
 

 

 

Tema Kemiförsök är reviderat 

Här är din nya lärarhandledning i form av en pärm, du får 

även lov att behålla en av de temaböcker som finns i 

temalådan. Den 23 jan har du möjlighet att delta på en 

tematräff där NTA-utbildaren i Kemiförsök-temat lyfter 

fram det som är nytt i temat samt ger exempel på hur 

du kan använda temabokens texter i undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är nytt i tema Kemiförsök efter revideringen? 

 En inledande bakgrundstext om temats syfte och innehåll.   

 Ny layout på alla uppdrag i enlighet med tidigare revideringar.  

 Lärandemål för varje uppdrag 

 Frågor att utgå ifrån vid sammanfattningen av varje uppdrag – kopplade till lärandemålen 

 Förslag till läraren vad som kan utvärderas i varje uppdrag för att stötta elevers lärande 

 

Läs mer om temat via QR-kod eller länk: 

http://ntaskolutveckling.se/Teman/Kemiforsok1/  

 

Anmäl dig till revideringsträff via QR-kod eller länk. 

http://nta.proofx.se/ho7MtMGYvPn2ZKWUkd5c8B/  

Sista dag att anmäla: 18 jan 2018. 

 

Tid: ti 23 jan, kl 15:30-17:30 

Plats: Vallastadens skola, Lärdomsgatan 32, Linköping 

http://ntaskolutveckling.se/Teman/Kemiforsok1/
http://nta.proofx.se/ho7MtMGYvPn2ZKWUkd5c8B/


 

 Förslag på riskbedömning att anpassa till sin egen klass och undervisning, finns på hemsidan 

 Säkerhetsdatablad till riskklassade ämnen i temat, finns på hemsidan  

 Bilder att sätta på väggen för elever att packa sitt ”kemilabb” efter 

 En resultattabell per uppdrag, med plats för egna förutsägelser 

 Förslag till matris att använda för att samla all dokumentation digitalt i uppdrag 11. Finns på 

hemsidan 

 Temabok med texter för eleverna om kemiämnets koppling till vardag, samhälle och 

forskning 

 Diskussionsfrågor till texterna i lärarhandledningen 

 Fler uppgifter i temats inledning om att beskriva egenskaper, för att utöka elevers ordförråd 

 Ett nytt uppdrag (14) om egenskaperna surt och basiskt. Eleverna använder rödkålssaft på 

sex vätskor och grupperar dem som sura, basiska och neutrala.  

 Ett nytt slutuppdrag (15) där eleverna använder sina erfarenheter av de fem fasta ämnena till 

att identifiera tre okända vätskor 

 En utvärdering (flik 16) som ger möjlighet att gemensamt summera vad eleverna lärt sig 

under arbetet med temat och vilka nya frågor och funderingar som väckts 

 KF S (flik 17). Elevarbetsblad till samtliga uppdrag anpassade till grundsärskolans kursplan. 

Att använda som stöd för individanpassning. 

 

Större materielförändringar: 

 Skyddsglasögon obligatoriskt för alla  

 Stora zippåsar istället för plasthinkar – att förvara sitt ”kemilabb” i 

 Torkad rödkål istället för färdig lösning (längre hållbarhet och tydligare färgomslag) 

 Halvlitersflaskor i plast att späda ut ättikslösningen i istället för helliter (ger mer utrymme i 

lådan) 

 Tvättmedel för uppdrag 14  

 Diskmedel för uppdrag 14 

 Citronsyra för uppdrag 14 

 Matolja för uppdrag 14 

 Gul karamellfärg, att dölja färgen på vätskorna med i uppdrag 15 

 Bruna pappåsar till uppdrag 2 

 Folie att klä in bricka med utgår 

 Fler droppflaskor, klädnypor, muffinsformar, petriskålar, bägare 30 ml 

 

 

Lycka till! 

Ulrika Johansson, NTA-samordnare i Linköping 

Katarina Borg, NTA-utbildare Kemiförsök 


