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Kemishow väcker
intresse
Av Johan Lindvall 26 FEBRUARI 20.48 (UPPDATERAD 21.08)

PERSTORP. Häftiga experiment ska locka fler ungdomarna att
intressera sig för kemi.
Perstorps gymnasieelever bjöd under onsdagen på show för Centralskolans
sjätteklassare. Gymnasieeleverna tar snabbt över scenen i Centralskolans Aula.
Tre elever i vita labbrockar presenterar sig för de yngre eleverna.
– Vi tänkte att vi ska koka cola, säger Patric Berggren, och häller upp lite av
läsken i en bägare.

När han frågar hur många som dricker läsk åker händerna snabbt upp. Hans
kamrater startar en brännare och placerar den under bägaren. Efter kokningen är
bara en brun sörja kvar i botten. Eleverna springer snabbt upp på scen när de blir
tillfrågade om de vill komma och lukta. Bägaren går runt och barnen rycker snabbt
bort huvudet.
Patric förklar varför coca-colan har blivit till den illaluktande sörjan i bägaren.
”En kedja av kemi”, så kallas projektet som samlade hela Centralskolans
sjätteklassare i skolans aula.
Projektet, på initiativ av Perstorps Gymnasium, har syftet att öka intresset för
Kemiämnen. Perstorps gymnasium samarbetar med Vattenhallen Science Center
i Lund, där elever på Lunds tekniska högskola (LTH) håller liknande shower för
förskolebarn.
– Många elever upplever att de här ämnena är svåra men vi försöker visa att
ämnena är roliga också, säger hon.

Elever från LTH har visat och lärt ut till gymnasieeleverna hur de ska genomföra
showen på ett sätt så eleverna förstår och blir intresserade. På samma sätt ska nu
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sjätteklasserna på Centralskolan få hålla i experiment för förskoleelever inbjudna till
Vattenhallen i Lund i vår.
Experimenten ska vara ofarliga och gå att göra hemma med enkla livsmedel. Lucas
Larsson i klass 6d på Centralskolan gillar showen.
– Jag gillar när man ser tydligt vad som händer och det är lite kul med mer komplicerade
experiment, i skolan gör vi bara lättare säger han.

När sjätteklasserna håller sina shower för förskolebarnen i vår blir det med vissa
restriktioner.
– Det ska ju vara för femåringar så det blir ingen eld. Det blir säkra ingredienser som inte
kladdar för mycket, säger Patric Berggren.

Patric är nöjd med hur det har gått och tror även på sjätteklassarnas uppträdande.
– De är entusiastiska, inte så blyga och de är ganska smarta så det kommer att gå bra, säger
han.
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