
bra. Experimenten uppdelade i kategorier. Kunna klicka på hela trappan för att komma upp.
(8a) Större hus, alla olika ämnen. En trädgård med växter, en sol och moln, så det inte ser så
tomt ut. Lampor inomhus.
(8b) Ljudeffekter när man öppnar dörrar och sånt. Ej hela tiden.

Frågor om Vardagskemi till lärarna
Först presenteras de tre frågorna som lärarna skulle utgå från i sina kommentarer. Därefter
följer kommentarerna så som jag erhöll dem.

Vad var bra/mindre bra med Vardagskemi?
Har du som lärare användning för en sådan här produkt och i så fall hur eller varför
inte?
Förslag på hur den skulle kunna göras bättre:

Svar 1
Den verkar himla bra. Jag tror säkert att jag skulle kunna använda den, både som idébank och
för självstudier till eleverna. Den kan användas som faktabank också, till eleverna.
Har du tänkt på om du får använda produkterna du har utan att tillfråga producenterna (Åbro,
Milda o.s.v.). Du kanske t.o.m. kan bli sponsrad för att du gör reklam för dem.
En sak jag saknar är en tillbaka-knapp på Laborationssidorna. På sidan om jäst har du en länk
till "baka", men den hänvisar till bakning med bakpulver. Du kanske skulle ha nå´t med jäst i
stället (bullar?). Annars är det helt okej! Vilket jobb! Du har haft lite att stå i.

Svar 2
Jag tycker det var jätteroligt. Du har lyckats få med massor av olika saker. Imponerande!
Det finns säkert många möjligheter att använda det, spontant tänker jag på att ha något
trevligt i bakfickan till elever som behöver extrauppgifter.

Svar 3
Vi har kollat lite på ditt jättefina kemiprogram. Vi är imponerade. Oj vilket jobb du måste ha
lagt ned.
Hur kan man använda detta i undervisningen?
Jo vid faktasöknining eftersom det fanns informativ text och vettiga länkar. Texten vänder sig
till äldre elever åk 9 och experimenten vänder sig till yngre elever åk 7.
För att avhjälpa detta kunde tex saltsidan vara en sida med bilder, kort information och en del
klickbara rutor för mer information, fakta osv. Detta skulle hjälpa svagare elever så de inte
känner sig oförstående direkt. Fina färger och trevlig layout är det.
Elevens val: Enstaka elever kan jobba med materialet för att fördjupa sig och hitta
experiment.
Lärare: Lärare i åk 1-6 kan hitta fina och roliga experiment.
På sikt kan man göra jätteläckra hemläxor men då måste eleverna ha tillgång till hemdatorer.
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Svar 4
Lättöverskådligt och tydligt. Bra att resultatet på experimenten finns med. Skoj och
omfattande.
Imponerande. Bra att det inte fanns en massa onödiga bilder och liknande, utan att det gick
snabbt.
Lite svårt att navigera sig tillbaka.
Ja, jag kan mycket väl använda det. Speciellt då jag inte är utbildad inom NO, men ändå
måste ha NO-undervisning på mellanstadiet. Jag ser det lite som ett svar på svensklärarens
bön. Jag skulle kunna använda det som idékälla och ha något att utgå ifrån. För att eleverna
ska lära sig något måste man utföra experiment för att fler sinnen ska aktiveras. Jag har
faktiskt använt en del experiment i min undervisning.
Man skulle kunna ha med något om avfallshantering, kompostering och liknande.

Resultatdiskussion

Inledande undersökning
Av den inledande undersökningen, som jag gjorde, kunde jag avläsa att Internet, på den
aktuella skolan, inte användes i speciellt hög utsträckning. De önskemål och tankar som kom
fram var att det saknades hemsidor för åk 6-9 och lärarna. Man ville även ha länkar till
användbara svenska sidor. Jag har i detta arbete försökt sträva efter en sådan sammansättning.
Jag tror problemet med Internet är att man inte vet vad som finns eller var det finns och
därmed undviker att använda det.

Uppbyggnad
Det har varit ganska enkelt att bygga upp detta arbete. Detta delvis p.g.a. att jag sedan
tidigare kände till programmen och visste hur man skulle använda dem. För en person som
inte har dessa kunskaper kommer det ta längre tid. Det är dock inte omöjligt, då jag inte
använt några svåråtkomliga specialfunktioner. Alla program är antingen standardprogram
som finns på de flesta datorer, eller program som finns att plocka hem gratis från Internet.
Har man bara motivationen och gott om tid kan man bygga upp ett sådant här interaktivt
läromedel. Som lärare kan man dessutom plocka ut de fakta som är relevanta och presentera
det på ett för eleverna intressant sätt.

Problem

Ämnesområde
Det första problemet som dök upp var vilket ämnesområde jag skulle välja. Efter att ha
funderat och diskuterat med handledaren valde jag till slut Vardagskemi.
Nästa fråga jag fick fundera på var layouten. Då området var sådant, kändes det naturligt att
välja ett hus som grund och sedan låta användaren klicka sig runt i detta och öppna skåpen
och läsa om varorna.
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Bilder
För att slippa rita alla bilderna och lägga ner onödigt mycket tid på detta, tog jag kort med
digitalkamera på skåpen.
Rummen byggdes upp med två olika program. Då Floorplan 3D var i demoversion blev inte
rummen så bra som de hade kunnat blir. Programmet var begränsat, vilket fick som resultat
att det fattas saker i köket, t.ex. en spis, samt att badrumsskåpets utsida inte överensstämmer
med bilden på insidan.

Fakta
En avvägning jag var tvungen att göra var hur mycket och vad av den fakta jag hittade som
skulle vara med. För mycket och för svår text får användaren att tappa intresset.
Vissa varor har gemensamma kemiska egenskaper, vilket gör att det i arbetet dyker upp
upprepningar av fakta. Detta kan göra det tråkigare för användaren.
Ett problem som dök upp i faktaletandet var att det var svårt att hitta relevant fakta på rätt
nivå. Detta gäller speciellt badrumsvarorna. Några varor fick jag stryka, p.g.a. att det inte
fanns någon fakta att tillgå om dessa. Detta gäller pasta och sirap.

Svåra ord och länkar
Vissa svåra ord dyker upp i arbetet. Detta löses med en länk till en ordlista i vardagsrummet.
Det har varit svårt att hitta bra och relevanta länkar till de olika varorna. Detta är ett vanligt
problem, speciellt i skolan.
Då man kan ta sig till olika sidor på många sätt, är det svårt att göra en tillbaka-knapp som
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Då jag jobbat med arbetet utlagt på en hemsida hela tiden uppstod vissa problem med
länkarna. När CD´n var klar visade det sig att några länkar gick till hemsidan istället för
CD´n. Jag fick då kolla alla länkar.

Vad tyckte eleverna och lärarna?
De elever som fick prova arbetet var alla positiva till det. De förstod hur de skulle använda
det och tyckte det var kul. Den text som de läste igenom tyckte de inte var för svår, med vissa
undantag.
Jag såg att eleverna genast gick in för det de skulle göra. Många elever har datorvana och
tycker det är intressant. Då skolan ofta inte ger eleverna möjlighet att sitta vid datorer och
jobba, av olika anledningar, blir de mycket tacksamma för de tillfällen då de får det.
Koncentrationen och motivationen ligger då på topp.
Eleverna i sexan hade olika åsikter då de fick jämföra arbetet med en vanlig lärobok. Några
tyckte de lärde sig lättare eftersom det är roligare med datorer. Andra ansåg att de skärper sig
mer om de har en vanlig bok.
Eleverna kom även med en del konstruktiva förslag. Dessa kommer jag använda om jag i
framtiden utvecklar sidorna vidare. Jag har dock delat in experimenten i kategorier efter
utvärderingen, då jag ansåg detta vara ett bra och enkelt genomförbart förslag.
Lärarna tog längre tid på sig att komma med synpunkter. De var dock väldigt positiva till
"Vardagskemi" och ansåg sig kunna använda det till olika delar i sitt arbete. De kommentarer
jag fick av lärare som kikade lite på när eleverna testade arbetet var också positiva. De ansåg
att det var välgjort, omfattande och ville ha länken till sidan för framtida användande.
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Vidare utveckling
Jag har när jag gått igenom arbetet och utvärderingarna efteråt hittat flera sätt att
vidareutveckla detta arbete. Dessa utvecklingar tar dock så mycket tid, att jag låtit dem vara
tills vidare.
Först och främst kan man i arbetet lägga in en ordlista, så man slipper ha en länk till en extern
sida. Man skulle då kunna klicka direkt på ett svårt ord och få upp en ruta med förklaringen.
Genom att ha enklare text och mer bilder på faktasidorna kan arbetet användas även med
svagare elever. Den lite mer avancerade texten läggs sedan på en ny sida som länkas från den
första.
Problemet med att det inte går att göra en tillbaka-knapp som fungerar på alla sidor går att
lösa, antingen genom att göra flera dubletter av sidorna, eller genom ett javascript som får
denna knapp att fungera som webläsarens tillbaka-knapp.
Vissa skönhetsfel i de olika rummen kan korrigeras, såsom lampor, fler och andra möbler,
etc.
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Skolkemi ordlista http://www.anachem.umu.se/eks/glossary.htm
Torgets miljösidor http://www.torget.se/miljosidorna
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Använder du Internet i din undervisning och i så fall hur?

Är du nöjd med utbudet av pedagogiskt upplagda hemsidor på Internet?

Tycker du att det fattas hemsidor inom något speciellt område eller ämne?

Om du fick önska, vad skulle en hemsida inom NO handla om?

Vilken åldersgrupp skulle denna sida rikta sig till?

Övriga åsikter och önskemål?
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Hur mycket nagellacksborttagare används varje år?

Var kommer fettet i matoljor ifrån?

Hur mycket av vattnet på jorden är saltvatten?

Vad behövs för att något ska kunna brinna?

Varför fäller träden sina blad på hösten?

Vad ska man använda för materiel i experimentet "Skala ägg på en
vecka"?

Hittar du något experiment du själv skulle vilja testa?
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Eleverna:
Vad tyckte du om Vardagskemi?

Förstod du hur du skulle använda sidorna?

Förstod du innehållet på sidorna?

Vad var bra/mindre bra och varför?

Hur skulle den kunna göras bättre?
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Lärarna:
Vad var bra/mindre bra med Vardagskemi?

Har du som lärare användning för en sådan här produkt och i så fall hur eller
varför inte?

Förslag på hur den skulle kunna göras bättre:
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Användarhandledning Vardagskemi
Genom att klicka dig runt i ett hus kan du hitta fakta om c.a. 30 hushållsvaror, experiment-
beskrivningar på 60 experiment du kan göra hemma, samt länkar till användbara sidor på
Internet.

Lägsta systemkrav
För att sidorna ska se bra ut bör din dator minst ha skärmupplösning 800*600 och 256 färger.
Ju fler färger, desto bättre ser det ut. Dessutom måste datorn ha en webläsare, t.ex. Netscape
eller Internet Explorer.

Hur startar man programmet?
På skrivbordet på din dator dubbelklickar du på "Den här datorn (My Computer)"
Dubbelklicka därefter på ikonen för CD-ROMen.
Där finns nu en fil som heter "start.html". När du dubbelklickar på denna öppnas den i din
webläsare.
Därefter är det bara att klicka sig runt.

Att tänka på
De flesta bilder är klickbara, men för att du inte ska missa någon länk finns textlänkar på
samma sida.
Högst upp till vänster på skåp- och faktasidorna finns en "tillbaka"-länk. Genom att klicka på
den kommer man till det skåp eller rum som varan eller skåpet finns i. Man kan även ta sig
till faktasidor och liknande på andra sätt, t.ex. via experimentsidorna. Därför är det svårt att
göra en knapp som tar dig tillbaka till rätt sida. För att vara säker på att komma tillbaka till
rätt ställe, bör du använda webläsarens tillbaka-knapp. Den finns längst upp till vänster på
skärmen och har en bild av en vänsterpil på sig.
I vardagsrummet finns ett antal böcker i bokhyllan. Dessa innehåller en samling av alla
experiment som finns med på sidorna, fakta om Vardagskemi, samt länkar till användbara
hemsidor.
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Vad säger nationella kursplanen?
Här nedan finns nationella kursplanen i kemi. De delar som finns med i Vardagskemi är
kursiverade av mig. Mina kommentarer är kursiverade och fetstilta.

KEMI
Syftet med grundskolans kemi är att utveckla elevernas kunskaper om elementär kemisk
teori, främst atomteori med dess begrepp och modeller för att beskriva och förstå materiens
egenskaper och omvandlingar. Eleverna skall få egna erfarenheter av kemins experimentella
natur. Undervisningen skall göra eleverna förtrogna med uppbyggnad och framställning av
och reaktioner mellan ämnen och material i närmiljön och i samhället. Kemin skall ge
kunskaper om råvarors omvandling till nya ämnen och förädling till industriella produkter
och material samt hur dessa omhändertas efter användning. Eleverna skall bli medvetna om
möjligheterna och fördelarna, men också om riskerna med vårt sätt att utnyttja jordens
resurser av bl.a. luft, vatten och mark som bas för jord-, vatten- och skogsbruk. Syftet är att
ge eleverna möjligheter att utnyttja de kunskaper kemin ger på ett ansvarsfullt sätt med
hänsyn till miljön och det egna resursutnyttjandet.

"Vardagskemi" handlar om vår vardag. Det innehåller 60 experiment. På de olika
faktasidorna finns information kring tillverkning och användning. Dessutom finns
miljöaspekter med såsom föroreningar, återanvändning, mm.

Mål att sträva mot
Utöver tidigare angivna gemensamma mål skall skolan i sin undervisning i kemi sträva efter
att eleven
- får kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet,
[Faktasidorna handlar om vanliga hushållsvaror.]
- utvecklar kunskap om omvandlingar, faser och fasövergångar vid kemiska reaktioner,
- utvecklar kunskap om atomteorin som förklaringsmodell för kemiska processer utifrån
iakttagelser och tolkningar av experiment och inblick i äldre tiders kemiska tänkande och
kunnande,
[Historisk utveckling och användning finns med på några faktasidor.]
- kan genomföra experiment och överföra resultat, iakttagelser, tolkningar och slutsatser till
vardagen utanför klassrummet och tvärtom,
[Experimenten är anpassade för att göras hemma och handlar om företeelser och
egenskaper hos hushållsvaror.]
-utvecklar förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning
samt effekterna av människans ingrepp i dessa förlopp.

Ämnets uppbyggnad och karaktär
Kemi är läran om materiens egenskaper, uppbyggnad och reaktioner. Elevernas utgångspunkt
är deras vardag och närmaste omgivning. I grundskolan framstår det som mest relevant att
eleverna studerar materiens egenskaper och omvandlingar genom i första hand åskådliga
modeller.
Kemiämnet kan delas in i tre huvudområden, nämligen materiens egenskaper, materiens
kemiska reaktioner samt materiens kretslopp och/eller spridning.
Området materiens egenskaper innefattar de ca 100 atomslagen som utgör byggstenarna för
all materia, skillnader mellan materia och icke-materia, beskrivning och klassificering av
olika material och ämnen, gasers egenskaper, skillnader mellan blandningar och kemiska
föreningar, separations- och reningsmetoder för blandningar, karakterisering av lösningar
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efter surhet, begreppen pH, indikator, neutralisation och buffert. Vidare ingår elementär
atomteori som förklaring till materiens dynamiska egenskaper.
Kemiska reaktioner har stor betydelse i industrisamhället, i vardagen, i naturen och i alla
levande organismer.
Malmer kan omvandlas till metaller, olja till många olika produkter såsom plaster, färger,
rengöringsmedel, läkemedel och kosmetika etc. Metaller korroderar och behöver därför ofta
skyddas. Olja, bensin och andra energirika ämnen kan förbrännas och omvandlas till
energifattigare ämnen. I naturen vittrar mineral och bergarter och frigör mineral som kan ha
betydelse för jord- och skogsbruk. Genom växternas fotosyntes bildas energirika
ämnen, i första hand kolhydrater, som är av grundläggande betydelse för människors och
djurs ämnesomsättning.
Centrala begrepp för att tolka kemiska reaktioner är att massan bevaras, men att dess atomära
beståndsdelar kan omarrangeras till nya kemiska föreningar och att energi omsätts vid
reaktionerna.
Materiens kretslopp och/eller spridning förklaras till stor del av materiens dynamiska natur.
Kol, kväve och vatten ingår i naturliga kretslopp. Kunskap om dessa kretslopp är avgörande
för att förstå villkoren för jord- och skogsbruk och olika miljöfrågor. Kemiskt kunnande är en
förutsättning för insiktsfull miljövård i det moderna samhället. Vid korrosion och förbränning
samt vid industriella processer uppstår ofta icke önskvärda biprodukter,
som kan ha skadlig inverkan på människor och miljö. Vatten fungerar som lösningsmedel för
en mängd ämnen och vatten liksom luft spelar stor roll som transportmedel vid olika
spridningsprocesser. Återanvändning och återvinning är viktiga delar i resurshushållningen.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall
- kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper,
- ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning,

kondensering och stelning,
- veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön skall hanteras och hur de är

märkta,
- ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar,
- känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och veta hur man kan

förhindra detta.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
- kunna genomföra och tolka enkla kemiska undersökningar och experiment,
- känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av

betydelse för vardagslivet,
- känna till de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några

spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark,
- känna till viktiga egenskaper hos och kunna beskriva vattnets roll som lösningsmedel och

som transportmedel i mark och växter,
- känna till egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer såsom

förbränning,
- känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen.


