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Kemi förr och nu

Delmål: 

• något om kemins historia

• hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt

• säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium

• vanliga farosymboler

S. 4-9 i Kemi Direkt



Reflektionsuppgift

• Var i din vardag finns det kemi?

• Vad är kemi? 

• Vad kan man använda kemi till? 

• Vilken nytta kan man ha av kemi?

Definition: 

Kemi är läran om ämnenas uppbyggnad och 
egenskaper, och om deras reaktioner med varandra.



Kemi förr….  

• Egypterna gav oss ordet kemi – khems

• Grekerna tänkte kemi – de fyra elementen (jord, luft, 
eld och vatten)

• Alkemisterna – guld och grundämnen.  Grundade de 
vetenskapliga arbetsmetoderna. Metoder som
används än idag! 



Kemi idag… 

• Nobelpriset i kemi: 

• https://www.svtplay.se/video/2
0159330/vetenskapens-
varld/vetenskapens-varld-
sasong-29-nobelspecial-
kemipristagarna?start=auto&tab
=2018

https://www.svtplay.se/video/20159330/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-29-nobelspecial-kemipristagarna?start=auto&tab=2018


Det naturvetenskapliga arbetssättet

Laborationsrapport, säkerhet och farosymboler. 



- Mall för laborationsrapport

- Säkerhet: Regler i NO-salen 

- Bedömning 



Att skriva en
laborationsrapport
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Tips!
Förberedelser

• Planera undersökningen noggrant innan du genomför den. 

• Redan vid planeringen bör du vara uppmärksam på vilka felkällor som finns och hela tiden sträva efter att 
göra undersökningen så noggrann som möjligt. 

Genomförande

• När du väl genomför undersökningen bör du vara noggrann med att anteckna under dess gång. Förbered 
genom att rita upp tabeller och/eller diagram som du lätt kan fylla i.

• ”Fiffla” aldrig med resultatet för att få det att passa bättre till dina egna förväntningar och förhoppningar. 
Skriv vad du ser – inte vad du vill se.

Utformning av rapporten

• Tänk på att skriva på bra och formell svenska. Annars kommer rapporten inte att uppfattas som speciellt 
seriös.

• Ännu viktigare är att använda ett korrekt naturvetenskapligt språk, i din rapport, men använd ord och 
begrepp där de passar och inte bara för att du vill visa hur många ord du kan.

• Skriv rapporten i passiv form. I stället för att skriva ”Jag mätte upp 3 cm3 vatten med ett mätglas…” bör du 
skriva ”3 cm3 vatten mättes upp med ett mätglas…”.



Naturvetenskaplig frågeställning 

• Tre tumregler:

1. En naturvetenskaplig frågeställning 
måste ha ett (mätbart) svar.

2. En naturvetenskaplig frågeställning 
måste baseras på (natur)vetenskapliga 
principer.

3. En naturvetenskaplig frågeställning 
måste sättas i ett sammanhang. Vem, 
vad, hur?



Frågeställningar – exempel 1

Mätbart svar?  

• Det finns inget specificerat som kan mätas. Vad är bäst? Bäst kondition? Bäst styrka? 
Minst risk för sjukdom eller skador?

Vetenskapliga principer? 

• Det finns ingenting i frågeställningen som säger emot någon vetenskaplig princip.

Sammanhang?

• Inget sammanhang finns angett. Vem ska det gälla för? Vilken typ av träning handlar det 
om?

Vilket är det bästa sättet att träna?



Frågeställningar – exempel 2

Mätbart svar? 

• Ett mätbart svar finns angett. Hur många liter av olivolja som behövs.

Vetenskapliga principer?

• Här brister det helt och hållet. Olivolja används inte för att skjuta upp raketer...

Sammanhang?

• Sammanhanget är väl angett. Vad som ska skjutas upp, vikten, och varifrån.

Hur många liter olivolja behövs för att en raket ska ta sig till 

omloppsbana runt jorden om den vid avfyrning väger 20.000 kg och 

avfyras ifrån Spaceport Sweden i Kiruna?



Känner du igen skåpet…?



Produkter som är irriterande eller frätande.

• Allergiska reaktioner. 

• Kan vara frätande Kan till exempel räcka att du får stänk i ögonen.

• Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), 
vissa syror såsom ättika (24 %) kan vara särskilt farliga redan i små mängder.

• Exempel på produkter som kan vara märkta med någon av dessa farosymboler är 
allrengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel eller 
ugnsrengöringsmedel. 



Produkter som är farliga för hälsan

• Kan orsaka allvarliga skador på hälsan om du råkar få i dig ämnet via munnen eller 
genom att andas in dem. 

• Exempel på sådana ämnen är etylenglykol (kylarvätska), tändvätskor, lampoljor 
och lysfotogen. Lampoljor och grilltändvätskor ska utöver faromärkningen vara 
förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter och ha en 
barnskyddande förslutning.                       Syftet är att minimera risken att små barn 
får i sig produkten.

http://konsument.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/varor-och-kemiska-produkter/tandvatska
http://konsument.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/varor-och-kemiska-produkter/lampoljor


Produkter som är giftiga eller kan ge allvarliga eller långsiktiga skador på hälsan

• De kan exempelvis innehålla ämnen som är mycket giftiga, kan ge cancer, påverka 
möjligheten att få barn, ge skador på det ofödda barnet eller skada arvsanlagen 
(DNA). 

• Kemikalier med sådana egenskaper får i regel inte säljas till allmänheten.



Produkter som är farliga för miljön

• T.ex vissa målarfärger. 

• Om miljögifter kommer ut i vattendrag eller skog och mark kan de skada både 
djur och växter. Vi människor riskerar också att få i oss av ämnena indirekt 
genom maten vi äter eller vattnet vi dricker.

• Tänk på miljön! Lämna överblivna kemikalier till en miljöstation. Häll inte ut 
rester i avloppet.



Produkter som är brandfarliga eller explosiva.

• Exempel på brandfarliga vätskor är bränslen såsom bensin, diesel och lampoljor 
eller lösningsmedel som aceton eller terpentin och lacknafta. Fyrverkeripjäser, 
gas och gasolflaskor eller sprayburkar är exempel på produkter som kan 
explodera om de utsätts för värme.

• Förvara brandfarliga och explosiva produkter säkert. 



Att tänka på när du använder och förvarar kemikalier:

• Låt kemikalien vara kvar i sin ursprungliga förpackning. Häll inte över 
kemikalier i läskflaskor, muggar eller liknande.

• Titta efter farosymboler och läs informationen. Följ anvisningarna på etiketten.

• Undvik att få kemikalier på huden och i ögonen eller att andas in dem.

• Förvara dem så att barn inte kan komma åt dem.

• Om en förgiftningsolycka inträffar, ring 112 och begär Giftinformation. Se 
Giftinformationscentralens webbplats för mer information.

• Tänk på miljön när du gör dig av med rester av kemikalier eller tomma förpackningar.

http://www.giftinformation.se/

