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Patric Berggren visar resterna av den kokade Colan. När det var dags för sjätteklassarna att lukta höll de flesta för näsan. Däribland Jesper Muntberg Nordén till höger.

SATSNING PÅ KEMI. Genom en kedja av kunskap – från universitetsstudenter
ner till förskolebarn – ska det avsomnande intresset för kemi väckas till liv.

Kedjereaktion
ska bli ett
lyft för kemin
PERSTORP. I projektet ”En

kedja av kemi” utbildar universitetsstudenter gymnasielever som i sin tur utbildar sjätteklassare som i sin
tur utför kemishower för
förskolebarn.
Låter det krångligt? Det är
inte det. Det är kul! Åtminstone enligt deltagarna.
På onsdagen bjöds samtliga
sjätteklassare i kommunen
på kemishow inne på Centralskolan som en kickoff.
För showandet stod elever
från Perstorps gymnasium.
Från scen visade de bland
annat prov på hur en Coca-

.

Cola ser ut efter att den kokats.
– Det var svart och luktade inte gott. Kanske lite som
väldigt brända pepparkakor,
sa sjätteklassaren Jesper
Muntberg Nordén.
Därmed hade gymnasieeleverna Patric Berggren,
Conny Ta och Filip Lundins
lyckats med sitt uppdrag.
– Vi ville visa att Cola inte
alltid är det godaste som
finns, särskilt inte om man
på tittar vad den faktiskt
innehåller, säger Patric
Berggren som är positiv till
projektet.
– Men det är svårt att hitta

moment för de allra yngsta.
Eller, det är lätt att imponera men desto svårare att lära
ut, fortsätter han.
Målet med projektet är att
öka intresset för naturvetenskap och framför allt kemi i skolan. Och det behövs.
Som ett exempel kan nämnas att ämneslärarprogrammet, där någon kombination
med ämnet kemi ingår, hade
totalt 17 förstahandssökande
i höstas – i hela Sverige.
Jesper Muntberg Nordén
behöver emellertid inget
projekt för att kemi till naturvetenskap ska uppstå.

Showen utgjorde en kickoff för projektet ”En kedja av kemi” som vill förmedla budskapet att
kemi är spännande och kul till ortens sjätteklassare.

”

Det känns bra
och kul att få
lära sig något
som man sedan
lär ut till andra.”
– Det är både kul och intressant. Man får veta mycket mer om jorden och hur
allting hänger samman.

Framöver ska han och klasskamraterna fortsätta att
träffa
gymnasieeleverna
och börja förbereda sin egen
show för förskoleklasser i
Lund.
– Det känns bra och kul
att få lära sig något som man
sedan lär ut till andra, säger
Jesper Muntberg Nordén.
Är du inte nervös?
– Nej, jag är van vid att stå
på scen.
Projektet är ett samarbete
mellan Perstorps gymnasi-

um, Vattenhallen Science
Center, Experimentexpressens LTH-studenter samt
alla elever i årskurs sex
i Perstorps kommun.
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