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Laboration – reagens

Laborationer

Efter genomfört studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet 
ska eleverna tillbaka i skolan lära sig om reagens och hur 
man kan använda dessa för att identifiera olika ämnen. Målet 
är att eleverna ska få en djupare förståelse för vad ett mineral 
egentligen är och hur de kan planera en undersökning där de 
kvalitativt ska bestämma innehållet i ett okänt prov. 

Tanken är att följa upp studiebesöket med en lektion där 
eleverna får en genomgång om vad ett reagens är, vilka olika 
reagens som används och hur de används för att identifiera 
joner i en okänd lösning. Detta förväntas kräva ungefär ett 
halvt lektionstillfälle. 

Efter genomgången är det elevernas tur att försöka designa ett experiment som ska kunna iden-
tifiera några utvalda mineral som innehåller kloridjoner och/eller sulfatjoner. De tre olika minera-
len kommer på labben vara beredda i lösning utan att eleverna vet vilken lösning som innehåller 
vilket mineral. Deras uppgift är att ta reda på vilken bägare som innehåller vilken lösning. Elever-
na jobbar med experimentet tills lektionen är slut eller de är klara och läraren har godkänt deras 
slutsatser. 
På laborationen får eleverna testa sina hypoteser genom att utföra sitt designade experiment. 
Fokus i labbraporten ska ligga på hur de designade sitt experiment (val av metod), hur deras 
experiment föll ut (resultat) samt en diskussion om vad mer man kan använda reagens till. 

Material 
Tre olika ”okända” mineral lösta i bägare 
Labbrock + Glasögon 
Reagens på sulfatjoner och kloridjoner 

Att tänka på 
Man behöver inte ha gått igenom vad fällningar är för något utan en enklare förklaring av det 
rent synliga fenomenet att det bildas ett pulver på botten av bägaren räcker fullgott för att elev-
erna ska kunna tillgodogöra sig innehållet i lektionen och labben. 
Det är viktigt att grundarbetet görs ordentligt så att eleverna kommer väl förberedda till labora-
tionen. 
Förbered stora lösningar av de okända proverna ur vilka eleverna får på sina små bägare i vilka 
de utför själva experimentet. Risken finns att eleverna inte gör rätt på en gång och därför måste 
de ges en möjlighet att testa igen.
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Laboration- mineralers löslighet
 
Efter ett besök på Naturhistoriska riksmuseet där elev-
erna fått titta på olika mineral och läsa fakta om dem är 
det dags att återvända till klassrummet. Denna planering 
är ett förslag på en laboration som ska väcka elevernas 
undersökande intresse där de ska försöka integrera sina 
kunskaper med de fakta de inhämtat från utställningen. 

Tanken är att eleverna ska få tillgång till några mineral var 
(5-10 är lagom). Därefter ska de ställa upp en hypotes om 
huruvida varje enskilt mineral löser sig i vatten och om det 
löser sig i saltsyra. När de har formulerat en hypotes ska 
de testa om den stämmer och anteckna vad som sker när 
de lägger mineralet i vätskan. Under en gemensam genomgång kan du som lärare gå igenom 
vad som händer i de olika fallen, vad det beror på och förklara för eleverna vad lösligheten beror 
på (om eleverna inte själva funderat ut det). 
Laborationen bör utföras enskilt men har eleverna svårt att formulera hypoteser kan de arbeta i 
par. 

Denna typ av labb görs med fördel i anknytning till något av avsnitten ”Kemisk Bindning” eller 
”Löslighet” i kemi 1. 

Material 
Labbrock + Glasögon
Bägare med vatten 
Bägare med saltsyra (HCl) 
5-10 olika mineral 

Att tänka på 
Det kan vara en god idé att låta eleverna ha facit för något mineral de känner sig bekanta med, 
till exempel NaCl, så de kan jämföra med det. För att uppgiften inte ska riskera att bli långtråkig 
krävs att det finns tillgång till fler mineraler som löser sig än vad det krävs olösliga mineraler. 
Låt inte eleverna ge upp bara för att det inte kommer hända något för flera av mineralerna. Ut-
mana dem med frågor av karaktär: Varför löser sig mineralet inte? Vad beror lösligheten på?
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Laboration – kristallisation 

Under besöket på Naturhistoriska riksmuséet kommer 
eleverna i kontakt med kristallisationsstrukturer av jonpar. 
Väl tillbaka på skolan finns möjlighet att påvisa hur denna 
kristallisation går till med ett tydligt och färgrikt exempel. 

Tanken med laborationen är att konkretisera de kunskaper 
eleverna förvärvat på museet. Laborationen har ett enkelt 
utförande och görs fördelaktigt i par om två elever. Målet 
är att eleverna ska uppmärksamma den tydliga reaktion 
som sker och reflektera över vad det är dem ser och kunna 
knyta an detta till vad de lärde sig vid studiebesöket. 

Material 
Avjonat vatten (destillerat vatten) 
Blynitrat Pb(NO3)2 
Kaliumjodid KI 
2 st. knäckformar 
En grund skål med vitt eller svart underlag 

Utförande 
Häll upp avjonat vatten i skålen. Placera en liten mängd blynitrat i den ena knäckformen och 
ungefär lika mycket kaliumjodid i den andra. Häll ner innehållet i de båda formarna i skålen med 
så långt avstånd ifrån varandra som möjligt. Avvakta och observera vad som händer. Fundera på 
vad som händer och vad det beror på. 

Att tänka på 
Lösningar som innehåller bly får inte tömmas i vanlig slask. Därför måste vattenlösningen inne-
hållande fällningen tömmas i ett uppsamlingskärl för tungmetaller.
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