
                                                      

 

 

 

                                     

 

 

 

Sommarforskarskola för 

gymnasiet 
Tema: Vitaminer och experiment 

 

 

Kristina Olofsson 

 

 

Examensarbete inom utbildningen för Civilingenjör och Lärare 

Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan 2007 

 

 

 

 

Examinator: Åsa Julin - Tegelman 

Handledare SU: Lena Renström 

Biträdande handledare KTH: Åsa Emmer 

Biträdande handledare AstraZeneca: Ewa Erixson-Carlqvist 

 



Sommarforskarskola för gymnasiet 
Kristina Olofsson, 2007 

II 

Abstract 
 

The aim of this study is to describe how a theme about vitamins and analytical 

chemistry can be planed and implemented in a summer research school managed by 

AstraZeneca. The description of the theme is intended to be used as an instructor’s 

guide to upcoming summers-research-schools with the same theme.  

 

The students, which participated in the summer school of 2007, went to upper 

secondary school. During the summer school they were going to investigate the content 

of vitamin C in different fruits and vegetables. The planning process in the study 

therefore had to investigate the characteristic properties of vitamin C and what 

analytical methods and experiments that therefore could be used. Another task in 

planning the summer research school was to do it in a pedagogic way that fulfils the 

goals that AstraZeneca has with this activity.  

 

The method used to plan the theme for the summer research school was literature 

studies, interviews and the analysis methods for C-vitamin were also tested. The aim 

with the interviews was to find the students previous knowledge of vitamins.  

 

After the planning was done, the summer research school was tested with the planed 

setup. Then an evaluation was made, based on observations and reflections by the 

author, which also was the tutor during the summer research school. Also a 

questionnaire, answered by the students, was used for the evaluation.  

 

Analytical methods used to analyse vitamin C was: High Performance Liquid 

Chromatography, Redoxtitration and Thin Layer Chromatography. 

 

The main focus in the planning of the theme was to fulfil the goals that had been set by 

AstraZeneca. This was done using a student activated work method, and a scientific 

approach.  

 

The main things that need to be considered if this theme is used again are how to handle 

the varying chemistry knowledge among the students, maybe by modifying parts of the 

theme and its content. A problem was also to handle the dual roles as a tutor and a 

lecturer. This and some other things had been easier if there had been two tutors during 

the implementation of the summer research school.  
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Förord 
Ett stort tack till alla gymnasieungdomar som deltog i sommarforskarskolan 2007. Tack 

för två trevliga veckor och hoppas era kunskaper från denna sommarforskarskola ska 

komma till användning. Stort lycka till i framtiden.   

 

Till de övriga handledarna för sommarforskarskolan, tack för två trevliga veckor.  

 

Tack även till alla STUFF:are som visade mig massa roliga experiment. Ett extra tack 

till de STUFF:are som ställde upp på intervjuerna.  

 

Ett stort tack riktas även till Ewa Ericsson-Carlqvist, min handledare på AstraZeneca, 

för all hjälp. Ett tack riktas också till Lena Renström, SU, och Åsa Emmer, KTH, för 

kloka synpunkter och kommentarer.   
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1. Inledning  
Inom utbildningsprogrammet Civilingenjör & Lärare, som ges av Kungliga Tekniska 

Högskolan i samarbete med Stockholms Universitet, ska ett examensarbete på 20 

poäng, 30hp, skrivas. Examensarbetet skrivs inom området teknik och lärande med 

inriktning mot ett av de två kompetensämnena matematik eller, i mitt fall, kemi. 

 

I sökandet efter ett examensarbete kontaktades AstraZeneca i Södertälje. AstraZeneca 

bedriver under två veckor en sommarforskarskola för i första hand anställdas barn och 

barn i Södertälje kommun. Uppdraget för detta examensarbete är att utveckla ett nytt 

tema till ungdomarna i gymnasieåldern som går denna sommarforskarskola, samt att 

genomföra sommarforskarskolan med detta tema. Denna rapport beskriver hur detta 

tema har skapats, de pedagogiska tankarna bakom upplägget av temat och vad som kan 

vara bra att tänka på om temat ska användas igen.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget AstraZeneca 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. De viktigaste hälsoområdena 

där AstraZeneca bedriver forskning och tillverkning av läkemedel är; andningsvägar, 

inflammation, mage/tarm, cancer, hjärta/kärl, infektion och neurovetenskap. 

Verksamheten är inriktad på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

receptbelagda läkemedel. 

 

AstraZeneca har sin största verksamhet inom forskning och utveckling i sju olika 

länder: Sverige, Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada, Japan och Indien. 

Tillverkning av AstraZenecas produkter sker i 20 länder. Försäljning och 

marknadsföring bedrivs i över 100 länder.  

 

Globalt inom koncernen arbetar cirka 65 000 medarbetare (2005), i Sverige finns 

12 800 av dessa (2005). Huvudkontoret för AstraZeneca finns i London, men i 

Södertälje ligger huvudkontoret för den globala forskningen. Förutom i Södertälje 

bedrivs i Sverige också forskning i Möndal och Lund. På dessa tre orter sker forskning 

inom områdena andningsvägar, mage/tarm och neurovetenskap. Förutom denna 

verksamhet finns världens största tablettfabrik i Gärtuna, Södertälje. Dessutom finns en 

förpackningsenhet i Umeå. 2005 hade AstraZeneca koncernen en försäljning på 24 

miljarder USD. Vinsten var cirka 6,6 miljarder USD. 
1
 

 

1.1.2 Sommarforskarskolan 
År 2001 startade AstraZeneca, i samarbete med Södertälje kommun och Förbundet 

Unga Forskare, en sommarforskarskola. Under två veckor får elever intresserade av 

naturvetenskap möjlighet att tillsammans med andra elever och en handledare utforska 

sitt intresse. Eleverna är ofta barn till anställda på AstraZeneca eller barn som går i 

skola i de kommuner där sommarforskarskolan erbjuds. Under sommarforskarskolan är 

eleverna indelade efter ålder. I Södertälje finns i år, 2007, fyra stycken grupper. De tre 

första grupperna är indelade enligt följande:  

                                                 
1 www.astrazeneca.se 2007-02-26 

http://www.astrazeneca.se/
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En grupp med elever som har sommarlov mellan årskurs 7-8, en med sommarlov mellan 

årskurs 8-9, en med sommarlov mellan årskurs 9-gymnasiet. Den fjärde gruppen består 

av ungdomar som går på gymnasiet och alltså har sommarlov mellan gymnasieåren 1-2, 

2-3 eller precis har tagit studenten. Det är denna grupp, med gymnasieelever, som detta 

tema har utvecklats för. De fyra olika grupperna har alla en eller två handledare och 

kommer att göra helt olika saker under sommarforskarskolan. Den första gruppen 

arbetar i sommar med naturvetenskapens grunder och har till sin hjälp två handledare. 

Den andra gruppen arbetar vidare med allmän naturvetenskap men har lite mer 

inriktning mot kroppen, dessa har också två handledare till hjälp. Den tredje gruppen 

kommer att framställa sitt eget penicillin och testa dess effekt på bakterier som de odlar, 

denna grupp har till sin hjälp en handledare. Den fjärde gruppen, gymnasiegruppen, 

kommer under sommaren arbeta med temat vitaminer och analytisk kemi, handledare 

för gruppen var författaren till denna rapport.  

 

De olika temana har arbetats fram av handledarna i samarbete med AstraZeneca för de 

olika åldersgrupperna. Handledarna i sommarforskarskolan läser alla själv någon 

naturvetenskaplig utbildning på högskola eller universitet, en del av dem är också aktiva 

i förbundet unga forskare.  

 

Sommarskolan i Södertälje bedrivs, sedan 2005, i NOTiCUM, ett labb beläget i 

Ronnaskolan i Södertälje. NOTiCUM är inrett av AstraZeneca och möjliggör därför att 

eleverna, under sommarforskarskolan, får möjlighet att laborera i en forskarlik miljö. 

Ronnaskolan lånar också ut sina klassrum under sommarforskarskolan.  

 

Syftet med forskarskolan är att öka och stimulera intresset bland elever, i grundskolan 

och gymnasiet, inom både det naturvetenskapliga och det tekniska området. Genom att 

sommarforskarskolan följer skolans läro- och kursplaner får eleverna en fördjupning 

inom dessa ämnen. Då eleverna själva praktiskt arbetar med en frågeställning ser de 

sambandet mellan teori och praktik. 

 

Målet är att alla eleverna ska finna det naturligt att fortsätta på gymnasiets 

naturvetenskapliga eller tekniska program och vidare till naturvetenskapliga eller 

tekniska utbildningar på högskola eller universitet. En del av den naturliga inspirationen 

till detta följer av att handledarna själva kommer från sådana utbildningar. 

 

Sommarforskarskolan bedrivs inte enbart i Södertälje utan även i Nykvarn och 

Göteborg. Förhoppningen är att den även ska växa och finnas på fler ställe i Sverige. 

Vilka åldersgrupper som deltar i sommarforskarskolan varierar dock beroende på var 

den genomförs.  

 

1.1.3 STUFF 
Södertäljes Unga Forskare Förening, eller STUFF som den förkortas, är en förening 

som skapats av ungdomarna som gått sommarforskarskolan i Södertälje. Alla som deltar 

i sommarforskarskolan får erbjudande om att vara med i denna förening. Dessa 

ungdomar samlas i NOTiCUM en vardagskväll i veckan under skolterminerna. Under 

det gångna året har ungdomarna bland annat spelat in en film om labbsäkerhet och satt 

upp en kemishow att visa för yngre barn. De får också möjlighet att testa nya 

experiment till dessa shower under kontrollerade former. Kemishowen är något som 

varit ett stående inslag i STUFF.s verksamhet de senaste åren.  
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1.2 Uppsatta mål för sommarforskarskolan och temat 
Tillsammans med AstraZeneca har mål för sommarforskarskolan och specifikt detta 

tema, om vitaminer och analytisk kemi, satts upp. 

 

Det är viktigt för AstraZeneca att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för kemi. 

Detta arbetas det mycket med i de yngre åldrarna men även i de äldre. Tanken är inte att 

sommarforskarskolan ska kunna ge alla svar, utan i stället väcka elevernas intresse och 

få dem att börja fundera. De lämnar förhoppningsvis sommarforskarskolan med nya 

insikter men också med många nya frågor. 

 

Sommarforskarskolan ska följa skolans kursplaner och det som ingår i skolans 

kemiundervisning. Detta för att eleverna ska känna att de har ett utbyte av att ha gått 

sommarforskarskolan när de kommer tillbaka till skolundervisningen. Vissa elever i 

gymnasiegruppen utnyttjar sommarforskarskolan för att påbörja sina projektarbeten. 

Dessa görs då inom temat som erbjuds just denna sommar. 

 

Sommarforskarskolan handlar inte bara om kemi utan mycket om allmän 

naturvetenskap, speciellt i de lägre åldrarna. Kemi som inriktning blir mer tydlig när 

eleverna blir äldre. Detta eftersom AstraZeneca, som globalt läkemedelsföretag, har 

stora resurser när det gäller kemimaterial. En strävan är dock att det vetenskapliga 

tänkandet är något som ungdomarna ska få en inblick och utvecklas i under somrarna. 

 

Den sociala biten och stämningen är också något som är viktigt under 

sommarforskarskolan. AstraZeneca vill att ungdomarna ska trivas och komma tillbaka 

till sommarforskarskolan nästa sommar. Alla ungdomar som går sommarforskarskolan 

erbjuds också att under terminstid vara delaktig i Södertäljes Unga Forskare Förening, 

se stycke 1.1.3 sida 2. 

 

För temat om analytisk kemi och vitaminer har ytterligare några mål, specifikt för 

temat, satts upp. Eleverna ska utmanas kring sina tankar om vitaminer. De ska få 

fundera och reflektera över frågor i stil med: Vad vet du om vitaminer? Är alla 

vitaminer nyttiga, oavsett mängd? Varför heter det vitamin? Hur mycket av ett vitamin 

behöver vi? Målet är också att de under sommarforskarskolan ska ha upptäckt nya saker 

om vitaminer. 

 

Inom ramen för analytisk kemi är målet att eleverna ska få prova på några vanliga 

analysmetoder som används idag, dels sådana som görs i skolundervisningen men också 

sådana som inte är fullt lika vanliga i skolan. Avsaknaden av dessa analysmetoder beror 

oftast på tidsåtgåneng vid användning och kostnadsfaktorer. De kommer också att 

erbjudas möjligheten att upptäcka teorin bakom dessa analysmetoder. 

 

En del inom den analytiska kemin är att förstå att metoderna som används för olika 

kemiska ämnen bygger på vilka egenskaper detta ämne har. Samt att 

provupparbetningen kan vara av stor betydelse. Målet är att de experiment som görs 

under sommarforskarskolan ska illustrera detta för eleverna och att eleverna på så sätt 

ska skapa sig en ökad förståelse kring analytisk kemi. 
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1.3 Examensarbetet 
Detta examensarbete är inom området för sommarforskarskolan. Uppdraget är att 

utforma ett nytt tema till gruppen med gymnasieelever. Temat syftar till att eleverna ska 

upptäcka analytisk kemi genom både teori och praktik. Analyserna kommer att göras på 

C-vitamin i bland annat frukt- och grönsaksjuice, dock kommer även vitaminer mer 

generellt att diskuteras under dessa dagar. Detta innebär att fakta om vitaminer och 

analytisk kemi måste studeras, samt hur detta kan anpassas för gymnasieeleverna. Sedan 

ska möjliga analysmetoder för C-vitamin undersökas samt testas och eventuellt 

modifieras. Sommarforskarskolan ska också, under två veckor, genomföras med detta 

tema av författaren till denna rapport. Ett pedagogiskt upplägg ska skapas. Upplägget 

och genomförandet ska sedan utvärderas. 

 

1.3.1 Avgränsningar 
Ramarna för examensarbetet utgörs framförallt av tidsfaktorer och materialtillgångar. 

Sommarforskarskolan genomförs under två veckor, men totalt finns ungefär fem dagar 

tillgängliga för undervisning och experiment. Se vidare under punkt 7.3.1 sida 39, där 

schemat presenteras mer i detalj. Detta gör att stoffet som kan behandlas under 

sommarforskarskolan är begränsat.  

 

Analyserna i sommar kommer bara att utföras på C-vitamin, då arbetet med att finna 

analysmetoder för flera vitaminer är tidskrävande och inte ryms inom ramen för detta 

examensarbete. I examensarbetet ingår inte att utveckla nya metoder för analys av C-

vitamin. Alla analysmetoder som kommer att användas bygger på tidigare forskning. 

Dock har dessa i vissa fall modifierats lite. Arbetet att hitta dessa samt förstå hur de 

fungerar och hur de kan kopplas till C-vitaminets egenskaper anses som tillräckligt.  

 

I NOTiCUM finns bland annat utrustning för tunnskiktskromatografi (TLC), titreringar, 

högupplöst vätskekromatografi (HPLC) och spektrofotometri. Utrustningen har delvis 

styrt valet av analysmetoder. Valet av de analysmetoder som kommer behandlas i 

sommar har fallit på TLC, titrering och HPLC. Detta efter att litteratur på analysmetoder 

för C-vitamin har studerats. Spektrofotometri verkar inte vara en vanlig metod för detta 

ändamål. Omfattningen minskas genom att välja bort spektrometern, eftersom både 

TLC och HPLC är kromatografiska metoder, medan spektrometern bygger på en 

spektrometrisk metod. Spektrometer är också ett instrument som är billigare än en 

HPLC utrustning, därför är sannolikheten att en spektrometer finns ute på gymnasiet 

större än att en HPLC utrustning gör det, vilket innebär att de flesta elever inte ges 

möjlighet att testa denna metod. Då sommarforskarskolan har utrustning till det ses det 

som en stor möjlighet att använda denna för att låta eleverna bekanta sig med metoden 

och utrustningen.  

 

Titrering är en metod som används mycket i analytisk kemi på gymnasienivå, dessutom 

är detta en metod som visat sig vanlig att analysera C-vitamin med. Den är också 

fördelaktig då den anknyter till C-vitamins egenskaper. Därför har denna metod valts att 

användas i sommar.  
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Inom pedagogik och didaktik kommer fokus att ligga på hur målen för 

sommarforskarskolan, se punkt 1.2 sida 3, ska kunna uppnås. Något som anses centralt 

är att eleverna själva är delaktiga och att handledaren inte ska ”tala om” hur saker är. 

Fokus läggs därför på det forskarinriktade arbetssättet och hur detta kan bidra till 

elevers delaktighet i undervisningen.  

 

1.3.2 Upplägg av rapporten  
Rapporten inleds med en inledning. Här presenteras examensarbetet, bakgrunden till 

det, dess begränsningar, syfte och frågeställningar. En närmare inblick i 

sommarforskarskolan och tema ges. Målet för sommarforskarskolan och temat 

presenteras. Inledningen innehåller även en kort presentation av företaget AstraZeneca. 

 

Rapporten fortsätter sedan med en teoridel. Denna inleds med ett generellt avsnitt om 

vitaminer. C-vitamin har fått ett eget stycke då det är detta vitamin som olika analyser 

kommer att göras på. Därefter kommer en teoridel som behandlar analytisk kemi mer 

generellt. Denna del kan lätt hoppas över om du är insatt i analytisk kemi. Vidare 

fortsätter denna del av rapporten med teorin bakom de analysmetoder som kommer 

tillämpas på C-vitamin. Teoridelen avslutas med en del som fokuserar på det 

pedagogiska upplägget av sommarforskarskolan. Fokus här är ett forskarinriktat 

arbetssätt. Metodavsnittet, som följer, beskriver hur studien lagts upp och genomförts. 

 

Därefter följer resultatdelen. Denna kommer ha en röd tråd genom att koppla till de mål 

som satts upp för sommarforskarskolan, dessa beskrivs i punkt 1.2 sida 3. Delen inleds 

med att beskriva upplägget för de två veckorna och sedan förklaras tanken bakom 

aktiviteterna och hur de anknyter till målen. Sist men inte minst utvärderas upplägget av 

sommarforskarskolan. Första avsnittet handlar om hur det gått och i diskussionen tas det 

upp vad som bör beaktas om detta tema ska genomföras igen.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva hur ett tema om vitaminer och analytisk kemi 

kan planeras och genomföras i en sommarforskarskola i AstraZenecas regi. 

Beskrivningen av temat ska kunna användas som en handledning i framtida 

sommarforskarskolor.  

 

1.4.1 Frågeställningar 
Studien kan delas in i tre olika faser: Utvecklingsfasen, genomförandefasen och 

utvärderingsfasen.  

 

Utvecklingsfasen handlar om att utveckla temat för gymnasieeleverna. Vitaminer och 

deras egenskaper ska studeras. En stor del blir C-vitamin och dess egenskaper samt 

vilka analysmetoder som finns för att analysera C-vitamin. Därför är första 

frågeställningen följande:  

 

Vilka egenskaper har C-vitamin och hur kan dessa utnyttjas i analytiska metoder och 

experiment? 
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Utvecklingsfasen fortskrider med att skapa ett pedagogiskt upplägg för 

sommarforskarskolan. Detta upplägg kommer att ha sin utgångspunkt i de mål som satts 

upp för sommarforskarskolan. Frågeställning nummer två blir därför: 

 

Hur kan ett pedagogiskt upplägg som tillgodoser målen med sommarforskarskolan se 

ut? 

 

Efter utvecklingsfasen kommer genomförandefasen. Denna fas är de två veckor då 

sommarforskarskolan genomförs och temat testas i verkligheten. Under tiden 

sommarforskarskolan genomförs och efter att den är genomförd kommer en utvärdering 

att ske, detta är utvärderingsfasen. Följdfrågan ur denna fas blir: 

 

Vilka faktorer bör beaktas när detta tema ska användas igen i sommarforskarskolan? 
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2. Teoretisk bakgrund - Vitaminer 
Detta kapitel inleds med en generell del om vitaminer, efter detta ges en historisk 

bakgrund och en bakgrund till namngivningen av vitaminer. Till sist kommer en del där 

C-vitamin behandlas mer ingående. 

 

2.1 Vad är ett vitamin 
Varifrån kommer ordet vitamin och hur vet vi att ett ämne är ett vitamin? Dessa frågor, 

samt en del andra kommer få sina svar nedan.  

 

Vitaminer kallar vi en viss grupp av de organiska ämnen som människor och djur 

behöver för att kunna leva. Det som utmärker vitaminerna är att de behövs i små 

mängder och måste tillföras via födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, 

kan bildas i kroppens ämnesomsättning. Brist på ett vitamin medför typiska sjukdomar, 

så kallade bristsjukdomar.
2
  

 

Vilka ämnen som räknas som vitaminer för olika djurarter och människan kan variera. 

Till exempel kan de flesta ryggradsdjur tillverka askorbinsyra, i tillräckliga mängder, på 

egen hand. Askorbinsyran, C-vitamin, räknas därför inte som ett vitamin för dessa djur. 

Människan utgör ett undantag bland ryggradsdjuren, enzymet som gör om glykos till 

askorbinsyra fungerar inte hos oss. Detta gör att vi själva inte kan tillverka askorbinsyra 

och vi behöver alltså få i oss detta ämne via maten. Askorbinsyra blir därför ett 

nödvändigt vitamin, nämligen C-vitamin, för oss människor.
2
 Vitaminer syftar 

hädanefter till ämnen som ses som vitaminer för människan. 

 

Ordet vitamin kommer från att ämnena visade sig vara livsnödvändiga, vitala, och det 

första vitaminet tillhörde den kemiska gruppen aminer. Därav fick ämnena namnet Vital 

Amine. Senare visade det sig dock att alla vitaminer inte var aminer. Namnet var dock 

populärt bland vetenskapsmännen så det förkastades inte, men ändrades till vitamin.
3
 

 

Hur stora är då små mängder? Vilken roll har vitaminer i kroppen som gör att vi blir 

sjuka om vi inte får dessa och vilka vitaminer finns det? 

 

För varje vitamin finns för människor ett rekommenderat dagligt intag. Detta är 

mängden vitamin vi behöver för att undvika bristsjukdomar. Mängderna varierar 

beroende på vitamin. För vitamin C är det rekommenderade dagliga intaget (RDI) 60 

mg.
4
  

 

Hur litet detta är kan vara svårt att förstå, tänk dig att du tar en apelsin och delar denna i 

3000 bitar, en sådan bit representerar mängden C-vitamin som finns i apelsinen.
5
 I 100 

g apelsin finns ca 50 mg C-vitamin. Övriga vitaminer behövs i mindre mängd än C-

vitamin, alltså mycket små mängder.
6
 

                                                 
2 Nationalencyklopedin - vitaminer 

3 Gildory, A. (1982). Vitamins and your health. London. George Allen & Unwin. s. 10 

4 Livsmedelsverket www.slv.se 2007-05-12 

5  Gildory. Vitamins and your health. s. 5 

6 Nationalencyklopedin - vitaminer 

http://www.slv.se/
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Vad vi vet finns det tretton livsnödvändiga vitaminer för människan idag. Dessa brukar 

delas upp i två grupper, fettlösliga och vattenlösliga. De fettlösliga vitaminerna är; 

vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Till de vattenlösliga räknas; vitamin C 

samt de vitaminer som brukar samlas under det gemensamma namnet B-vitaminer men 

som egentligen är flera olika vitaminer nämligen: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B6, 

Biotin, B12, Folat, Niacin, Pantotensyra.
7
  

 

Varför blir vi då sjuka om vi inte äter vitaminer? Detta beror på att vitaminerna deltar i 

olika processer i kroppen. Finns det inte tillräckligt med vitamin för att processen ska 

kunna ske så avstannar den. Detta leder till avsaknad av det som ska bildas i denna 

process vilket gör att vi blir sjuka. Vilken funktion ett vitamin har i kroppen beror på 

vilket vitamin det är. Många vitaminer, framförallt B-vitaminerna, ingår i koenzymer. 

Koenzymer kan liknas vid ett verktyg som enzymerna, kroppens katalysatorer, behöver 

i sina reaktioner så att dessa kan ske. Vi kan tänka på enzymerna som arbetare vid ett 

löpande band, vilka övervakar varje steg som sker i en kedja av reaktioner. Som redskap 

har arbetarna vitaminerna. Saknar en arbetare sitt redskap så kommer en hög ofärdiga 

produkter samlas vid den arbetarens station, det blir kaos på produktionsgolvet och 

ingen slutprodukt kan produceras. När detta händer i kroppen, som det kan göra när vi 

får i oss för lite vitaminer, har vi början till kaos och sjukdomar. Den ofärdiga 

produkten kan vara giftig för kroppen i stora mängder, och ingen slutprodukt gör att 

varken energi eller material för reparationer och uppbyggnad kan skapas.
8
 

 

Vitamin C exempelvis behövs i en reaktion där proteinet kollagen bildas. I kollagen 

ingår aminosyran hydroxyprolin som bara kan skapas med hjälp av vitamin C. Kollagen 

finns i olika bindvävnader som; ben, hud, senor, blodkärlsväggar, och ger struktur åt 

dessa. Brist på vitamin C ger en sjukdom som heter skörbjugg. Bland annat är blödande 

tandkött och svårläkta sår en följd av skörbjugg. Många sjömän dog i denna sjukdom då 

brist på färsk frukt och grönsaker var vanligt på längre sjöfärder.
9
  

 

En tillfällig avsaknad av ett vitamin ger ett svagt sjukdomssymtom. Detta kan åtgärdas 

med ett rikt vitaminintag via maten. Långvarig avsaknad av ett vitamin, under flera 

månader eller år ger bestående skador och bristsjukdomar.
10

 Dessa sjukdomar är 

ovanliga i de länder som har det bra ställt, som exempelvis Sverige.  

 

I länder där befolkningen har det sämre ställt är varierad kost inte lika vanligt 

förekommande och bristsjukdomar orsakade av dåligt vitaminintag finns fortfarande 

bland befolkningen.
10

      

 

 

 

 

                                                 
7 Livsmedelsverket www.slv.se 2007-05-12 

8 Gildory. Vitamins and your health. s. 6,7 

9 Gildory. Vitamins and your health. s. 45 

10 Gildory. Vitamins and your health. s. 7 

http://www.slv.se/
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2.2 Historia 
Det fanns en tid när personer vägrade tro på vitaminer för att de inte kunde se dessa. Vi 

kan fortfarande inte ”se” dem, men idag ses de som ett av 1900-talets under. Vitaminer 

har dock funnits i vår mat sedan tidernas begynnelse. Skillnaden är att vi under 1900-

talet har lärt oss att isolera, analysera, extrahera och syntetisera dessa ämnen.
11

  

 

Allt började med att olika personer upptäckte att viss mat kunde vara effektiv mot vissa 

sjukdomar. Från forntida Egypten finns anteckningar som visar att oxlever var bra för 

personer som klagade på synen. Sjömän som var ute på långa båtfärder fick skörbjugg, 

botemedlet för detta hittades i färska frukter och grönsaker, speciellt i citrusfrukter. Idag 

vet vi att oxlever innehåller vitamin A och citrusfrukter vitamin C.
12

 

 

Christian Eijkeman var en tysk läkare och den som anses gjort det första stora 

genombrottet gällande vitaminer år 1897. Under detta år jobbade han i Java, på ett 

militärsjukhus. En vanlig sjukdom bland soldaterna där var den tropiska sjukdomen 

beriberi.
14

 Sjukdomen beskrevs redan på 2600-talet f. Kr. i Kina.
13

 Inget botemedel 

hade dock hittats mot denna sjukdom. Beriberi kännetecknas av skador på nervsystemet 

med förlamningar och bortfall av känsel samt hjärtsvaghet och svullnader på grund av 

vätskeansamling i vävnaderna som följd.
14

 Eijkeman letade efter ett botemedel mot 

beriberi och fann att detta fans i skalet till ris samt att orsaken till beriberi var att 

soldaterna åt polerat ris, ris utan skal. Han upptäckte också att det gick att extrahera 

substansen, som botade beriberi, från risskal med en lösning av alkohol och vatten. Han 

kallade substansen för ”vattenlösligt B”.
14 

 

 

Några år senare upptäckte en annan vetenskapsman, Sir Fredrick Gowland Hopkins, en 

fettlöslig substans i mjölk som han kallade ”fettlösligt A”. Råttor behövde denna 

substans i sin mat för att inte bli sjuka och dö.
15

 

 

De närmaste åren hände inte mycket inom forskningen runt vitaminerna. 

Vetenskapsmännen hade nämligen fått ett nytt verktyg, mikroskopet. Med mikroskopet 

upptäckte de bakterierna och de fick ganska snart klart för sig att en del bakteriers 

närvaro i blodet kunde orsaka vissa sjukdomar. Då vitaminerna inte gick att se med 

mikroskop var det lättare att tro att bakterierna var orsaken.  

 

Under första världskriget visade sig dock åter igen kunskapen om vad en balanserad 

kost kan göra för hälsan vara mycket viktig.
17

  

 

Nästa stora steg i vitaminernas historia togs under 1920-talet. Torskleverolja visade sig 

vara bra mot en sjukdom vid namn rakit,
16

 en form av benskörhet,
17

 redan på 1700-talet. 

1925 kunde den aktiva substansen extraheras ur oljan, denna fick namnet vitamin D. 

1926 visade det sig att lever kunde bota anemi, blodbrist.  

                                                 
11 Gildory. Vitamins and your health. s. 3 

12 Gildory. Vitamins and your health. s. 9 

13 Nationalencyklopedin – vitaminer 

14 Nationalencyklopedin - beriberi 

15 Gildory. Vitamins and your health. s. 10 

16 Gildory. Vitamins and your health. s. 11 

17 Nationalencyklopedin - rakit 
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Det vill säga när det finns för få röda blodkroppar för att blodet ska kunna ta upp 

tillräckligt med syre. Inte förrän 1948 kunde den aktiva substansen, vitamin B12 

extraheras ur lever. Det gick då åt ett ton lever för att få fram 20mg vitamin B12.
18

   

 

Under 1920- och 1930-talet utvecklades den analytiska kemin, bland annat började 

kromatografiska metoder användas. Under dessa årtionden kunde de flesta vitaminer 

extraheras och strukturbestämmas. 1935 syntetiserades, skapades på konstgjord väg, 

vitamin C.
18

 I slutet på 1930-talet var de flesta vitaminernas roll i kroppen kartlagda och 

det rekommenderade dagliga intaget för varje vitamin kunde fastställas.
18

 Vitaminerna 

hade visat vad de går för och att de var nyttiga. Detta har lett till att vi människor idag 

äter stora doser av vitaminer i så kallade multivitamintabletter. Stora doser av, 

framförallt fettlösliga, vitaminer har dock visat sig kunna göra mer skada än nytta och 

kan rentav vara giftigt. Läkarna avråder idag från att överkonsumera vitaminer, en 

varierad och riklig kost räcker i de allra flesta fall för att tillgodose vårt vitaminbehov.
19

  

 

Att upptäckterna av vitaminer har varit viktiga kan också ses på antalet nobelpris dessa 

lett till; ”Windaus (vitamin D) 1928; Eijkman (tiamin) och Hopkins (accessory food 

factors) 1929; Minot och Murphy (vitamin B12) 1934; Haworth (vitamin C), Karrer 

(vitamin A) och Szent-Györgyi (vitamin C) 1937; Kuhn (vitamin A) 1938; Dam och 

Doisy (vitamin K) 1943; Fritz Lipmann (koenzym A, ett derivat av pantotensyra) 

1953.”
20

 

 

2.3 Namngivning 
Kanske har du funderat på varför det finns vitamin A, B, C, D och E men inte F, G eller 

H, men däremot K.  

 

I början var namngivningen av vitaminer väldigt lätt, vitaminerna gavs namn efter 

alfabetet samt också efter vilken sjukdom de botade, tillexempel kommer namnet 

askorbinsyra för vitamin C från att den är anti-skörbjugg vitaminen.
21

 Detta blir 

tydligare på engelska, motsvarigheten till askorbinsyra är på engelska ascorbic acid. 

Ordet kommer från scorbutic, som betyder skörbjugg, a-scorbic betyder mot skörbjugg. 

Den lätta namngivningen varade inte länge. B vitaminerna visade sig vara mer än ett 

vitamin. Alla med olika egenskaper och alla botade olika sjukdomar. Nummer lades då 

till bokstaven och namnen blev av typen B1, B2 och så vidare.
 22

 Många ämnen som 

vetenskapsmännen tidigare trodde var vitaminer har med tiden visat att de inte uppfyller 

kraven för ett vitamin och har därmed plockats bort ur listan. Detta gör att den 

alfabetiska ordningen idag inte stämmer.
23

 

 

                                                 
18 Gildory. Vitamins and your health. s. 12 

19 Gildory. Vitamins and your health. s. 13, 14, 15 

20 Nationalencyklopedin - vitaminer 

21 Gildory. Vitamins and your health. s. 16 

22 Gildory. Vitamins and your health. s. 45 

23 Nationalencyklopedin - vitaminer 
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2.4 C-vitamin 
Metoder som kan användas för att analysera halten av C-vitamin bygger på C-

vitaminets egenskaper. Det är därför viktigt att känna till dessa. Texten nedan baserar 

sig på litteratur som behandlar detta område. 

 

C-vitamin (C6H8O6) har också namnet L-askorbinsyra. Oftast 

utelämnas beteckningen för vilken isomer det är, (L), och 

endast namnet askorbinsyra används. Se figur 1 för 

strukturformel. Vitamin C innefattar alla ämnen som har 

samma biologiska aktivitet som L-askorbinsyra. Hit räknas 

estrar av askorbinsyra, syntetiska former och vissa 

oxidationsprodukter av askorbinsyra.
24

 Den senaste kategorin 

är viktig i analysmetoder då askorbinsyra i vattenlösning lätt 

oxideras. Askorbinsyra är alltså ett starkt reduktionsmedel. 

Oxidationsprodukten är dehydroaskorbinsyra (DHA). DHA har en relativ C-

vitaminaktivitet på cirka 80%. Askorbinsyra och DHA är de primära källorna för C-

vitaminintag via mat för oss människor. Vid analytiska metoder eftersträvas att mäta 

den totala halten av vitamin C. Det vill säga både L-askorbinsyra och 

dehydroaskorbinsyra. Dock är dehydroaskorbinsyrahalten i frukter och grönsaker 

relativt låg
25

, det vill säga de prover vi kommer använda i sommarforskarskolan. Att 

analysera dehydroaskorbinsyra är yttligare ett steg i processen och analysmetoden blir 

mer komplex. Dessa två anledningar gör att vi inte kommer analysera mängden 

dehydroaskorbinsyra. 

  

DHA förekommer i mer än en form, vanligtvis beskrivs den med strukturen i figur 2 

nedan, observera summaformeln C6H6O6. I vattenlösning förekommer den dock som 

figur 3 med summaformeln C6H8O7.
26

 Detta bör uppmärksammas då reaktionsformler 

ofta skrivs på olika sätt i olika litteratur beroende på vilken form av DHA som åses. 

 

                                      
 

 

 

Oxidation av askorbinsyra i vattenlösning sker lätt vid påverkan av syre, temperatur, 

ljus, pH, starka joniska lösningsmedel, oxiderande enzym och övergångsmetaller, till 

exempel järn och koppar.  

                                                 
24 Eitenmiller, R & Landen W.O. (1999). Vitamin analysis for the health and food sciences. Georgia. 

CRC Press. Stycke 6.2.11 

25 Eitenmiller & Landen. Vitamin analysis for the health and food sciences.  Stycke 6.2.1.1 

26 Song, W & Beecher, G & Eitenmiller, R. (2000). Modern Analyticak Methodologies in Fat- and 
Water-Soluble Vitamins. New York. John Wiley & Sons Inc. s. 414 

Fig 1. Strukturformel för 

C-vitamin 

Fig. 2 Strukturformel för DHA  Fig. 3 Strukturformel för DHA i vattenlösning  
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Vid analys är målet att mäta den ursprungliga halten, det vill säga halten innan påbörjad 

provhantering, av askorbinsyra, och därför måste dessa faktorer minimeras och helst 

elimineras under analysförfarandet.
27

 

 

Askorbinsyra har två kirala centra och därmed fyra stereoisomerer; L-askorbinsyra, D-

askorbinsyra, L-asaboaskorbinsyra och D-asaboaskorbinsyra. Isoaskorbinsyra är ett 

annat namn som används för D-asaboaskorbinsyra. Sterioisomererna har ingen C-

vitaminaktivitet, med undantag för isoaskorbinsyra som har 2,5 till 5% aktivitet relativt  

L-askorbinsyra. Dock kommer inte heller denna att mätas i sommarforskarskolan då det 

kräver mer avancerade metoder. 

 

Som namnet antyder är askorbinsyra en syra. Askorbinsyra i ren form är ett vitt eller 

svagt gult pulver som är lättlösligt i vatten, 30g/100ml.
28

 Molekylvikten för 

askorbinsyra är 176.13g/mol.
 
Dubbelbindningen mellan de två kolen i askorbinsyrans 

struktur gör att den får ljusabsorberande egenskaper, vilket bland annat kan utnyttjas vid 

analytiska metoder.
29

 

 

Via studerad litteratur ovan har det visat sig att vanliga analysmetoder för att studera C-

vitaminhalten i frukt och fruktjuicer, vilka är de prov som kommer att användas i 

sommarforskarskolan, är titrering och kromatografiska metoder, framförallt HPLC. 

Andra analysmetoder förekommer, varför valet har fallit på dessa motiveras i avsnitt 

1.3.1 avgränsningar, sida 4.  

 

3. Teoretisk bakgrund - Analytisk kemi 
I kommande avsnitt behandlas generell information om analytisk kemi och olika 

analysmetoderna. En läsare som är insatt i analytisk kemi kan hoppa över detta avsnitt 

då nivån är grundläggande. 

 

3.1 Analytisk kemi 
Ordet analytisk betyder undersökande. Analytisk kemi åtskiljs ofta från kemisk analys. 

Det första syftar till den vetenskap där nya metoder forskas fram medan kemisk analys 

är när en skapad metod genomförs, oftast mer på rutin.
30

 Nedan används dock ordet 

analytisk kemi för båda dessa discipliner då detta är ett ord som används i litteratur och 

inom gymnasiekurserna i kemi. Inom analytisk kemi undersöks vilka ämnen som finns i 

ett prov. Oftast vill kemisten också ta reda på hur mycket som finns av de ingående 

ämnena. Kemisk analys brukar delas upp i kvalitativa och kvantitativa analyser. Den 

kvalitativa analysen besvarar frågan: vilket eller vilka ämnen finns i provet? Den 

kvantitativa analysen besvarar frågan: hur mycket av ämnet finns i provet?
31

 Under 

sommarforskarskolan kommer vi att se exempel på båda dessa delområden.  

 

                                                 
27 De Leenheer, A & Lambert, W & Van Bocxlaer, J. (2000). Modern Chromatographic Analysis of 

Vitamins. New York. Marccel Dekker Inc. s 278 

28 Eitenmiller & Landen. Vitamin analysis for the health and food sciences. Stycke 6.2.1.1 

29 De Leenheer & Lambert & Van Bocxlaer. Modern Chromatographic Analysis of Vitamins. s 274 

30 Emmer Åsa, Analytisk kemi, KTH, skriftlig kommentar. 2007-11-01. 

31 Henriksson, A. (2002). Kemi kurs B. Malmö. Gleerups Utbildning AB. s. 226 
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Den analytiska kemin startade på allvar under 1700-talet. Undersökningarna var mycket 

enkla och mest kvalitativa. Först i slutet av 1700-talet började kemisterna använda sig 

av vågen i sina undersökningar och med hjälp av denna blev undersökningarna mer 

kvantitativa. Under 1800-talet utvecklades bland annat titreringsmetoder. Många av de 

gamla metoderna används fortfarande, men mer avancerade metoder har tillkommit. 

Datorn har blivit ett viktigt hjälpmedel för de analytiska kemisterna. Datorn kan styra 

processerna, samla in data, göra beräkningar, presentera resultat och jämföra resultaten 

mot databaser och därigenom ge förslag på vilka ämnen som analyserats.
32

  

 

Den analytiska kemisten har kunskaper som behövs inom alla kemiområden, men 

kunskaperna är användbara i många andra områden också, till exempel medicin, 

livsmedel, biologi, arkeologi, miljö och många fler.
33

 Inom medicin används analytisk 

kemi bland annat för att analysera blod och urin. Med hjälp av den analytiska kemin kan 

på detta sätt sjukdomar identifieras. Inom miljön kan renheten på luften, 

koldioxidhalter, vattenkvalitet, miljögifter och mycket mer mätas. Kvalitetskontroller 

inom både industrin och livsmedel är vanligt. Innehåller produkterna det som lovas till 

kunderna? Brottslingar kan också bindas vid brott med analytisk kemi, exempelvis via 

analys av DNA.
33

  

 

Kemiska analysmetoder bygger på olika principer. Vilken princip som passar det ämne 

som ska analyseras avgörs av ämnets egenskaper. De kemiska analysmetoderna brukar 

delas in i kategorier efter vilken princip de bygger på. Två olika typer av metoder 

kommer att behandlas under sommarforskarskolan, nämligen titrimetriska metoder och 

kromatografiska metoder. 

 

Att analysera ett prov bygger på många delsteg. Generellt kan tillvägagångssättet 

beskrivas enligt följande
34

: 

 

1. Provtagning 
Här samlas provet in. Detta kan verka lätt men det är det inte alltid. Tänk dig att du har 

en stor jordhög och vill mäta halten av en metall i denna. Hur ska provet tas för att det 

ska bli representativt för hela jordhögen? Finns det mer metall i mitten av jordhögen 

som legat mer skyddad från vatten och luft än i yttersta skiktet?   

 

2. Extraktion 

I extraktionen är målet att lösa ut det ämne som ska analyseras från de övriga ämnena. 

Principen lika löser lika tillämpas ofta. Lösningsmedel som löser det ämne som ska 

analyseras, men helst inte så många av de andra ämnena som finns i provet, används. 

 

3. Rening 

Provet renas från större partiklar och föroreningar genom exempelvis filtrering.  

 

 

                                                 
32 Andersson, S & Sonesson, A & Stålhandske, B & Tullberg, A & Rydén, L. (2001). 

Gymnasiekemi B. Falköping. Elanders Gummesson tryckeri AB. s 184 

33 Borén, H & Larsson, M & Lif, T & Lillieborg, S & Lindh, B. (2001). KEMIBOKEN B 100p. Borås. 
Centraltryckeriet. s. 112 

34 Engström, C & Backlund, P & Berger, R & Grennberg, H. (2001). Kemi B, Teoriboken. 
Stockholm. Bonnier Utbildning AB. s. 105-106 
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4. Separation 

Oftast finns dock oönskade ämnen kvar efter detta steg, separation med exempelvis 

kromatografiska metoder kan då användas. Detta för att separera ämnet som ska 

analyseras från övriga ämnen. 

 

5. Detektering / Identifiering  

Detektering innebär att någon apparat oftast en detektor, eller metod, till exempel 

titrering, används för att mäta om vi kunnat rena fram provet via stegen ovan. 

Identifiering är ett annat alternativ här om vi i stället tror oss fått fram ett ämne, men vill 

bekräfta detta. I vissa fall kan kvantifiering ske direkt i detekteringssteget.  

 

6. Kvantifiering 

Oftast mäter inte en detektor, alternativt metoden, massan eller substansmängden direkt, 

utan andra egenskaper som massan eller substansmängden sedan kan beräknas ifrån. 

Detta görs ofta med dator. 

 

7. Redovisning 

I större analyser måste mätresultaten behandlas statistiskt. Detta är inget vi kommer att 

göra i sommarforskarskolan, utan får ses som överkurs.  

 

Detta som skrevs ovan är ett generellt exempel. Steg kan hoppas över eller utföras i en 

annan ordning. Fler steg kanske behövs eller vissa steg kanske måste upprepas flera 

gånger. Vad är då kromatografi och titrering? Läs mer om dessa metoder nedan under 

punkterna 4.2 respektive 4.3. 

 

3.2 Titrering 
Titrering kallas en metod som används för att bestämma koncentrationen eller 

substansmängden av ett ämne i en lösning.
35

 Metoden är alltså en kvantitativ metod. En 

titrering går till så att vi har två olika lösningar. En lösning som innehåller ämnet som vi 

vill analysera samt en lösning som innehåller en känd koncentration, av ett ämne som 

kan reagera med ämnet som ska analyseras. Ämnet med den kända koncentrationen 

kallas för titrator, medan ämnet som ska analyseras kallas för titrand. 

 

Uppställningen som används vid analysen är en byrett som fästes i ett stativ med en 

hållare. Under byretten placeras en glaskolv och under glaskolven en platta med 

omrörning. I byretten tillsätts sedan lösningen med titratorn och till glaskolven 

lösningen med titranden samt en omrörarmagnet. 

 

Titratorn tillsätts sedan droppvis till titranden, under omrörning. En indikator behövs 

också tillsättas till glaskolven innan titreringen påbörjas.
36

  

 

Det som söks är precis den mängd titrator som krävs för att förbruka det ämne, eller det 

jonslag, som ska analyseras, analyten. Punkten där analyten precis förbrukas kallas 

ekvivalenspunkt. Indikatorn indikerar när ekvivalenspunkten är nådd.
37

  

                                                 
35 Engström & Backlund & Berger & Grennberg. Kemi B, Teoriboken. s. 107 

36 Henriksson. Kemi kurs B. s. 230 

37 Atkins, P & Jones L. (2000), Chemistry: molecules matter and change. New York. W. H. Freeman 
and Company. s 161   
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Utifrån reaktionsformel, koncentrationen på titratorn och volym förbrukad titrator, 

vilket kan läsas av på byretten, kan substansmängden av ämnet vi vill analysera 

beräknas. Vet vi också volymen av lösningen som ska analyseras kan koncentrationen 

av analyten beräknas.  

 

För att få ett rättvisande resultat är det viktigt att koncentrationen på titratorn är 

noggrant bestämd. Detta kan göras genom att bereda denna lösning från ampuller, eller 

med noggrann invägning. Den färdiga lösningens koncentration måste dock 

kontrolleras. Detta kallas för att ”ställa” lösningen, vilket görs genom att titrera med 

denna lösning på ett känt, och mycket rent, ämne av bestämd mängd.
38

   

 

Titreringar brukar delas in efter vilken typ av reaktion som sker, följande är exempel på 

några vanliga titreringar:
39

 

 

 Syra-bas titreringar: en syra och en bas reagerar.   

 Redoxtitreringar: de titreringar som bygger på redoxreaktioner. 

 Fällningstitreringar: titreringar där ett svårlösligt salt bildas. 

 Komplexometrisk titrering: som utnyttjar metalljonernas förmåga att bilda 

sammansatta joner med så kallade komplexbildare, till exempel EDTA.  

 Konduktometrisk titrering: baseras på förändring av en lösnings 

ledningsförmåga. 

 

3.3 Kromatografi 
Med titrering kan ett ämne analyseras genom att utnyttja att ett annat ämne kan reagera 

med detta ämne. Men om det i stället är en blandning av flera ämnen som ska analyseras 

finns bättre metoder, till exempel kromatografiska metoder. Kromatografiska metoder 

bygger på att föreningarna i blandningen, som ska analyseras, först separeras från 

varandra. Detta kan också utnyttjas när ett prov består av många föreningar men endast 

en förening ska analyseras.  

 

Den förste att utföra en kromatografisk analys var en rysk botaniker vid namn Michail 

Tsvet. År 1903 packade han ett glasrör med pulveriserad krita. Röret placerade han 

lodrätt. Överst i röret tillsatte han sedan växtpigment. Efter detta hällde han på ett 

lösningsmedel. Olika pigment transporterades olika fort genom röret och de olika 

färgerna separerades från varandra. Namnet kromatografi kommer från grekiskans två 

ord chroma, färg och grafein, skriva.
40

 Idag är namnet lite missvisade då även ofärgade 

ämnen kan analyseras med kromatografi.  

 

Genombrottet för kromatografin kom först på 1940 talet. Då publicerade britterna 

Archer Martin och Richard Synge en grundläggande studie av vätskekromatografi, de 

metoder som har en vätska som mobilfas (se nedan). 1952 belönades de med nobelpriset 

i kemi för sitt arbete inom detta område.
41

  

 

                                                 
38 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 58 

39 Engström & Backlund & Berger & Grennberg. Kemi B, Teoriboken. s. 107 

40 Engström & Backlund & Berger & Grennberg. Kemi B, Teoriboken. s. 110 

41 Nationalencyklopedin - kromatografi 
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Alla kromatografiska metoder består av två faser som inte är blandbara med varandra, 

en mobil (rörlig) fas och en stationär (stillastående) fas. Den mobila fasen kan vara en 

gas eller en vätska och den stationära fasen en vätska eller i fast form. Separationen av 

molekyler eller joner sker eftersom dessa, genom jämvikt eller adsorption, fördelar sig 

olika i de två faserna.
 42

   Olika typer av attraktioner uppstår beroende på vilka faser som 

är i kontakt med varandra. Är den stationära fasen i fast form och den mobila en gas 

eller vätska uppstår något som kallas för adsorption. Partiklarna i provet binds till den 

fasta ytan, som stationärfasen består av. Vi säger att ämnena adsorberas på ett 

adsorptionsmedel. Adsorptionsmedel är vanliga stationärfaser vid kromatografi. 

Observera att adsorption är skiljt från absorption. I det senare tas något upp till ”det 

inre” av ett material.
43

  Fördelningen av adsorberade analyter och analyter i mobilfasen 

kan ses som en form av jämvikt. När den stationära fasen är en vätska och den mobila 

en vätska eller gas uppstår fördelningsjämvikter, partiklarna i provet löser sig till viss 

del i stationärfasens vätska. Inom kromatografin skiljs därför adsorptionskromatografi 

och fördelningskromatografi åt. Principen är dock ganska lika förutom den skillnader 

som behandlas ovan. 

 

3.3.1 Fördelningsjämvikter 
Vid extraktion, som inte är en kromatografisk metod, utnyttjas också 

fördelningsjämvikter. Namnet extraktion kommer från latinets extrahera som betyder 

dra ut. Extraktion bygger på principen ”lika löser lika”. Oftast utnyttjas två 

lösningsmedel som inte är blandbara, vanligt är vatten och ett organiskt lösningsmedel, 

med lägre polaritet än vatten, exempelvis cyklohexan eller heptan.  

För att illustrera principen används här ett exempel. I en separertratt blandas vatten och 

cyklohexan, till blandningen sätts också jodkristaller. Blandningen skakas för väl 

omblandning. När blandningen får stå ett tag kommer vi se två olika skikt i 

separertratten, den översta intensivt rosa och den understa svagt rosa. Vad består den 

översta fasen av? Jo, cyklohexan har lägre densitet än vatten och hamnar därför överst. 

Jod som är ett opolärt ämne löser sig bäst i den opolära cyklohexanen. Därför blir denna 

fas intensivt rosa, dock löser jod sig även till en liten del i vatten, så vattenfasen blir 

svagt rosa. Joden har alltså fördelats i de två olika faserna och en jämvikt har inställt 

sig. Detta kan beskrivas med jämviktssambanden: 

 

I2(aq )             I2(org) 

K = [I2(org)]/[I2(aq)] 

 

Kvoten K är en jämviktskonstant. Denna jämviktskonstant beskriver fördelningen av ett 

ämne mellan två olika faser och kallas därför för fördelningskonstant. I detta fall är 

fördelningskonstantens värde 70. Detta innebär att vid jämvikt är jodkoncentrationen i 

vattenfasen 1/70 del av jodkoncentrationen i cyklohexanfasen.  

Cyklohexanfasen och vattenfasen skiljs åt, vattenfasen stoppas åter igen tillbaka i 

separertratten och ny jodfri cyklohexan tillsätts. Nu inställer sig en ny jämvikt och av 

dom 1/70 delarna som tidigare fanns i vattnet, går majoriteten över till cyklohexanen 

och endast 1/70 stannar kvar i vattenfasen. På så sätt är vattnet nästan helt rent från jod. 

Denna metod fungerar bra så länge vi inte har två ämnen som har liknande egenskaper, 

som ska separeras.  

                                                 
42 Kemisk mätteknik 3B1770 - kurkompendium. (2005). KTH Kemivetenskap. s 139-140 

43 Henriksson. Kemi kurs B. s. 245 
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Tänk dig att båda ämnena löser sig i vattenfasen och endast en väldigt liten del av ett 

ämne löser sig i organfasen. Då kan det krävas flera 100 extraktioner efter varandra för 

att skilja ämnena åt. I stället går det då att utnyttja kromatografi.
44

 

  

3.3.2 Mer om kromatografi 
Likheten mellan kromatografi och extraktion är att kromatografi också bygger på två 

faser, mobilfasen och stationärfasen. Dessa är i kontakt med varandra men inte 

blandbara med varandra, som vatten och organfasen ovan. Ämnena som analyseras med 

kromatografi ställer in sig i en jämvikt mellan de två faserna om vi skulle låta 

mobilfasen stå stilla. Där i ligger den stora skillnaden, en fas är rörlig och den andra 

stillastående. Detta gör att molekylerna hela tiden förflyttar sig mellan stationär och 

mobilfas.  

 

Tänk dig nu att vi sprutar in en provlösning med provmolekyler. Mitt i processen 

stoppar vi mobilfasen. Provmolekylerna kommer då att ställa in sig i jämviktsläget, 

vissa bundna till, eller lösta i, stationärfasen och andra finns i mobilfasen. När vi startar 

processen igen kommer de molekyler som finns i mobilfasen att röra sig framåt med 

denna. Dessa molekyler ’får då syn’ på stationäras som inte innehåller några 

provmolekyler av samma ämne. De beger sig dit för att upprätta en jämvikt. Samtidigt 

får de molekyler som är bundna till stationärfasen ’syn på’ mobilfas som inte innehåller 

några provmolekyler av samma ämne och beger sig dit för att upprätta jämvikt. Så här 

fortsätter processen. Då olika ämnen har olika jämvikter, det vill säga attraheras av 

stationärfasen respektive mobilfasen olika mycket, kan dessa separeras. Ämnen med 

mycket små skillnader i fördelningskonstanter kan skiljas åt med kromatografi eftersom 

ett mycket stort antal jämvikter inställer sig.
45

  

 

Det finns två huvudtyper av kromatografi, vätskekromatografi och gaskromatografi. Vid 

vätskekromatografi är den mobila fasen en vätska och vid gaskromatografi en gas.
46

 

 

3.3.3 Vätskekromatografi 
Vätskekromatografi brukar förkortas LC, från engelskans Liquid Chromatography. 

Inom vätskekromatografi finns många olika metoder.
47

 Nedan behandlas några av 

dessa. 

 

3.3.4 Tunnskiktskromatografi 
Tunnskiktskromatografi förekommer ofta under namnet TLC, detta är en förkortning 

och står för Thin Layer Chromatography, på svenska säger vi tunnskiktskromatografi. 

En platta av glas eller aluminium är belagd med ett tunt skikt stationärfas. 

Stationärfasen är ett adsorbtionsmedel, adsorbent, oftast bestående av kiselgel, 

aluminiumoxid eller cellulosa.
48

 Plattan placeras i en vanna (behållare) där det finns 

vätska, mobilfas, på botten. Men innan dess appliceras proven som små prickar på 

plattans nedre kant.  

                                                 
44 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 115 

45 Kemisk mätteknik 3B1770 - kurskompendium. s 139-140 

46 Andersson & Sonesson & Stålhandske & Tullberg & Rydén. Gymnasiekemi B. s 187-188 

47 Engström & Backlund & Berger & Grennberg. Kemi B, Teoriboken. s. 110 

48 Andersson & Sonesson & Stålhandske & Tullberg & Rydén. Gymnasiekemi B. s 189 
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Dock ej så långt ner så att vätskan når upp till proven då plattan sätts i vannan. Ett lock 

sätts på vannan. Atmosfären i behållaren mättas då med ångor från mobilfasen. 

Kapillärkraften gör att mobilfasen stiger upp längs plattan. Precis som beskrivits ovan 

med jämvikter och kromatografi, fördelar sig ämnena olika i de båda faserna och 

vandrar då olika snabbt. När mobilfasen är någon centimeter från plattans överkant 

avbryts kromatograferingen och plattan tas ur behållaren. Om ämnena är färgade kan vi 

följa separationen, i annat fall måste dessa framkallas. Detta kan bland annat göras med 

UV-ljus, fluorescens eller med olika reagens som sprayas på plattan, beroende på vad 

som passar för de olika ämnena.
49

  

 

3.3.5 Kolonnkromatografi 
Tekniken som Michail Tsvet använde kallas för kolonnkromatografi.

50
 Ett glasrör 

packas med en stationärfas, adsorptionsmedel, även här är cellulosa, aluminiumoxid och 

kiselgel de vanligaste. Kolonnen placeras lodrätt och provmolekylerna tillsätts längst 

upp, sedan tillsätts ett lösningsmedel. Ett annat namn på lösningsmedlet är 

elueringsmedel från latinets eluo, tvätta ut.
51

 Lösningsmedlet rinner genom kolonnen 

med hjälp av gravitationen. Eftersom föreningarna i provet binds olika hårt till 

adsorbtionsmedlet och löses olika mycket i elueringsmedlet, det vill säga fördelar sig 

olika mellan de två faserna, transporteras de olika fort och separeras.
50

 De olika ämnena 

hamnar i olika portioner av mobilfasen som kan samlas upp separat. Dessa portioner 

brukar kallas fraktioner. Kolonner med finkorniga partiklar, av stationärfas, separerar 

bättre än kolonner med grova partiklar. Dock blir dessa kolonner så täta att 

elueringsmedlet inte kan rinna igenom med bara gravitationens hjälp. För att nå en 

lösning på detta problem har en teknik med namn HPLC skapats.
52

 

 

3.3.6 Högupplösande vätskekromatografi 
HPLC står för High Performance Liquid Chromatography, eller på svenska 

högupplösande vätskekromatografi. HPLC fick sitt genombrott först runt 1970 talet.
53

 

För att få en god separation bör arean av stationärfasen vara så stor som möjligt. Detta 

fås genom att låta stationärfasen bestå av mycket små partiklar, med en diameter runt 5 

µm, som dessutom är porösa, innehåller små porer. Sådana partiklar kan tillsammans ha 

en area på flera hundra kvadratmeter per gram.  

 

Som nämndes ovan blir dock en sådan kolonn så tät att elueringsmedlet inte kan 

transporteras genom den med enbart gravitationens hjälp.
54

 Lösningen på detta är att en 

högtryckspump används för att pressa igenom elueringsmedlet, flödet på mobilfasen 

kan då också regleras med hjälp av pumpen. Kolonnen är tillverkad i stål för att klara av 

det höga trycket.  

                                                 
49 Engström & Backlund & Berger & Grennberg. Kemi B, Teoriboken. s. 111 

50 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 118 

51 Henriksson. Kemi kurs B. s. 246 

52 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 119 

53 Nationalencyklopedin - kromatografi 

54 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 119 
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Längden på kolonnen varierar från 10 till 30 cm
55

, men på grund av det höga mottryck 

som uppstår används oftast inte kolonner längre än 25 cm.
56

 Kolonnens innerdiameter är 

inte större än några millimeter.
57

 

 

Vid HPLC-analys av en provlösning krävs bara några µl av denna. Provlösningen 

injiceras i HPLC-apparaten med en spruta. De olika molekylerna i provet separeras och 

kan sedan registreras av en detektor. En vanlig detektor är en UV-detektor. Efter 

separationen i kolonnen belyses mobilfasen av UV-ljus. UV-ljuset absorberas till viss 

del av olika ämnen, så när ett ämne passerar förändras absorptionen. Detta registreras 

med hjälp av en fotocell. Resultatet skrivs ut i ett kromatogram. Varje ämne ger upphov 

till en topp. Arean av toppen är proportionell mot koncentrationen av ämnet i 

provlösningen. Genom att injicera prover med samma ämne som vi vill analysera, fast 

med kända koncentrationer och mäta arean av deras toppar kan en graf över toppareans 

beroende av koncentrationen ritas, en så kallad kalibrerkurva. Ur denna graf som ger ett 

rätlinjigt samband kan sedan koncentrationen av ämnet vi vill analysera läsas av i och 

med att vi får ut topparean.  

 

HPLC är dock inte bara en kvantitativ metod. Den kan också användas kvalitativt. Olika 

ämnen tillbringar olika lång tid i kolonnen. Denna tid kallas för retentionstid. 

Retentionstiden för varje ämne är alltid den samma så länge betingelserna är de samma, 

det vill säga att samma stationärfas, mobilfas och tryck används.
57

 Dock kan flera 

ämnen ha samma retentionstid. 

 

Det finns flera olika HPLC-varianter. En av de vanligaste heter Reversed Phase och 

förkortas RP-HPLC. I denna är stationärfasen opolär medan mobilfasen är polär. Den 

omvända tekniken, där stationärfasen är polär och mobilfasen opolär, kallas Normal 

Phase och förkortas NP-HPLC. Med HPLC kan de flesta molekyler analyseras, allt från 

små till stora molekyler som exempelvis proteiner.
58

 HPLC har blivit ett viktigt 

analysinstrument för den analytiske kemisten. Dock kan inte ämnen i gasfas analyseras 

med HPLC, för detta ändamål har i stället gaskromatografi utvecklats.  

 

3.3.7 Gaskromatografi 
Gaskromatografen utvecklades av britterna Anthony James och Archer Martin, (samme 

person som var delaktig i utvecklandet av vätskekromatografin). Principen för metoden 

beskrevs 1952 och metoden kom att utvecklas under 1950- och 1960-talet.
58

 

Gaskromatografi förkortas GC från engelskans Gas Chromatography.  

 

I gaskromatografin är mobilfasen en inert (ej reaktiv) gas, vanligast är kväve eller 

helium.
59

 Mobilfasen passerar genom en kolonn, vanligast är typen vars insida är belagd 

en tunn vätskefilm av stationärfas. Dessa kolonner kan göras mycket långa eftersom 

kolonnen inte är packad och mobilfasen är en gas, mottrycket blir därför litet. En kolonn 

kan vara allt från 20 meter till över 100 meter. Kolonnen är smal runt 0,3 mm och gjord 

av metall, glas eller kvarts.  

                                                 
55 Andersson & Sonesson & Stålhandske & Tullberg & Rydén. Gymnasiekemi B. s 192 

56 Engström & Backlund & Berger & Grennberg. Kemi B, Teoriboken. s. 111 

57 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 120 

58 Nationalencyklopedin - kromatografi 

59 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 121 
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För att kolonnen inte ska ta upp så mycket plats är denna hoprullad i en rulle. Även 

packade kolonner kan ibland användas vid gaskromatografi, dessa görs då i längder runt 

två meter och med innerdiameter på cirka fem millimeter.
60

  

 

Ämnen som ska analyseras med gaskromatografi måste vara temperaturstabila, det vill 

säga tåla upphettning. Detta på grund av att ämnena måste överföras till gasform. Oftast 

finns en förgasningskammare ansluten innan kolonnen där provet kan förgasas.  

Kolonnen är sedan omgiven av en ugn för att temperaturen ska kunna hållas konstant, 

och regleras, så att ämnena förblir i gasfas. Tiden det tar för ett ämne att passera 

kolonnen är beroende av dess kokpunkt och hur lösligt det är i kolonnens vätskefilm. 

Ämnen med låg kokpunkt, lättflyktiga ämnen befinner sig till större del i gasfasen än ett 

ämne som är svårflyktigt. Så ju lägre kokpunkt, det vill säga ju mer flyktigt, desto 

fortare transporteras ämnet genom kolonnen. Är ämnet lättlösligt i vätskefilmen minskar 

dock ämnets hastighet genom kolonnen, eftersom bärgasen bara transporterar den andel 

av ämnet som just då befinner sig i gasfasen.
61

  

 

Efter kolonnen återfinns även i detta system en detektor. Detektorerna för HPLC och 

GC skiljer sig åt. Dock är principen för analysen annars den samma. Kalibrering sker 

mot en kalibrerkurva som bestäms genom analys av bestämda koncentrationer av ämnet 

som ska analyseras. Retentionstiden i en gaskromatograf, där försöksparametrarna är 

konstanta, är även den specifik för varje ämne. Arean hos topparna är proportionell mot 

ämnets koncentration.  

 

4. Teoretisk bakgrund - Analytiska metoder för C-
vitamin 
Detta teoriavsnitt presenterar några vanliga analysmetoder för att analysera halten C-

vitamin i frukter och grönsaker. 

 

4.1 Titreringsmetoden 
Titrering är en metod som kan utnyttjas för att bestämma halten askorbinsyra i ett prov. 

Syra - bas titrering är inte att föredra då många produkter som innehåller askorbinsyra 

ofta också innehåller andra syror. I stället utnyttjas askorbinsyrans reducerande 

egenskaper genom en redoxtitrering.
62

 Som oxidationsmedel finns flera val. I 

laborationen som ska genomföras av gymnasieeleverna används jod.  

 

 

För att se omslaget tydligare används stärkelse som indikator vid titreringen. Vi 

utnyttjar en metod som kallas återtitrering: En återtitrering går till så att man låter det 

ämne som ska analyseras reagera med ett känt överskott av ett ämne. Det kvarvarande 

överskottet av ämnet titreras sedan med ett annat ämne. En fördel med denna metod är 

att överskottet av ämnet som tillsätts garanterar fullständig reaktion.
63

  

                                                 
60 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 122 

61 Andersson & Sonesson & Stålhandske & Tullberg & Rydén. Gymnasiekemi B. s 193 

62 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 236 

63 Harris, D. (2003). Quantitative Chemical Analysis. New York. W. H. Freeman and Company.  s. 
130 
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Titreringen av askorbinsyra sker i följande steg. En standardlösning av KIO3 bereds. Av 

denna standardlösning tillförs en känd volym till provlösningen. Ett överskott av KI 

tillsätts därefter. En syra måste också tillsättas då reaktionen mellan IO3
-
 jonerna och I

-
 

jonerna förbrukar vätejoner. Se reaktionsformel 1 nedan. Vid reaktionen bildas I3
-
 joner 

som sedan reagerar vidare med askorbinsyran, provlösningen. I3
-
 jonerna finns i 

överskott i förhållande till askorbinsyran. All askorbinsyra reagerar alltså och bildar 

dehydroaskorbinsyra, enligt reaktionsformel 2. Det kvarvarande överskottet av I3
-
 

jonerna titreras med en tiosulfatlösning, enligt reaktionsformel 3, här tillsätts stärkelse 

som indikator.
64

  

 

IO3
- 
(aq) + 8I

- 
(aq) + 6H

+ 
(aq)  3I3

- 
(aq) + 3H2O reaktionsformel 1 

I3
-
 (aq) + C6H8O6 (aq) + H2O (l)  C6H8O7 (aq) + 3I

-
 (aq) +2H

+
 (aq) reaktionsformel 2 

I3
-
 (aq) + 3S2O3

2-
 (aq)  3I

-
 (aq) +S4O6

2-
 (aq) reaktionsformel 3 

 

Jod är svårlösligt i vatten men genom tillsatts av jodid kan man få jod att lösa sig enligt 

reaktionen: 

 

I2 (aq)+ I
-
  I3

-
  reaktionsformel 4 

 

Det finns dock en nackdel med denna metod. Jod är flyktigt och avdunstar delvis lätt. 

Det är därför svårt att väga in jod. Just därför används i stället metoden där en bestämd 

mängd kaliumjodat blandas med ett överskott av kaliumjodid med tillsats av syra enligt 

reaktionsformel 1 ovan.
65

 

 

Vid titreringssteget, där tiosulfat reagerar med trijodid, enligt reaktion 3, och där 

stärkelse används som indikator sker följande: Lösningen är brunaktig, denna titreras 

tills den övergår i en svagt gul färg, därefter tillsätts stärkelsen. En blåaktig lösning 

bildas nu. Titreringen fortsätts tills att den blå färgen försvinner.
66

 

 

Stärkelse är en polymer uppbyggd av monomeren glukos. Det finns två olika typer av 

stärkelse; amylos, som är ogrenad, och amylopektin, som är grenad. Den blåa färgen 

som uppkommer beror på att amylos är vriden som en helix och I3
-
 molekylen kan lägga 

sig i helixens centrum. Då blidas ett karakteristiskt komplex som har starkt blåsvart 

färg.
66

 Komplexet mellan stärkelse och trijodid är temperaturberoende. Vid 50
o
C är det 

en tiondel så starkt som vid 25
o
C. För att få tydligare färgomslag kan kylning i isvatten 

vara aktuellt. Organiska lösningsmedel minskar styrkan hos komplexet och bör därför 

undvikas.
67

    

 

Frukter och grönsaker som har stark färg på sin saft kan vara svåra att analysera på detta 

vis. Färgomslaget kan bil svårt att se. I dessa fall är HPLC att föredra.  

 

Förslag på utförande finns i bilaga 4, sida 70. Vissa modifieringar har gjorts utifrån den 

beskrivning som återfinns i ”Kemiboken B 100p”.  

 

                                                 
64 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 236 

65 Harris. Quantitative Chemical Analysis. s. 361-362 

66 http://school.chem.umu.se/Experiment/101 2007-05-10 

67 Harris. Quantitative Chemical Analysis. s. 361 och 356 

http://school.chem.umu.se/Experiment/101
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4.2 TLC på C-vitamin 
C-vitamin kan bland annat påvisas med tunnskiktskromatografi. TLC på vattenlösliga 

vitaminer behandlas bland annat av Kouimtziz & Papadoyannis i deras artikel 

”Determination of Vitamins A, B1, B2, D3 and C by Densitometry of Thin-Layer 

Chromatograms”
68

, som publicerades i Mikrochimica Acta. I artikeln föreslår de, när 

man använder kisel som stationärfas, en mobilfas med sammansättningen aceton-

metanol-benzen i proportionerna 1:2:8. Vitamin C behöver sedan framkallas. Bernad 

föreslår i sin bok ”Thin–Layer Chromatography”
69

 bland annat att jod kan används som 

framkallningsmedel, samma åsikt delas av författarna till artikeln ”Semiquantitative 

Determination of Water-Soluble Vitamins by Circular Thin-layer Chromatography”
70

 

också denna publicerad i Mikrochimica Acta. De använder sig dock av en förfinad 

metod där en spray används.  

 

En enkel framkallningsmetod med jod är att använda ett tättslutande kärl med lock. I 

detta läggs några kristaller av jod på botten. En TLC platta som är klar för framkallning 

placeras sedan i kärlet och lockets sätts på.
71

 Efter en liten stund framträder C-

vitaminfläckarna på TLC plattan.  

 

4.3 HPLC-metoden 
Som nämns ovan kan titrering vara svår att använda på starkt färgade lösningar. HPLC 

är en metod som kan användas för att lösa detta problem. HPLC metoden vi kommer att 

använda oss av baseras på en metod av Rodriguez R, Oderiz V, Hernandez L och 

Lozano S. Deras undersökning publicerades i Journal of Chromatograpic Science, 

Volym 30, November 1992. Titeln på artikeln är: ”Determination of Vitamin C and 

Organic Acids in Various Fruits by HPLC.”
72

  

 

I sommarforskarskolan kommer endast bestämning av vitamin C i frukt och grönsaker 

göras. Metoden är en reversed-phase HPLC med UV detektor. Som kolonn har i 

artikelns undersökning används en Spherisorb ODS2 250-*4.6-mm C18 kolonn, 

partikelstorlek 5 µm, med en förkolonn av typ Brownlee Labs Newguard RP-18 15-

*3.2-mm, partikelstorlek 7 µm. Som mobilfas användes HPLC-grade vatten som 

surgjorts till pH 2.2 med svavelsyra. Flödeshastigheten som användes var 0.4 mL/min. 

Dektektion skedde vid 254 nm för vitamin C.  

 

Analysen utfördes på färsk frukt för att minimera variation i vitamin C innehåll orsakad 

av ljus, temperatur med mera. 500 g av frukt homogeniserades, den homogeniserade 

frukten användes sedan för analys. Beroende på förväntad halt av vitamin C placerades 

3 till 10 g i 50 ml lösning av metaforsforsyra blandad med isättiksyra, vattenfri ättiksyra 

som blir trögflytande med hög fryspunkt.  

                                                 
68 Kouimtziz, Th, A & Papadoyannis, I, N. (1979). Determination of Vitamins A, B1, B2, D3 and C by 
Densitometry of Thin-Layer Chromatograms. Mikrochimica Acta. s 145-149. 

69 Bernad, F. (1999). Thin–Layer Chromatography. New York. Marcel Dekker Incorporated.  

70Hashmi, M & Chughtai, F, R & Chughtai, M, I, D. (1969). Semiquantitative Determination of 
Water-Soluble Vitamins by Circular Thin-layer Chromatography. Mikrochimica Acta. s 951-955. 

71 Borén & Larsson & Lif & Lillieborg & Lindh. KEMIBOKEN B 100p. s. 247  

72 Rodriguez, R & Oderiz, V & Hernandez, L & Lozano, S. (1992). Determination of Vitamin C and 
Organic Acids in Various Fruits by HPLC. Journal of Chromatographic Sciencd. Vol 30. s 433-437. 
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Provet skakades därefter mekaniskt i 15 minuter. Efter skakning späddes det till 100 ml 

med samma lösning av metafosforsyra och ättiksyra som tidigare. Det utspädda provet 

filtrerades med Whatman No.542  papper och därefter med 0.22-mikrometer Millipore 

filter innan injektion i HPLC -apparaturen. 

 

En stamlösning av vitamin C gjordes i 50 ml:s lösning av metafosforsyra och ättiksyra. 

Standardlösningar skapades från denna lösning. Dessa ska vid spädning till 100 ml, med 

samma lösningsmedel som förrådslösningen, få en koncentration av vitamin C som 

ligger inom lämpligt intervall kring provlösningens. 

  

Metoden har en nackdel vad gäller analys av C-vitamininnehållet. Halten 

dehydroaskorbinsyra, som är C-vitamin aktiv, mäts inte. För att få ett mått på totala 

halten vitamin C bör både halten av askorbinsyra och dehydroaskorbinsyra mätas.
73

 

Innehållet av dehydroaskorbinsyra är oftast lågt, och kan därför ge upphov till problem 

vid kvantitativa mätningar med en HPLC-detektor.
74

 Dehydroaskorbinsyra kan 

reduceras till askorbinsyra med ämnen som innehåller en tiolgrupp, -SH grupp, och den 

totala mängden C-vitamin kan på detta sätt bestämmas.
75

 Detta är dock ytterligare ett 

steg i analysen och då mängden DHA ofta är låg, så har vi valt att ej utföra detta steg. 

Det är viktigare för eleverna att se principen för analysmetoden. Det är också bra att 

kunna diskutera analysmetoden och då kan saker som detta tas upp. Hur skulle 

analysmetoden kunna förbättras? Analysresultaten blir dessutom mer jämförbara med 

titreringsanalysen då denna inte heller tar hänsyn till DHA-innehållet. 

 

Provupparbetning med en blandning av metafosforsyra och isättiksyra används ofta för 

fruktjuicer och vätskor.
76

 Detta då metafosforsyran hämmar funktionen hos 

askorbinsyraoxidas, ett enzym som kan bryta ned L-askorbinsyra, hindrar 

metallkatalysatorer från att katalysera oxidation av askorbinsyran, och förstör proteiner. 

Dessutom behålls en sur miljö med denna upparbetning, detta gör att askorbinsyran 

förblir relativt stabil.
76

 En sur mobilfas hjälper också till med att behålla den sura 

miljön. Extraktionsproceduren bör ske snabbt och provet ska inte utsättas för ljus eller 

värme, eftersom detta påskyndar oxidation av askorbinsyra. Att bubbla med kvävgas 

kan vara att föredra, närvarande syre avlägsnas då vilket kan motverka oxidation. Denna 

typ av extraktion kan vid bra förhållanden ta tillvara upp till 95% av askorbinsyran i 

provet.
77

 

 

Kritik bör dock ges till artikeln som presenterar metoden då den inte talar om alla fakta. 

Till exempel nämns inte hur pass koncentrerad metafosforsyralösningen är. För att ta 

reda på vad som kan vara lämpligt där har alternativa källor fått används. Eitenmiller, R 

och Landen W.O. skriver i boken ”Vitamin analysis for the health and food sciences” i 

avsnitt 6.3.1 att 3-6%ig metafosforsyralösning kan vara lämpligt att använda för att 

minska möjligheten för C-vitamin att oxideras.   

 

                                                 
73  Eitenmiller & Landen. Vitamin analysis for the health and food sciences. Stycke 6.2.1.1 

74 De Leenheer & Lambert & Van Bocxlaer. Modern Chromatographic Analysis of Vitamins. s. 280 

75 De Leenheer & Lambert & Van Bocxlaer. Modern Chromatographic Analysis of Vitamins. s. 279 

76 Eitenmiller & Landen. Vitamin analysis for the health and food sciences. Stycke 6.2.2 

77 Eitenmiller & Landen. Vitamin analysis for the health and food sciences. Stycke 6.2.1.1 
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5. Tidigare forskning - ett forskarinriktat arbetssätt 
Nedan ges en inblick i tidigare forskning inom pedagogik. Fokus har lagts på ett 

forskarinriktat arbetssätt och gruppindelningar. I det forskarinriktade arbetssättet ingår 

att få eleverna aktiva i sitt eget lärande. En kortare koppling till kursplanerna i kemi har 

också gjorts.  

 

5.1 Lärande och förförståelse 
Lärande är en komplicerad process som beror av många saker och ser olika ut beroende 

på hur omständigheterna kring oss är. Detta betonar både Marton, Booth och Säljö i sina 

böcker om lärande. Säljö betonar att förmågan att lära är ett utmärkande för oss 

människor.
78

  

 
”Som art är människan läraktig. Faktum är att detta är ett av hennes mest 
utmärkande drag: förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 
sammanhang.”  

 

Men vad menas med lärande och hur definieras det? Marton och Booth skriver 

följande i sin bok Om lärande:
79

 

 
”det väsentliga för oss är att vi ser lärande i termer av förändringar i vårt sätt att 
vara medvetna om olika företeelser, olika situationer, olika saker vi gör. Vi lär oss att 
uppmärksamma nya sidor hos sådant vi sett förut, vi lär oss att se samtidigt sådant 
som vi sett var för sig och vi lär oss också att bortse från sådant som vi bestått med 
uppmärksamhet innan. Förvisso lär vi oss också att se sådant vi aldrig sett, vi lär oss 
nya ord, nya intryck, vi lär oss att göra sådant vi inte gjort innan, vi lär oss att 
hantera verktyg som vi inte haft tillgång till. Men allt vi lär gör att värden inte är 
riktigt samma som tidigare, den blir större genom att vi kan erfara fler saker på fler 
sätt. Det är inte bara vi som förändras, växer när vi lär, det gör världen också.” 

 

Eller som de också beskriver det i en mer sammanfattad form, att lära är:
80

 

 
”att få förmågan att erfara världen, eller aspekter av världen, på särskilda sätt.”  

 

Denna åsikt delas av författarna till boken Vägar till elevers lärande. I denna bok kan 

följande läsas:
81

 

 
”Om jag uppfattar att kunskap är ett sätt att förstå och erfara omvärlden, innebär 
lärande en successiv förändring av denna kunskap. Att lära blir då inte att lära sig 
mera om omvärlden, utan att omforma existerande sätt att tolka denna d.v.s. att se 
sin omvärld på ett förändrat eller mer nyanserat sätt. Det innebär att vad eleverna 
har med sig i ”bagaget” d.v.s. deras förförståelse, inte blir ett problem i 
undervisningen. Istället blir det som eleverna redan kan och vet, en förutsättning för 
vad de skall lära sig och själva ”motorn” i lärandeprocessen.”  
 
 

                                                 
78 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm. Bokförlaget Prisma. s. 13 
79

 Marton , F & Booth, S (2000). Om lärande. Lund. Studentlitteratur. s. 8 
80 Marton & Booth. Om lärande. s. 9 

81 Lendahls, B & Runesson, U. (1995). Vägar till elevers lärande. Lund. Studentlitteratur. s. 79 
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Även Marton och Booth beskriver vitsen av att ta reda på elevernas förförståelse 

för att kunna möta dem på deras nivå, förstå hur de tänker om världen, för att 

sedan kunna få en lärandeprocess att äga rum.
82

  

 
”för att förstå hur människor hanterar problem, situationer eller världen, så måste vi 
förstå hur de erfar problemen, situationerna eller världen, som de hanterar eller 
agerar i förhållande till.”  

 

Att undersöka elevers förförståelse kan göras på många olika sätt. Kvale anser att 

intervjuer är en bra metod för detta. Han uttrycker detta på flera sätt men bland annat så 

här:
 83

 
 
”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 
med dem?” 

 

Författarna till Vägar till elevers lärande beskriver andra metoder för att ta reda på 

elevers förförståelse.  Bland annat genom att skriva
84

och genom att dela med sig sina 

erfarenheter i en grupp
85

.  

 

5.2 Problembaserat lärande 
Problembaserat lärande, eller PBL som det förkortas, kom till Sverige på 1980 talet.

86
 

PBL är en metod som kan kopplas till ett forskarliknande arbetssätt
87

 och strävar efter 

att eleverna ska bli mer aktiva i sitt lärande
88

. Arbetssättet grundar sig i ett temaarbete 

där ämnen integreras. Eleverna får ett verklighetsbaserat problem att lösa, detta för att 

ge dem möjlighet att se kunskaper de inhämtar under problemlösningen i ett 

verklighetsbaserat sammanhang
89

.  

 

Alla elever har förståelse för problemet på någon nivå. Utifrån detta kan eleven sedan se 

vilka ytterligare kunskaper den behöver för att kunna angripa problemet. Startpunkten 

är alltså elevernas förkunskaper till problemet. Det leder till att eleven kan sätta upp 

delfrågeställningar för att ta sig vidare.
 90

 Eleven tränar sin förmåga att förstå nya 

fenomen och lära sig nya saker på egen hand, något som behövs för ett livslångt 

lärande.
91

  

                                                 
82 Marton & Booth. Om lärande. s. 146 

83 Kvale, S. (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. s. 9 

84 Lendahls & Runesson. Vägar till elevers lärande. s 57 

85 Lendahls & Runesson. Vägar till elevers lärande. s. 79 

86 Egidius, H. (2003). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm. Natur och Kultur. s. 197 

87 Hård af Segerstad, H & Helgesson, M & Ringborg, M & Svedin L. (1997). Problembaserat 
lärande, Idén, handledaren och gruppen. Stockholm. Liber AB. s. 12 

88 Hård af Segerstad & Helgesson & Ringborg & Svedin. Problembaserat lärande, Idén, handledaren 
och gruppen. s. 5 

89 Hård af Segerstad & Helgesson & Ringborg & Svedin. Problembaserat lärande, Idén, handledaren 
och gruppen. s. 12 

90 Hård af Segerstad & Helgesson & Ringborg & Svedin. Problembaserat lärande, Idén, handledaren 
och gruppen. s. 11 

91 Hård af Segerstad & Helgesson & Ringborg & Svedin. Problembaserat lärande, Idén, handledaren 
och gruppen. s. 13 
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De får inte bara förtrogenhet med nya begrepp, de tränas också till ett självstyrt lärande. 

Genom att bearbeta frågor och problem som uppstår, dels själv och dels i grupp, inser 

eleverna vilka kunskaper de har behov av för att komma vidare. Grupparbetet bidrar till 

att eleven måste formulera sin förståelse av olika fenomen inför andra.
92

 Dessa 

uppfattningar delas också av Egidius i boken ”Pedagogik för 2000-talet.”
93

  

 

Idén och fördelarna med problembaserat lärande kan sammanfattas i i fyra punkter; ett: 

Lärandets startpunkt utgörs av elevernas förkunskaper. Två: Det som ska läras sätts i ett 

sammanhang. Tre: Eleven styr sin egen lärandeprocess mot ökad förståelse. Fyra: 

Eleven får möjlighet att formulera sin förståelse för olika fenomen tillsammans med 

andra.
94

  Delvis samma punkter belyses av Egidius. En stor betoning läggs på att PBL 

tillgodoser nutida krav på individuellt ansvar och individuell kompetensutveckling samt 

samverkan i grupper.
95

 

 

Själva tanken med PBL är något som delvis kan tillämpas under sommarforskarskolan. 

Dock är arbetet med PBL oftast större projekt och löper över längre tider än vad 

sommarforskarskolan gör. Tidsfaktorn och att det endast finns en handledare i 

gymnasiegruppen gör att metoden blir svårare att tillämpa.  

 

5.3 Forskarinriktat arbetssätt 
I en rapport från institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, skriver Inger 

Mellgren biografiskt om sitt beslut att ändra sin kemiundervisning till att bli mer 

forskarinriktad. Rapporten har namnet: Utveckling och tillämpning av 

forskningsinriktade arbetssätt i undervisningen. Delrapport 1: ”Vägen till 

forskningsinriktade arbetssätt i kemi.”
96

 I samma serie finns fler delrapporter, i dessa 

ges konkreta exempel på forskningsuppgifter inom vissa teman i kemi.  

 

Denna rapport är relevant då den behandlar ett forskningsinriktat arbetssätt i kemi, 

vilket är det som eftersträvas i sommarforskarskolan. Mellgren tar upp varför hon 

förändrade sin undervisning och hur, samt vilka mål hon satte upp och vilka fördelar 

detta lett till. 

 

Hon beskriver sin undervisning före förändringen som att hon under teoripassen agerade 

som kunskapsförmedlare, förebild och skådespelare men under laborationspassen tog 

rollen som organisatör och handledare.  

 

Hon beskriver också hur hon aldrig trivdes med envägskommunikationen under 

lektionerna och strävan efter att få till en dialog med eleverna.
 97

 Laborationerna i kemi 

är en annan sak hon ifrågasätter.
98

  

                                                 
92 Hård af Segerstad & Helgesson & Ringborg & Svedin. Problembaserat lärande, Idén, handledaren 

och gruppen. s. 14 

93 Egidius. Pedagogik för 2000-talet. s. 191 

94 Hård af Segerstad & Helgesson & Ringborg & Svedin. Problembaserat lärande, Idén, handledaren 
och gruppen. s. 9 

95 Egidius. Pedagogik för 2000-talet. s. 202 

96 Mellgren, I. (1995). Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen, 
delrapport 1: Vägen till forskningsinriktade arbetssätt i kemi. Göteborg. Göteborgs universitet.  

97 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 42 
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”Jag började tidigt under min lärarbanan att ifrågasätta om inte laborationerna i 
kemi borde kunna ha en högre dignitet än bara exemplifiera en viss metod, ett visst 
fenomen eller utgöra ett bevis på att lärobokens påståenden håller för att bli testade.”  

 

Det var bland annat detta som fick henne att söka nya arbetssätt i kemi.  

 

Fördelarna Mellgren ser med ett forskarinriktat arbetssätt är att verklighetstillämpningen 

kommer med redan från början i undervisningen. Att lösa forskningsuppgiften ger 

bekräftelse på att kunskapen eleverna inhämtar är matnyttig kunskap. Viktigt med 

forskningsuppgiften är att den är reflekterande och har bred förankring i verkligheten. 

Det handlar om att få med ämnesstoffen men på ett annat sätt än det Mellgren 

tillämpade, i kemi, i början av sin lärarkarriär. Eller som hon själv uttrycker det:
99

  

 
”VAD forskningsuppgiften ska behandla styrs av aktuellt ämnesområde i enighet 
med kursplaner och övriga styrdokument. Det är alltså inte ämnesinnehållet i sig 
som förändras i ett forskarinriktat arbetssätt utan formen för hur ämnesinnehållet 
förmedlas av läraren och inhämtas av enskild elev” 

 

Mellgren summerar på sida 39 och 40 i sin rapport vad hon tycker är utmärkande för en 

forskningsuppgift, detta kan sammanfattas på följande sätt: 

 

Övergripande ska forskningsuppgiften ge kunskaper och färdigheter i enlighet med 

styrdokumenten. Konkret i undervisningssituationen ska den: 

 

 Anknyta till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

 Uppfattas ”rolig” och meningsfull för eleverna 

 Göra kunskapen viktig och efterfrågad 

 Aktivera och motivera eleven till att söka efter kunskap 

 Ge betydelse åt arbetet på vägen till resultatet 

 Ge betydelse åt själva resultatet 

 Göra elevens insats betydelsefull 

 Mana till samarbete 

 Koppla till verkligheten 

 Rikta blicken framåt 

 

Det sista påståendet förklarar hon mer ingående i texten, det handlar bland annat om att 

väcka nyfikenhet till fortsatt forskning. 

 

Författaren beskriver sedan hur hon lägger om sin undervisning genom att låta eleverna 

svara på frågan: Vad vill du att ämnet kemi ska bli? Ett svar som kommer upp är egen 

forskning.
100

 Detta leder sedan till förändring av arbetssättet mot mer forskarinriktat. 

Mer ingående hur hon har jobbat med andra teman finns beskrivet i de senare 

delrapporterna i samma serie. 

 

                                                                                                                                               
98 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 39 

99 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 39 

100 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 48  
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Vilka fördelar uppnådde hon då med det forskarinriktade arbetssättet? Den största 

fördelen upplever hon är att arbetet kan läggas upp kring elevernas egna 

frågeställningar. Behovet att få veta som skapas hos eleven leder till ett aktivt 

kunskapssökande som stimulerar elevens nyfikenhet och tillvaratar deras skapandekraft. 

Det forskarinriktade arbetssättet skapar också ett behov av samarbete med 

klasskamrater. Möjligheten att arbeta ämnesövergripande ökar. Både de teoretiska och 

de praktiska kunskaperna främjas.
101

 Elevernas engagemang har ökat. De tränas också i 

att prata inför andra då de redovisar sina arbeten muntlig, i detta har också ingått att visa 

experiment inför andra.
102

 

 

Några negativa saker hittar inte Mellgren med det nya arbetssättet dock upplever hon att 

det varit svår rent praktiskt. Lektionspassen har varit för korta och för ämnesbundna.
103

   

 

I slutet på sin rapport beskriver Mellgren vilka konsekvenser det forskningsinriktade 

arbetssättet fått utifrån hennes gamla arbetssätt. Integrerat i detta jämför hon också det 

gamla och det nya arbetssättet, allt från praktiska problem som uppstod till hur hennes 

roll som lärare förändrats. Det nya arbetssättet beskrivs i grova drag ha en arbetsgång 

där ett nytt område introduceras med en forskaruppgift.
96

 Mest framgångsrika har 

forskaruppgifter som i det första steget till lösning leder eleverna till att söka efter 

grundläggande basfärdigheter och i det andra steget stimulerar vidare till nya 

tillämpningar.
104

 Tillsammans med forskaruppgiften avslöjas faktakunskaper och 

grundförutsättningar som är avgörande för elevernas fortsatta arbete. 

Teorigenomgångarna har fått strukturen utav att vara sammanfattande till den teori som 

eleverna tar upp i sina forskningsrapporter samt har fungerat som en påbyggnad till 

dessa.
96

 Lärarens roll har blivit att se till att de samlade erfarenheterna och upptäckterna 

kommer hela klassen till del. Oftast sker detta i redovisningssteget där en muntlig 

redovisning av varje grupp samt en enskild rapport lämnas in. Rapporterna som lämnas 

in av varje elev ger henne som lärare möjlighet att följa individens utveckling och 

framsteg.
105

 Hon betonar också hur viktigt det är som lärare, om än svårt, att lära sig 

hålla inne med svaren.
106

  

 

                                                 
101 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 52 

102 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 76 

103 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 53 

104 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 84 

105 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 77 

106 Mellgren. Utveckling och tillämpning av forskarinriktade arbetssätt i undervisningen. s. 80 
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5.4 Grupparbete 
En av de stora psykologerna och pedagogerna, Vygotskij, beskriver språkets roll i 

inlärningsprocessen. Vygotskij anser att språket är det viktigaste redskapet för att vi ska 

kunna tillägna oss gemensamma kunskaper.
107

 Vidare poängterar Vygotskij i sina 

teorier att:
108

  
”intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin utgångspunkt i sociala aktiviteter. 
Det individuella självständiga tänkandet är ett resultat av social verksamhet. Det är 
inte så att individuell utveckling skapar social aktivitet utan omvänt. Utvecklingen 
löper från ett tillstånd, där barnet kan göra saker tillsammans med andra till ett 
tillstånd där barnet kan agera ensamt.”  

 

Vygotskij anser alltså att barnet innan de ensamt kan utföra en handlig kan klara av 

denna handling tillsammans med andra.
109

  

 

Författaren Imsen tar upp Vygotskij och vikten av att kommunicera för att lära sig 

något. Även författarna Lendahls och Runessons pressenterar denna koppling i sin bok, 

Vägar till elevers lärande. Lendahl och Runesson tar också upp grupparbetet som 

arbetsform. Även här görs kopplingar till Vygotskij och hur språk- och 

tankeutveklingen hänger samman, samt hur barn klarar av mycket mer då de interagerar 

med andra än på egen hand. De betonar också att orsaken till detta bland annat är att när 

vi tvingas uttrycka våra tankar i ord så påverkas och utvecklas vårt tänkande. Detta är 

centralt då eleverna arbetar i grupp, när de förklarar hur de tänker för varandra om saker 

och ting så är det inte bara kamraterna som lär sig något utan också de själva.
110

 När 

eleverna formulerar sina tankar i ord blir också deras tänkande synliggjort för dem 

själva. Eleverna får på så sätt kunskap om sin egen kunskap.
111

 

 

En annan fördel med att eleverna får förklara för varandra är att ofta kan lärarens sätt att 

tänka kring innehållet skilja sig från elevernas. Det kan därför vara lättare för många 

elever att förstå en kamrats förklaring än lärarens.
112

 Samtidigt får kamraten förklara hur 

den tänker. 

 

Hur ska då grupperna sättas samman? Gruppernas sammansättning är beroende av det 

syfte som finns med grupparbetet och vilka förutsättningar som finns. Lärare med 

erfarenhet av problemlösning i grupp brukar rekommendera gruppstorlekar på tre till 

fyra personer.
113

  

 

 

                                                 
107 Imsen, G. (2000). ELEVENS VÄRLD Introduktion till pedagogiks psykologi. Lund. 

Studentlitteratur. s. 185 

108 Imsen. ELEVENS VÄRLD. s. 184 

109 Imsen. ELEVENS VÄRLD. s. 188 

110 Lendahls & Runesson. Vägar till elevers lärande. s. 77 
111 Lendahls & Runesson. Vägar till elevers lärande. s. 78 

112 Lendahls & Runesson. Vägar till elevers lärande. s. 79 

113 Lendahls & Runesson. Vägar till elevers lärande. s. 87 
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5.5 Kursplaner och läroplaner 
AstraZeneca:s mål är att kursplanerna i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena ska 

ligga till grund för sommarforskarskolan. Då området med vitaminer och experiment är 

framförallt kemiinriktat kommer endast kursplanerna i kemi behandlas här. Då inga 

betyg sätts på sommarforskarskolan behandlas inte betygskriterierna.  

 

Nedan redovisas de delar som anknyter till det gymnasiegruppen kommer att göra under 

sommarforskarskolan, inom temat för vitaminer och experiment.  

 

Tanken med temat är att analytisk kemi ska användas för att analysera C-vitaminhalten i 

olika prover. På detta sätt blir den analytiska kemin tillämpad på något som idag är ett 

aktuellt ämne, nämligen vitaminer och livsmedel. I beskrivningen över syftet med 

ämnet kemi betonas vikten av kemi och dess tillämpningar: 
 
” Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och 
kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, 
industri, medicin och livsmiljö. Utbildningen syftar också till att öka intresset för 
studier i kemi och närbesläktade ämnen och till att ge en grund för fortsatta studier i 
naturvetenskap och teknik.” 

 

Något som är viktigt i analytisk kemi är egenskaperna hos de kemiska ämnen som ska 

analyseras. Egenskaperna kommer från ämnets struktur. Även det experimentella 

arbetssättet är något som får stor betydelse i temat då analytisk kemi har en stor roll. 

Både vitaminer och analytisk kemi kommer att belysas ur ett historiskt perspektiv. 

Dessa aspekter samt vikten av att få eleverna nyfikna beskrivs i de övergripande målen 

att sträva mot i kemi.  
 
”Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven 
  
utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos 
kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, 
 
utvecklar sin förmåga att hantera kemisk laboratorieutrustning, att välja, planera och 
utföra experiment samt göra iakttagelser, beskriva, tolka och förklara kemiska 
förlopp med naturvetenskapliga modeller,  
 
vidareutvecklar sin nyfikenhet och iakttagelseförmåga samt förmåga att på olika sätt 
söka och använda kunskaper inom kemiska tillämpningsområden i nya 
sammanhang, 
 
tillägnar sig kunskap om kemins idéhistoria och hur kemins landvinningar har 
påverkat människans världsbild och samhällets utveckling,” 

 

Målet är ett arbetssätt som har grund i en forskares sätt att arbeta och i ett vetenskapligt 

arbetssätt. Det senare beskrivs i kemiämnets karaktär och uppbyggnad.  

 
”Liksom all naturvetenskap utvecklas kemisk kunskap och begreppsförståelse 
genom växelverkan mellan å ena sidan observationer och experiment, å andra sidan 
teorier och teoretiska modeller. I gymnasieskolans kemiundervisning övas ett 
naturvetenskapligt arbetssätt. Det innebär att formulera en frågeställning, ställa upp 
en hypotes, pröva den genom experiment, bearbeta och kritiskt granska resultat och 
redovisa dessa muntligt och skriftligt med korrekt språk och terminologi.” 
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Både i kursplanerna för Kemi A och Kemi B betonas de stökiometriska beräkningarna. 

Grundläggande stökiometri kommer att behövas för att kunna räkna om resultaten i 

titreringen till C-vitaminhalt i provet. 
 
”Eleven skall kunna tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar 
och reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla 
beräkningar” (Kemi A) 
 
”Eleven skall kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska 
beräkningar”(Kemi B) 

 

Något annat gemensamt för kursplanerna i Kemi A och Kemi B är det experimentella 

arbetssättet. 

 
”Eleven skall kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur 
säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka 
resultatet samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt” (Kemi A) 
 
”Eleven skall ha förvärvat självständighet och vana vid laborativt arbete samt 
tillägnat sig förmåga att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp 
och egna mätresultat” (Kemi B) 

 

Kemi A tar också upp oxidation och reduktion samt att kemiska ämnens struktur kan 

kopplas till deras egenskaper. Det senare beskrevs också i de övergripande målen för 

kemiämnet.   

 
”Eleven skall kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva 
tillämpningar i industriella och vardagliga sammanhang” 
 
”Eleven skall kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning 
bygger på atomernas elektronstruktur och kunna relatera ämnets egenskaper till 
bindningens typ och styrka samt till ämnets uppbyggnad” 

 

I Kemi B ingår analytisk kemi, vilket är en stor del av det som kommer behandlas i 

sommarforskarskolan. Kursplanen för Kemi B säger följande om analytisk kemi.  

 
”Eleven skall kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna 
beskriva deras användningsområde och utveckling inom t.ex. sjukvård, miljöarbete, 
forskning och industri” 

 

Vitaminer kan betraktas som en biologisk molekyl, angående dessa står i kursplanen för 

Kemi B: 

 
”Eleven skall kunna schematiskt beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos 
några biologiskt viktiga molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i 
cellens metabolism och reproduktion” 
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6. Metod 
Metoder som använts för att göra denna studie är: intervjuer, för att undersöka elevernas 

förförståelse om begreppet vitaminer; litteraturstudier rörande analytisk kemi, 

analysmetoder för C-vitamin och pedagogisk samt didaktisk litteratur för att uppnå 

målen som finns uppsatta för sommarforskarskolan; utprovning av olika analysmetoder 

för C-vitamin samt utprovning av temat som planerats; observationer under pågående 

sommarforskarskola och en enkät har använts för att kunna utvärdera upplägget och ge 

förslag på förändringar av detta.   

 

6.1 Intervjuerna 
Syftet är att få en bild av några gymnasieungdomars förståelse av begreppet vitamin, 

speciellt hos de ungdomar som kan tänkas gå sommarforskarskolan i sommar. Vilket 

sätt är då bättre än att samtala med några ungdomar om detta?  

 

Tekniken kallas för kvalitativ intervju och bygger på ett vardagligt samtal som har syftet 

att förstå intervjupersonens, den som blir intervjuad, syn på de ämnen som intervjun är 

tänkt att handla om. Kvale uttrycker det på följande sätt:
 114

  

 
”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som här kommer att diskuteras är 
att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Även om 
forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal, utnyttjar den som 
professionell intervju ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget slag. Tekniskt 
sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett 
öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en 
intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till 
frågor.” 

 

Förutom förståelsen för vitaminer är det också intressant att veta vad dessa ungdomar 

vill veta om vitaminer. En viss nyfikenhet finns också på hur mycket kemi de läst och 

om de känner till något om analytisk kemi.  

 

Intervjuerna har genomförts med ungdomar från STUFF. Då dessa ungdomar deltagit i 

sommarforskarskolan tidigare, och de flesta säkert kommer delta igen, så antas det vara 

ungdomar som ligger på ungefär samma nivå som de elever som deltar i sommar. 

Dessutom är det troligt att ungdomarna som har intervjuats och är i gymnasieåldern, är 

de som kommer delta i gymnasiegrupper i sommar. Detta gör att en bild kan fås av vad 

de elever som kommer vara med i sommar har för förkunskaper om vitaminer och 

analytisk kemi. 

 

Då ungdomarna kommer från olika gymnasieskolor kommer urvalet göras så att flera av 

dessa gymnasieskolor blir representerade. En jämn könsfördelning eftersträvas också.  

Inga statistiska analyser ska göras, så antalet intervjuer väljs därför inte efter dessa 

principer. Tiden är begränsad och detta leder till att endast ett mindre antal intervjuer 

kommer att göras. Kvale skriver
115

  

 
”Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte” 

                                                 
114 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 32 

115 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 97 



Sommarforskarskola för gymnasiet 
Kristina Olofsson, 2007 

33 

 

Intervjuerna har förberetts genom att studera boken, Den kvalitativa 

forskningsintervjun, skriven av Kvale. En intervjuguide har skapats. Mål för 

intervjuerna har satts upp. Utifrån målen har inledande frågor förberetts. Utifrån dessa 

frågor och det intervjupersonerna har berättat ställs sedan följdfrågor. På detta sätt nås 

de uppsatta målen för intervjun. Intervjuerna har spelats in på band för att underlätta 

bearbetning.  Intervjupersonerna har innan intervjun fått veta syftet med denna. I 

efterarbetet har intervjuerna transkriberats.  

 

6.1.1 Etik 
Fullständiga intervjuer redovisas inte på grund av etiska skäl. Detta gör att endast citat 

och generella slutsatser från de gjorda intervjuerna kommer att redovisas i rapporten. 

Observera att dessa resultat inte kan appliceras generellt för ungdomar då 

underökningen är alldeles för liten och inte heller har detta syfte.  

 

Alla personer har deltagit på frivillig basis. De personer som varit under 18 år har fått 

med sig en informationslapp till målsman. Ett godkännande av att deras barn deltar i 

intervjun via underskrift har begärts. Även kontaktuppgifter till intervjuaren har lämnats 

om det skulle finnas frågor. 

  

 

6.2 Litteratur 
Litteraturen har till stor del bestått av böcker och vetenskapliga artiklar som personer 

tipsat om eller som har hittats via litteratursökningar i olika databaser. Även 

internetsidor publicerade av olika myndigheter eller större organisationer har varit till 

hjälp. 

 

6.3 Observationer 
Observationerna har gjorts av handledaren för gymnasiegruppen i 

sommarforskarskolan, till lika författare till denna rapport. Observationerna har 

dokumenterats när de skett av observatören. Önskvärt hade varit att fler observerat, 

gärna oberoende personer. Detta har dock varit omöjligt att lösa under dagarna för 

sommarforskarskolan. 

 

6.4 Enkät 
Enkäten är utformad av AstraZeneca och har använts som deras utvärdering av 

sommarforskarskolan. Då enkäterna har relevanta frågor för utvärdering av 

sommarforskarskolan och temat, har materialet också använts i denna studie. Enkäten 

finns som bilaga 2, sida 64. 

 

6.4.1 Etik 

Att delta i enkäten har varit frivilligt men eleverna har betts att göra detta för att dela 

med sig av sina åsikter. Enkäterna är anonyma.  
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7. Resultat - upplägget - hur uppnås målen 
Målen för sommarforskarskolan beskrivs i Inledningen under stycket 1.2, sida 3. Under 

denna punkt beskrivs hur detta tema inom sommarforskarskolan planerats för att uppnå 

dessa mål.  

 

7.1 Givna ramar 
Vissa ramar är givna under sommarforskarskolan, längden på sommarforskarskolan, 

dagarnas längd och vissa dagar som är avsatta för speciella saker. Detta presenteras här 

nedan. 

 

Sommarforskarskolan pågår under detta år, 2007, under vecka 25 och 26. Aktiviteterna 

bedrivs alltså i två veckor. Däremot finns endast cirka fem dagar för det forskarinriktade 

arbetet. Varje dag börjar klockan 9.00 och slutar 15.00. Mellan 10.00 och 10.30 är det 

frukost och mellan 12.00 och 13.00 är det lunch.  

 

Måndag vecka 25 inleds med gemensamma aktiviteter för hela sommarforskarskolan. 

Dagen startas med en kort presentation av sommarforskarskolan och handledarna. 

Därefter är det lära-känna-varandra aktiviteter under större delen av förmiddagen. 

Förmiddagen avslutas med ett pass som behandlar laborationssäkerhet. Under 

eftermiddagen samlas eleverna i de åldersindelade grupperna för att ägna tiden där åt att 

lära känna varandra i den grupp som de ska jobba tillsammans med under dessa två 

veckor. Tisdag, onsdag och halva torsdagen är sedan avsatt till forskaraktiviteter. 

Fredagen denna vecka är det midsommarafton och då bedrivs ingen 

sommarforskarskola. Av den anledningen är det också halvdag på torsdagen. Varje 

vecka förekommer också någon kvällsaktivitet, vilka är frivilliga. Denna vecka ägnas 

onsdag kväll till att spela brännboll tillsammans med en sommarforskargrupp i 

Nykvarn.  

 

Vecka 26 inleds med forskaraktiviteter måndag, tisdag och onsdag. Torsdagen ägnas åt 

att förbereda en redovisning som sker inför familj och släkt som vill delta på fredagen. 

Kvällsaktiviteten denna vecka är filmkväll på Ronnaskolan.   

 

7.2 Elevernas förförståelse 
Innan sommarforskarskolan startades har det genomförts intervjuer med fem stycken 

STUFF:are, se punkt 1.1.3, sida 2, som alla var i gymnasieåldern alltså i den ålder som 

de ungdomar som deltar i gymnasiegruppen i sommarforskarskolan är. Syftet med 

intervjuerna var att få en bild av ungdomarnas förförståelse om begreppet vitamin. Detta 

är viktigt för att kunna bemöta eleverna där de är och för att de ska kunna utvecklas i 

sitt lärande, se stycke 5.1, sida 24. 

 

Under rubriken Metod, stycke 6, sida 32, beskrivs hur intervjuerna lagts upp. Under 

denna punkt beskrivs vilka resultat som gavs av dessa intervjuer.  

 

Intervjuerna syftade till att få en bild av vad ungdomarna vet, och vilka föreställningar 

de har om vitaminer. Som hjälp sattes några centrala frågor upp, som ungdomarna under 

intervjun helst skulle ha svarat på. Dock ställdes inte frågorna till ungdomarna på detta 

sätt. 
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 Vad är ett vitamin? 

 Vilka vitaminer känner de till? 

 Var finns vitaminer, de vitaminerna de känner till? 

 Finns alla vitaminer på samma ställe, eller finns de på olika ställen? 

 Behöver vi vitaminer? Varför? 

 Är vitaminer nyttiga eller onyttiga, oavsett mängd? 

 Hur mycket vitamin behöver vi? 

 Behöver alla samma vitaminer, människor och djur?  

 Vad vill du veta om vitaminer? 

 

Förutom deras föreställningar om vitaminer belyser också intervjuerna vad de kände till 

om analytisk kemi. Två punkter var centrala här:  

 

 Vad är analytisk kemi? 

 Kan de några metoder för att ta reda på hur mycket, eller vilket, ämne som finns 

i en blandning? 

 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga om vitaminer där ungdomarna själva fick 

komma igång och berätta vad de visste. Efter detta följdes deras berättelse upp med 

följdfrågor för att få reda på mer om hur de tänkte eller vad de tyckte. Om några punkter 

ovan inte kommit med ställdes sedan kompletterande frågor.  

 

I intervjuerna deltog fem ungdomar, varav två flickor och tre pojkar. Ingen av de 

deltagande gick på samma gymnasieskola. Två av ungdomarna hade inte läst någon 

gymnasiekemi men dock deltagit i sommarforskarskolan tidigare år. En läste Kemi A 

och två läste just nu Kemi B.  

 

Nedan behandlas de frågor som satts upp som mål med intervjuerna samt vad 

ungdomarna hade för uppfattningar om dessa. 

 

Generellt kunde inte ungdomarna ge någon definition på vad ett vitamin är. De visste att 

det finns olika vitaminer och att vitaminer finns i saker vi äter. Frukt och grönsaker var 

vanligt att de associerade med vitaminer, även brustabletter och solljus nämndes. Alla 

utom en person pratade också om att vitaminer är viktiga för kroppen. På frågan om vad 

de gör i kroppen har de däremot svårare att svara. En av de intervjuade personerna 

uttrycker det dock på ett bra sätt: 

 
Intervjuaren: Hur du skulle förklara ordet vitamin för en kompis? 
Stuffare: Ämnen som är nyttiga för kroppen, eller som kroppen använder för att 
göra saker i cellen.  
Intervjuaren: Vad gör cellen med vitaminet? 
Stuffare: Beror på vilket vitamin det är, A,B,C eller kanske E. Olika saker, bygger 
upp ämnen i cellerna. 

 

Tre av personerna pratar om både A, B, C, D och E vitamin. En nämner att det finns A, 

B, E men säger också att det borde finnas C och D. 
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Intervjuaren: Vilka vitaminer känner du till? 
Stuffare: A, B, E, det borde ju finnas C och D eftersom det är ett mellanrum där…  

 

Den sista personen kände till A, B, C. De fångade alltså mönstret att namnen till viss del 

följer alfabetet. Dock känner de inte till de vitaminer som inte har en 

bokstavsbeteckning och K-vitamin som inte följer det alfabetiska mönstret. Det finns 

också olika typer av B vitaminer vilket inte kommer fram i intervjuerna.  

 

När ungdomarna försökte komma på var dessa vitaminer finns så var resultaten 

blandade. Alla visste att C-vitamin finns i frukt och grönsaker. Någon kunde också 

placera in A-vitamin hos morötter. Den generella uppfattningen hos dessa ungdomar var 

dock att olika vitaminer finns i olika livsmedel.  

 

Behöver vi då vitaminer och i så fall varför? Uppfattningarna hos ungdomarna är att vi 

behöver vitaminerna. Flera betonar dock att kroppen kan tillverka vissa vitaminer själv 

men inte i tillräcklig mängd. En person uttrycker att kroppen kan producera de flesta 

vitaminerna själva men vissa måste vi äta. Varför vitaminer behövs är det lite delade 

meningar om. Vi blir piggare, mer alerta och blodcirkulationen hålls igång. 

Immunförsvaret behöver vitaminer för att det ska fungera är också något som nämns av 

vissa. Någon pratar om att de hjälper kroppen överleva och att arbeta. Personen som 

pratade om cellen ovan nämner denna igen här. 

 

När det kommer till om vitaminer alltid är nyttiga oavsett mängd är de flesta av 

ungdomarna inne på att det mesta inte är nyttigt om vi äter för mycket utav det. En 

person uttrycker det som:  

 
Intervjuaren: Är det nyttigt för oss att äta vitaminer? 
Stuffare: Ja, det är det. 
Intervjuaren: Alltid, oavsett hur mycket vi äter? 
Stuffare: uummm.. så här.. man ska inte äta för mycket. 
Intervjuaren: Gäller det alla vitaminer, tror du? 
Stuffare: Vitaminer kan man äta hur mycket som helst utav, men livsmedel kan man 
inte äta tills man spricker. 
Intervjuaren: Vitaminer kan du äta obegränsat av men man ska inte äta obegränsat 
av mat? 
Stuffare: Nä, för då blir man kanske lite rundare. 

 

Ytterligare en person är inne på samma sak, att för mycket mat kanske inte är helt bra.  

 
Stuffare: Fast 53 apelsiner på en dag kanske inte är så direkt jättenyttigt  

 

En annan person uttrycker det som: 

 
Intervjuaren: Åt man för mycket av dom så kunde man? 
Stuffare: Kunde slita på kroppen om man åt alldeles för mycket, man kunde få 
magsår om man åt för mycket C-vitamin, kommer jag ihåg. Det var en tant som åt 
typ 18 apelsiner om dan. Jag hörde det på nyheterna.  
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Gemensamt är att alla tror att kroppen tar skada på ett eller annat sätt om vi äter för 

mycket vitaminer. Om vi får för lite vitaminer, säger de flesta att vi inte mår bra till 

exempel behövs vitaminer för att immunförsvaret ska fungerar. En av personerna är 

inne på att rektionerna i kroppen inte fungerar som de ska: 
 

Intervjuaren: Om vi inte äter vitaminer då, vad händer då? 
Stuffare: Då kan inte kroppen, några utav reaktionerna i kroppen, fungera som de 
ska. 

 

Detta var dock ej samma person som pratade om celler i stycket om varför vi behöver 

vitaminer.  

 

Hur mycket vitaminer behöver vi då? Ett vanligt svar är att vi behöver äta någon frukt 

om dagen. På följdfrågan hur mycket vitamin det finns i dessa är de flesta inne på 

storleksordningen gram till milligram. Någon person påpekar att det kan variera från 

person till person hur mycket vitamin vi behöver. I en intervju nämner den intervjuade 

personen också att vitamintabletter kan vi ju äta, men att dessa innehåller mycket mer 

vitamin än vad vi behöver per dag.  

 

Är det någon skillnad på vilka vitaminer människor och djur behöver eller behöver vi 

samma vitaminer? Att det kunde skilja sig åt trodde alla intervjupersoner, även om flera 

uttryckte att de inte visste. Dels äter vi olika saker och dels fungerar inte människan och 

djuren på samma sätt rent biologiskt var två argument som framkom till varför det 

skulle skilja sig åt.   

 

Så vad vill dessa ungdomar veta om vitaminer? Saker som de nämnde under 

intervjuerna var: Vad är ett vitamin? Var finns de? Vad gör de, i kroppen? Vad händer 

om vi äter för lite av ett vitamin? Jag vill veta lite mer allmänt om alla vitaminer. Varför 

är de nödvändiga för kroppen? Hur mycket vitamin ska vi äta? Varifrån kommer 

namnet? 

 

När det gäller analytisk kemi kunde de som läst eller läser Kemi B svara på vad det var. 

De kunde också nämna metoder som masspektrometri, spektrometri, kromatografi och 

titrering. Någon av de andra intervjupersonerna kände igen ordet och kunde efter 

förklaring från intervjuaren också ge exempel på någon metod. De övriga personerna 

hade svårt med detta och kunde inte själva komma på metoder som kunde användas.  

  

7.3 Aktiviteterna under veckorna 
Under detta stycke pressenteras vilka aktiviteter som är planerade under 

sommarforskarskolans två veckor. Efter detta följer ett stycke där tanken bakom 

upplägget kopplat till ett forskarinriktat arbetssätt förklaras. 

 

Eleverna i sommarforskarskolan ges en kort introduktion till temat analytisk kemi och 

vitaminer. De delas in i grupper med fyra personer i varje grupp. Det finns två 

huvuduppdrag under veckan som presenteras för eleverna. Det ena är att de gruppvis 

ska undersöka halten C-vitamin i något som det tror innehåller C-vitamin, samt vad som 

kan påverka halten C-vitamin i detta. Den andra uppgiften är att de ska reda på mer 

fakta om två vitaminer, ett fettlösligt vitamin och ett vattenlösligt vitamin och 

presentera detta inför övriga deltagare i slutet av vecka två. 
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Efter detta får eleverna gruppvis fundera över vad de behöver veta mer om för att 

komma vidare med sina uppgifter, först enskilt, sedan i grupp och tillsist lyfts detta i 

storgrupp. Att förutsäga vad eleverna kommer komma fram till är svårt. Identifierade 

saker som kan komma upp är: Mer om vitaminer, analytisk kemi, analysmetoder, C-

vitamin och dess egenskaper. Tanken efteråt är att eleverna sedan får fundera över hur 

en forskare skulle gå tillväga för att ta reda på dessa saker. Här kommer säkert många 

förslag upp och ett som förhoppningsvis nämns är att fråga någon som vet, en expert. 

 

På grund av tidspressen som finns i sommarforskarskolan så är en stor skillnad mot 

problembaserat lärande att eleverna inte kan ges så mycket tid till att söka sin egen 

kunskap. Det är här experten kommer in, en person som har kunskaper om sådant som 

de behöver veta för att kunna lösa sina frågeställningar. Experten kommer att hålla 

genomgång om analytisk kemi och analysmetoder mer generellt och om vitaminer 

generellt. I stort sett stycke 2 och 3, sida 7 och 12. Innan dessa genomgångar finns 

aktiviteter som eleverna ska göra.  

 

Genomgången som kommer först är den om vitaminer. Innan denna får eleverna 

fundera först själva, sedan i grupp, vad de vet om vitaminer. Detta lyfts i helklass och 

experten fyller under tiden i med nya saker om vitaminer. På så sätt blir eleverna aktiva 

under föreläsningen. De får också en insikt om sin egen kunskap om vitaminer och en 

möjlighet att diskutera ämnet med sina kamrater. Intervjuerna visade att ungdomarna 

har en hel del uppfattningar om vitaminer. Dessa synliggörs på detta sätt och 

förhoppningsvis inser de att de, enskilt och tillsammans, kan mer om vitaminer än vad 

de tror. 

 

Nästa föreläsning som kommer in är den om analytisk kemi, denna kan gärna delas upp 

och kromatografi kan behandlas vid ett tillfälle och titrering vid ett annat. Två saker 

görs som förberedelse innan diskussionen om analytisk kemi kommer in. Den första är 

att eleverna gruppvis gör sina frågeställningar och utifrån dessa sätter upp hypoteser 

samt vad de baserar sina hypoteser på.  Dessa delges sedan  hela klassen. I nästa steg 

delas ett papper ut med fakta om C-vitamin och dess egenskaper. Eleverna läser igenom 

detta papper individuellt och funderar sedan gruppvis på hur dessa egenskaper kan 

utnyttjas för att undersöka hur mycket C-vitamin som finns i olika saker. 

Förhoppningsvis kan en del av eleverna komma med förslag på analysmetoder. 

Analysmetoderna samt vad analytisk kemi är gås sedan igenom tillsammans med 

eleverna. Här finns valet att fokusera på en analysmetod, exempelvis titrering och hur 

titreringen sedan kan utnyttjas för att analysera halten C-vitamin och sedan låta eleverna 

utföra denna och en helt annan dag prata om kromatografi och efter detta låta eleverna 

genomföra denna.  

 

Alternativet är att låta eleverna genomföra analyserna och sedan diskutera med dem hur 

dessa fungerar. Nackdelen här är att eleverna får svårt att förstå vad de olika delstegen 

är viktiga för. Ur säkerhetssynpunkt känns det också bättre att diskutera igenom 

metoderna med eleverna innan de går in i labbet. Här fås automatiskt med vilka steg 

som innehåller moment som det finns vissa risker med. Dessutom minimeras att 

eleverna gör saker som inte ska göras under analyserna, om så sker kan både de och 

utrustningen ta skada. 
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Avslutningsvis gör eleverna i helklass en poster som ska presenteras inför föräldrar och 

andra intresserade under sista dagen. Till postern ska också göras två olika 1,X,2 frågor 

som åhörarna sedan ska svara på.  

 

Under veckan får de också möjlighet att gruppvis jobba med uppgiften att ta reda på 

mer fakta om ett fettlösligt vitamin och ett vattenlösligt vitamin. Detta organiseras så att 

grupperna får välja olika vitaminer. Uppgiften har en lite udda roll och det är att fylla ut 

dödtid som lätt kan uppstå under dessa två veckor. Bland annat förekommer väntetid 

mellan analyserna och ibland måste handledaren ha lite egen tid att förbereda saker på. 

Då passar det bra att sysselsätta eleverna med denna uppgift. Uppgiftens syfte är att 

eleverna ska få söka information på egen hand samtidigt som de lär sig mer om de olika 

vitaminerna. Uppgiften redovisas muntligt inför resten av gymnasiegruppen i slutet på 

vecka två. 

 

7.3.1 Schemaöversikt 
Här nedan presenteras ett preliminärt schema. Givetvis är schemat flexibelt beroende på 

tidsåtgång till de olika momenten.  

 

Vecka 1 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00-10.00 Introduktion av 

Ewa 

Forskaruppdraget 

Vad vill ni 

undersöka? 

Hypoteser? 

Analytisk 

kemi 

Titrering Ledigt 

10.00-10.30 Frukost Frukost Frukost Frukost  

10.30-12-00 Fyrkamp 

Labbsäkerhet 

Vad behöver ni 

veta för att 

komma vidare? 

Vitamin C?  

Vitaminer vad 

vet ni? 

Vitaminer 

Titrering 

teori 

Titrering Ledigt 

12.00-13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch  

13.00-15.00 Lära känna 

gymnasiegruppen 

och 

Praktiska saker 

Vitaminer forts. 

Vitaminer Film 

Vitaminer eget 

jobb 

Titrering  LEDIGT 

Stuff 

show 

Ledigt 

Kvällsaktivitet, 

frivillig 

  Lillhaga 

Brännboll 

 Ledigt 

Tabell 1, schema över vecka ett 
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Vecka 2 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00-10.00 Kromatografi 

teori 

HPLC HPLC Poster Poster / 

Redovisning 

10.00-10.30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost 

10.30-12-00 Kromatografi 

teori 

HPLC HPLC Poster Poster / 

redovisning 

12.00-13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13.00-15.00 TLC på 

färgpennor 

och C-

vitamin 

HPLC 

Vitaminer 

eget jobb 

Vitamin 

redovisning 

Resultat 

diskussion  

Poster Lillhaga 

Kvällsaktivitet, 

frivillig 

  Filmkväll 

Ronna 

 Redovisning 

föräldrar ej 

frivillig 

Tabell 2, schema över vecka två 

 

7.4 Ett forskarinriktat arbetssätt 
Ett utav målen med sommarforskarskolan är att eleverna ska få en inblick i det 

vetenskapliga tänkandet. En grupp människor som ofta arbetar vetenskapligt är 

forskarna, dessutom är detta en sommarforskarskola. Namnet betonar det 

forskarliknande arbetssättet vilket också är det som kommer att genomsyra upplägget av 

sommarforskarskolan.   

 

Mellgern beskriver i sin avhandling, se stycke 5.3, sida 26, några positiva delar med att 

jobba forskarinriktat. Bland annat tar hon upp att: elevernas engagemang ökar, deras 

nyfikenhet väcks och att det forskarinriktade arbetssättet skapar ett behov av samarbete. 

Dessa punkter har fått en central roll i planerandet. Nyfikenheten och ett ökat intresse 

för kemi är ett av AstraZenecas stora mål. Ett annat är de sociala aktiviteterna vilka 

förstärks med ett arbetssätt som manar till samarbete.  

 

Inspiration för arbetets upplägg hämtades till stor del från problembaserat lärande, se 

punkt 5.2, sida 25. Att tillämpa problembaserat lärande fullt ut under 

sommarforskarskolan är inte möjligt då längre tid än fem arbetsdagar är nödvändigt för 

detta. Dessutom hade en mindre grupp eller fler handledare varit att föredra för detta.  

 

7.4.1 Problembaserat lärande 
Upplägget har vissa likheterna med problembaserat lärande. Eleverna får en bakgrund 

till ett problem som de ska lösa. Därefter får de själva formulera frågeställningarna och 

diskutera vad de behöver för information för att komma vidare, samt hur de kan få fram 

denna information. Uppgiften görs verklighetsanknuten genom att diskutera vitaminer, 

C-vitamin och innehåll av C-vitamin med eleverna utifrån vad de känner till om 

vitaminer och C-vitamin. Den stora skillnaden ligger i att eleverna inte lika aktivt söker 

sin egen kunskap som de behöver för att lösa problemen. Denna kunskap får det i stället 

presenterade för sig i form av föreläsningar av ”Experten”. Experten är också 

handledaren vilket kan bli lite förvirrat. Dessa bekymmer uppkommer på grund av ett 

pressat schema och endast en handledare på denna grupp.  
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En liten del av det aktiva kunskapssökandet kommer dock in i presentationen av de två 

vitaminerna varje grupp ska pressentera inför övriga gruppen. 

 

Det forskarinriktade arbetssättet som Mellgren beskriver i sin rapport vävs till stora 

delar in i det problembaserade lärandet i och med att detta utgår ifrån en 

forskningsuppgift som ges till eleverna.  

 

7.4.2 Grupparbetet och gruppsammansättningen 
Eleverna delas in i grupper om fyra och fyra. Tanken bakom detta är att gruppen ska 

fungera som ett bollplank, några att bolla sina tankar med och diskutera med. Många 

övningar går ut på att eleverna först får fundera själva och sedan diskutera sina tankar i 

fyramannagruppen. Därefter sammanfattar gruppen sina tankar och gruppernas resultat 

redovisas sedan i helklass. Ibland modifieras metoden så att något steg hoppas över. 

Genom diskussioner i gruppen kan på så vis nya insikter nås. Eleverna får också sätta 

ord på det de tänker och förklara för andra. Detta är ett sätt att utveckla sitt eget 

tänkande, samt att inse vad de själva kan och inte kan, se punkt 5.4, sida 29. 

Gruppstorleken kommer att vara fyra personer, detta rekommenderas av andra lärare 

som jobbat mycket i grupp, se punkt 5.4, sida 29. Sammansättningen är tänkt att göras 

så att de med starka kemikunskaper, det vill säga de som läst mycket kemi utgör basen i 

varje grupp och att minst två i varje grupp ska ha starka kemikunskaper. Om det sedan 

finns några med mindre kemikunskaper, någon enstaka av dem som intervjuades hade 

inte läst någon gymnasiekemi, placeras en sådan elev i varje grupp. Detta kommer 

förhoppningsvis att gynna grupperna. De som har mer förkunskaper utvecklas genom 

att förklara för dem som inte förstår och de med svagare förkunskaper kan få mycket 

hjälp i gruppen.  

 

Alternativet hade varit att låta eleverna välja själva, eller att göra grupper med de 

svagare i en grupp och de starkare i de andra grupperna. Detta ses inte som aktuellt då 

det varken hade gynnat de svaga eller de starka. De hade antagligen stannat på sin egen 

nivå och gruppen eller grupperna med personerna med sämre förkunskaper hade fått 

svårt att följa med. 

 

7.4.3 Vetenskapliga tänkandet 
Ett vetenskapligt tänkande får eleverna genom att dels fundera över hur en forskare 

arbetar samt genom att sätta upp frågeställningar och hypoteser. De får öva sig i att 

presentera sina slutsatser och delresultat på ett förståligt sätt på sin poster. En del av det 

vetenskapliga tänkandet kommer även upp under de experimentella delarna då de får 

testa analysmetoder som används inom kemisk forskning. Viktigt här är dock att 

handledaren tillsammans med eleverna diskuterar vad det vetenskapliga i det som sker 

under sommarforskarskolan är och hur en forskare gör. Det vetenskapliga arbetssättet 

kommer dessutom under detta tema åskådliggöras med en film, ”The truth about 

vitamins”. Denna film handlar om vitaminer och vilken påverkan de kan ha på vår 

hälsa. Framförallt vad som sker om vi äter för mycket vitaminer. I filmen visas hur en 

studie som undersöker om ett visst vitamin, i stora doser, är nyttigt eller inte, kan läggas 

upp samt vad som kan påverka resultatet i studien. Syftet med att visa denna film är dels 

att den handlar om vitaminer och behandlar detta ämne på ett bra sätt. Men också att 

den ger en bra bild om hur forskning kan bedrivas, samt tankesättet kring kliniska 

studier.  
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Den fyller också en funktion i att anknyta till elevernas förkunskaper då intervjuerna 

visade att de inte riktigt visste vad som kan ske om vi äter för mycket av ett vitamin. 

 

7.5 Utmana eleverna i deras föreställningar 
Intervjuerna ovan gjordes för att få en bild av elevernas föreställningar om vitaminer 

samt vad de kände till om analytisk kemi. Detta för att både språket och innehållet i 

sommarforskarskolan ska kunna anpassas till deras nivå. Bland annat visade 

intervjuerna att ungdomarna som intervjuades inte vet exakt vad ett vitamin är. Detta är 

något som ska tas till vara och diskuteras under dagarna i sommarforskarskolan. Ett av 

de uppsatta målen för sommarforskarskolan är just att eleverna ska utmanas i sina 

tankar kring vitaminer. För att kunna göra detta är det viktigt att handledaren i alla fall 

har en bild av elevernas föreställningar om vitaminer innan planeringen av 

sommarforskarskolan görs. 

 

Experimenten är en aktivitet som utmanar eleverna i deras föreställningar om vitaminer. 

De flesta av personerna som intervjuades kände till C-vitamin och var detta finns men 

inte hur mycket C-vitamin som finns i dessa saker. Detta utnyttjas i laborationerna där 

eleverna själva kommer att få skapa sina hypoteser och frågeställningar. De ska också 

motivera sina hypoteser, varför de tror som det tror. Det enda de vet i förväg är att de 

analysmetoder de har till förfogande kan identifiera om det finns vitamin i deras prover 

och i så fall hur mycket. Efter utförda analyser kan de sedan dra slutsatser och se om 

deras hypoteser stämde. Om hypotesen inte stämde så fås en diskussion om detta. 

Tanken är även att ungdomarna ska utnyttja analysen för att jämföra C-vitaminhalten i 

olika saker, tillexempel en apelsin och i apelsinjuice som säljs i affären. Skiljer sig 

mängden C-vitamin åt och varför i så fall? 

 

Även filmen kommer att utmana eleverna i deras föreställningar om vitaminer. Filmen 

utgår ifrån att många människor idag äter vitaminer i stora mängder, kan detta vara 

hälsosamt? Sedan diskuteras detta och utreds på ett vetenskapligt sätt. Intervjuerna 

visade att de intervjuade ungdomarna trodde att det inte var bra men framförallt på 

grund utav all mat vi behöver äta för att få i oss stora mängder vitaminer. Hur fungerar 

det då med tabletter? 

 

Aktiviteten där eleverna enskilt får fundera kring vitaminer och sedan dela med sig till 

sin fyramannagrupp om vad de vet gör att de själva får en inblick i sina egna 

förkunskaper och kanske kan också en diskussion uppstå i gruppen. När detta sedan 

lyfts i storgrupp finns möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt väcka elevernas 

nyfikenhet och intresse samt att utmana dem i vad de tror. Expertens föreläsning om 

vitaminer ger sedan vissa svar på frågor om vitaminer som eleverna kan tänkas ha efter 

sin tankerunda, eller som via diskussion kan väckas hos eleverna. Andra frågor får de ta 

med sig till sitt eget forskande. 

 

7.5.1 Nyfikenhet och gemenskap 
Förhoppningen är att nyfikenheten ska väckas genom att eleverna får reflektera och 

fundera mycket själva. De får genom dessa reflektioner syn på sin egen kunskap och på 

andras. De får också möjlighet att jämföra och diskutera vad de gemensamt vet, vilket 

borde leda till en nyfikenhet på hur det egentligen fungerar. Handledarens uppgift är att 

bolla idéer med eleverna och på så sätt få dem nyfikna. Det problembaserade lärandet 

och det forskningsliknande arbetssättet bör också gynna nyfikenheten.  
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En erfarenhet som Mellgren bland annat nämner. Aktiviteter som att få ställa hypoteser 

och undersöka dessa borde främja elevernas intresse och nyfikenhet, vad blir resultatet 

egentligen och varför? Vissa frågor får sina svar under sommarforskarskolan, bland 

annat genom föreläsningarna, andra kommer lämnas obesvarade.  

 

Gemenskapen är viktig inom sommarforskarskolan. Den första dagens förmiddag 

kommer att ägnas åt lekar där eleverna i grupper ska lösa olika samarbetsövningar. 

Grupperna kommer vara blandade och bestå av barn från de olika åldersindelningarna 

som finns i sommarforskarskolan. Brännbollen och filmkvällen är också tänkt som 

aktiviteter för att stärka gemenskapen. Sedan leks det också under passen för att få just 

den grupp du som handledare är ansvarig för sammansvetsade. Den lekglada 

stämningen gör också att många lekar startas av eleverna självmant under rasterna. 

Grupparbetet under lektionerna bör också gynna gemenskapen. 

 

7.6 Analytisk kemi  
För att få svar på sina hypoteser är eleverna mer eller mindre tvingade att genomföra 

analysmetoderna. Detta gör att de får bekanta sig med dessa rent praktiskt. Teorimässigt 

kommer ”expertens” föreläsning att ge en inblick i teorin bakom metoderna. 

Förhoppningen är att detta inte ska kännas tungt utan att eleverna själva ska inse att de 

behöver teorin för att förstå vad de gör i praktiken och därmed också fråga efter 

kunskapen själva. 

 

7.7 Kursplaner 
I teoriavsnitt 5.5, sida 30 behandlas vad kursplanerna för gymnasiekurserna i kemi tar 

upp som kan anknyta till detta tema. Temat kopplas också till syftet med kemiämnet 

som också beskrivs av skolverket. Det som kan konstateras är att mycket av det som 

står i kursplanerna för kemi också kan kopplas till temat analytisk kemi och vitaminer. 

 

8. Resultat - analytiska metoder och experiment för 
C-vitamin 
Under denna punkt beskrivs vilka experiment och analytiska metoder som använts för 

att undersöka C-vitamin samt vilka kemiska egenskaper C-vitamin har som möjliggör 

att dessa metoder kunde användas.  

 

Analyserna och experimenten som använts på C-vitamin under sommarforskarskolan är 

alla baserade på tidigare forskning. Dessa metoder och C-vitamins egenskaper 

behandlas under stycke 2.4, C-vitamin, sida 11 och stycke 4, Analytiska metoder för C-

vitamin, sida 20. 

 

Vissa faktorer har spelat in i valet av analysmetoder som genomförts under 

sommarforskarskolan. Faktorerna och hur dessa styrt valet av analysmetoder beskrivs i 

avsnitt 1.3.1 avgränsningar sida 4. 

 



Sommarforskarskola för gymnasiet 
Kristina Olofsson, 2007 

44 

8.1 Titreringen 
C-vitamin är ett starkt reduktionsmedel, det vill säga oxideras lätt. Därför utnyttjas en 

redoxtitrering för att bestämma halten C-vitamin. C-vitamin är också en syra och en 

annan tänkbar metod kunde ha varit en syra-bas titrering, dock förekommer oftast fler 

syror i frukter och grönsaker. Denna metod är därför ej lämpligt i detta fall. Teorin 

bakom titreringsmetoden som använts bygger på tidigare forskning, denna beskrivs i 

stycke 4.1, Titreringsmetoden, sida 20. Metoden baserar sig på en metod som beskrivs i 

”Kemiboken B, 100p”. En skillnad i provupparbetningen har gjorts. I stället för att rena 

provet genom flera filtreringssteg har provet först centrifugerats och sedan filtrerats. En 

metodbeskrivning över titreringen återfinns i bilaga 4, sida 70. 

 

8.2 HPLC-metoden 
C-vitamin är inte ett flyktigt ämne, men dock termolabilt, detta gör att HPLC, men ej 

GC, är en lämplig metod att använda för analys. Den dubbelbindning som finns, mellan 

två kolatomer, i C-vitamins struktur gör att molekylen absorberar UV-ljus vid 254 nm 

vilket möjliggör detektion med en UV-detektor.  

 

Artikeln av Rodriguez R, Oderiz V, Hernandez L och Lozano S som publicerades i 

Journal of Chromatograpic Science ligger till grund för analysen av C-vitamin med 

HPLC. Deras metod beskrivs mer ingående i teorikapitlet om HPLC-metoden under 

punkt 4.3, sida 22. 

 

Några förändringar jämfört med denna metod har gjorts. I artikeln beskrivs hur 

författarna använde sig av en förkolonn av typ Brownlee Labs Newguard RP-18 15-

*3.2-mm, partikelstorlek 7 µm. Då det inte fanns en sådan förkolonn att få tag på till ett 

lågt pris blev valet att köra utan förkolonn. I stället filtrerades proven genom ett filter 

som kan placeras direkt på en plastspruta. Efter förkolonnen använde författarna en 

kolonn av märket Spherisorb ODS2 med en längd av 250 mm och en bredd på 4.6 mm 

av C18 typ och en partikelstorlek på 5 µm. Då en kolonn av denna längd inte fanns 

tillgänglig användes i stället en kolonn av typen Waters, Symmetry C18, med 

partikelstorlek 3,5 µm och en längd av 100 mm, samt en bredd på 4,6 mm, alltså en 

kolonn av samma typ men något kortare och med partiklar av mindre storlek. 

Mobilfasen bestod, precis som i artikeln, av vatten som surgjorts med svavelsyra till pH 

2,2. Samma hastighet som i artikeln användes på mobilfasen. Ett litet problem uppstod 

under testerna av detta system. Det visade sig att ättiksyran, som används vid 

provupparbetningen, interfererade med askorbinsyrans topp vilket inte är bra. Dock var 

L-askorbinsyrans topp tydlig. Då metafosforsyran stabiliserar askorbinsyran bra på egen 

hand var den lättaste lösningen på problemet att endast använda metafosforsyra och inte 

ättiksyra. Antagligen hade bättre separation kunnat uppnås av ättiksyra och L-

askorbinsyra om en längre kolonn använts. Metafosforsyran gav även den ett litet utslag 

vid 254 nm. Denna topp hamnade i samma topp som L-askorbinsyran. Detta gör att 

kalibrerkurvan inte passerar genom origo utan får ett m-värde, skärning med y-axeln, 

större än noll. Dock stör det inte analysen på något sätt.  

 

I artikeln användes 500 gram frukt, detta kändes som mycket och ganska onödigt. I 

sommarforskarskolan användes en frukt som sedan mosades med mixer. Av frukten 

eller fruktjuicen togs sedan 2-3 gram ut och späddes med metafosforsyralösning. 

Metafosforsyralösningen var 5 %, spädd med vatten. Något att vara medveten om här är 

att med detta urval blir resultatet bara representativt för just den frukten som används.  
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8.3 TLC-metoden 
TLC är också en form av vätskekromatografi och ställer samma krav vad gäller 

egenskaper på det ämne som ska analysera som HPLC, det vill säga att ämnet inte ska 

vara flyktigt. C-vitamin är ett polärt ämne och med rätt blandning av polära och opolära 

ämnen kan en bra separation uppnås.  

 

För att åskådliggöra principen för tunnskiktskromatografi har ungdomarna under 

sommarforskarskolan fått fundera över hur de på bästa sätt kan separera de ingående 

färgerna i olika markerings- och överstrykningspennor. Detta har gjorts med en TLC-

platta belagd med kiselgel och en mobilfas bestående av metanol och toluen. 

Ungdomarna har själva fått blanda metanol och toluen i olika proportioner för att 

åstadkomma så god separation som möjligt.   

 

En metod för TLC på C-vitamin beskrivs i teoridelen, se punkt 5.2, sida 22. I denna 

rekommenderades en mobilfas bestående av aceton-metanol-benzen i proportionerna 

1:2:8. Arbetsmiljöverket skriver dock i sin bok: Kemikalier i skolan, sida 54, att bensen 

inte är att rekommendera för användning i skolan.
116

 

 
”Bensen är cancerframkallande (se grupp C i Arbetarsjyddsstyrelsens föreskrifter om 
hygiensiak gränsvärden och åtgärder mot luftgöroreningar, AFS 2000:3). Bensen bör 
inte användas i skolan”  

 

Förslagsvis byts bensen ut mot ett inte lika farligt ämne som också är opolärt, 

exempelvis toluen. En blandning med aceton-metanol-toluen i proportionerna 1:2:4 

fungerade bra för författaren till denna rapport Att framkalla med jodkristaller 

fungerade även det bra. TLC på C-vitamin demonstrerades dock för eleverna under 

sommarforskarskolan. Detta beroende på materielbrist, tillgången på jodkristaller och 

kärl, som kan användas för framkallning, där TLC-plattan ryms var dålig. Tillgången på 

detta kunde inte heller åtgärdas innan sommarforskarskolan startades.  

 

9. Resultat – hur fungerade upplägget 
Utvärderingen av sommarforskarskolan har som beskrivs i metodkapitlet gjorts genom 

att författaren till denna studie har deltagit som handledare under sommarforskarskolan. 

En stor del i utvärderingen består av författarens reflektioner och observationer på det 

som skett under dagarna på sommarforskarskolan. En annan del är en enkät, utformad 

av AstraZeneca, som fylls i av ungdomarna som har deltagit i sommarforskarskolan. 

Enkäten återfinns som bilaga 2, sida 64. 

 

9.1 Förkunskaper 
Intervjuerna gav en god bild av vilka förkunskaper eleverna hade för begreppet vitamin. 

Något som dessa dock inte synliggjorde var elevernas förkunskaper i kemi. Intervjuerna 

visade att någon enstaka person som deltog i STUFF och som kunde tänkas delta i 

gymnasiegruppen inte läst gymnasiekursen Kemi A. Det visade sig dock att mer än 

halva gruppen inte valt att läsa natur- eller teknik-programmen på gymnasiet och 

därmed inte Kemi A, inte ens som individuellt val.  

                                                 
116 Arbetsmiljöverket. (2004). Kemikalier i skolan. AB Danagårds Grafiska. s 54  
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Detta var inte helt förväntat då sommarforskarskolan vänder sig till elever med extra 

intresse för kemi och naturvetenskap. 

 

Totalt fanns det i gruppen tre stycken som läst till och med kursen Kemi B. I gruppen 

fanns yttligare tre stycken som läst eller höll på att läsa kursen Kemi A. Sedan var det 

sju stycken som inte läst mer kemi än högstadiekemin.  Under de första dagarna anslöt 

två stycken ungdomar till, hur mycket kemi dessa hade läst finns det ingen information 

om. 

 

Målgruppen som fanns i åtanke för planerandet var elever som klarat av gymnasiets 

Kemi A kurs. Det fanns dock en stor spridning i kemikunskaperna, vilket tillsammans 

med en planering för en annan målgrupp än den som deltog, gjorde att det som ensam 

handledare blev väldigt svårt att stimulera och utmana alla elever, speciellt i det 

analytiska och kemitunga stoffet. Vissa av expertens föreläsningar blev svåra att följa 

med i för de elever som inte läst Kemi A, trots att dessa reducerades ner när 

förkunskapsnivån synliggjordes. Detta kommenterades även av en del av eleverna i 

utvärderingen till AstraZeneca, de skrev att delar av temat varit svårare än vad de 

förväntat sig, men att temat varit intressant.  

 

Eleverna fick i början av sommarforskarskolan först fundera själva och sedan i 

fyramannagrupperna skriva ner varför de deltog i sommarforskarskolan och vad de ville 

få ut av sommarforskarskolan. En stor del av dessa punkter behandlade den sociala 

biten. Många av dessa ungdomar har varit med i flera år och känner varandra väl, det 

var roligt att några nya personer också deltog i sommar. Den sociala biten var viktig för 

eleverna, de går i olika skolor och ses kanske främst under sommarforskarskolan. 

 

Det tidigare deltagandet i sommarforskarskolan gör att eleverna har en god grund i kemi 

att stå på och att de har bekantat sig med begrepp som en vanlig niondeklassare inte 

alltid känner till. Detta har underlättat, även om nivån i vissa avseenden var lite hög för 

de som inte läst Kemi A. De som läst mycket kemi fick under sommarforskarskolans 

två veckor dra ett tungt lass i fyramannagrupperna, men förhoppningsvis har det gjort 

att dessa elever utvecklats även i rollen att förklara för och hjälpa andra. 

 

9.2 Praktiska saker 
Några små praktiska problem visade sig under sommarforskarskolan. Materieltillgången 

har varit ganska god. Trots detta har det varit svårt att få materiel att räcka ibland. 

Diskmaskinen har varit en begränsande faktor och tyvärr hade vi lite otur med en 

beställning vilket också gjorde att visst materiel saknades, bland annat några byretter.  

 

En nackdel är att det bara finns en riktigt utrustad laborationslokal i Ronnaskolan. 

Denna rymmer runt 15-20 stycken personer samtidigt. Ibland var vi två grupper, cirka 

40 elever i laborationssalen på samma gång. Samtidigt som även de yngre grupperna 

efterfrågar tid i labbet. Belastningen på labbet är stort. Viss del av detta kan lösas med 

en gemensam planering och bra kommunikation mellan grupperna men mer tid i labbet 

skulle behövas för de flesta grupperna. Gymnasiegruppen genomförde de moment som 

gick i ett vanligt klassrum.  
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Mycket fungerar också bra. Tillgången på kemikalier har varit god. Datorer, 

kopieringsapparat och en fin sal för filmvisning har funnits. Varje grupp har haft ett eget 

klassrum där saker har kunnat lämnas utan problem.  

 

Ett stort stressmoment under dagarna med sommarforskarskolan har varit att själv 

ansvara för en grupp elever hela dagen från 9-15. Detta gör att den stora mängden 

förberedelser måste göras på mornar eller kvällar. Det har varit svårt att hitta tider för 

att blanda lösningar, leta utrustningar, försöka prata ihop sig med de andra handledarna, 

kopiera papper samt att ta tag i andra problem som dyker upp. Tiden som gått åt har allt 

för ofta varit frukost- och lunchrasterna. 

 

9.3 Gruppindelningen 
Gruppindelningen har generellt fungerat bra. Fyramannagrupper har varit en lagom 

storlek när det gäller diskussioner. I labbet blir det dock lätt så att någon i gruppen får 

väldigt lite att göra. Vissa grupper delade själva spontant upp sig i tvåmannapar under 

labbandet. Detta är att föredra, alla blir mer aktiva då. Problemet här är att labbet är 

väldigt trångt och att alla då ska få plats med sin utrustning på borden. Materiel- och 

kemikalietillgången är också en begränsande faktor.  

 

9.4 Experimenten 
De praktiska momenten som titrering och HPLC har fungerat mycket bra. I titreringen 

visade sig provupparbetningen vara väldigt kritisk. Vilket ledde till en diskussion om 

denna och en insikt om hur känsligt C-vitamin är för bland annat luft och solljus. 

Provupparbetningen visade sig vara så kritisk i titreringen att om denna inte gjordes 

mycket effektivt kunde det vara svårt att dra några slutsatser av resultaten. Ett stort 

problem med titreringen var efterarbetet med beräkningarna för att få fram ett resultat. 

Eleverna som läst kursen Kemi A på gymnasiet och därmed var bekanta med 

molberäkningar klarade detta i stort sett på egen hand. Med hjälp av dessa elever 

försöktes sedan en förklaring ges till de andra eleverna. Efter detta användes sedan ett 

Excel-dokument där eleverna kunde mata in sina mätvärden och därefter få ut sina 

resultat. Detta blev en nödlösning då inte alla elever hade förkunskaperna att hantera 

molberäkningar på den nivå som dessa låg. Titreringen var bra för att den synliggjorde 

provupparbetningens roll och skapade en diskussion. Vissa av eleverna upptäckte också 

att färskpressad juice var mer känslig för provupparbetningen än juice som finns att 

köpa på förpackningar. Detta ledde till en diskussion om vad som finns i juice, läsande 

av innehållsförteckningar på juicepaket och ordet antioxidanter fick en förklaring.  

 

HPLC-metoden var något enklare för ungdomarna att förstå. Framförallt hade många av 

dem, som deltagit i sommarforskarskolan tidigare, arbetat med denna under tidigare 

sommarforskarskolor. Dock sa de själva att de inte var bekanta med hur den fungerade, 

vilket de flesta elever visade att de till viss del förstod under dessa dagar. 

Metafosforsyran gjorde att provupparbetningen inte alls blev lika kritisk som i 

titreringen. Att jämföra resultaten mot en kalibreringskurva samt förstå denna verkade 

som ett mindre steg för eleverna med mindre kemikunskaper än vad molberäkningarna 

gjorde. De klarade nämligen detta steg utan större problem på egen hand.  
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Sammanfattningsvis så visade sig HPLC-metoden vara pålitlig och fungera mycket bra. 

Den kompletterade titreringen bra då den för de grupper som hade svårt att få fram 

resultat i titreringen fick dessa med denna metod. Dock visade den inte på samma sätt 

vikten av provupparbetning och hur känsligt ett prov kan vara.  

 

TLC-försöken tyckte eleverna var intressanta. Det verkade också som att detta 

tydliggjorde förståelsen av vad som händer inne i kolonnen i HPLC:n. Ett ganska enkelt 

försök som kan demonstrera mycket av teorin bakom kromatografi och hur detta 

fungerar. Uppsättningen fungerade bra och momentet att de själva fick hitta den 

optimala blandningen för separation var uppskattat. 

 

9.5 Det vetenskapliga arbetssättet 
Tanken bakom arbetssättet var att eleverna skulle få jobba mycket som en forskargrupp 

gör samt att försöka anknyta problem som dyker upp till hur en forskare skulle göra för 

att lösa det. Många tillfällen under dessa dagar gavs för att diskutera just sådant. 

Tillexempel: varför ska vi ta flera mätvärden på varje prov, varför räcker det inte med 

ett? Några grupper stötte på problemet att de två olika mätvärdena visade olika saker. 

Vad gör en forskare i ett sådant läge? En grupp var klipsk och tyckte att de bara skulle 

ta med det värde som verkade rimligast och det andra värdet kunde de ju bara ändra lite 

på så att det såg ut att vara bättre. Här kom en diskussion om det moraliska i forskning 

och att en undersökning ska gå att upprepa utifrån en beskrivning, dessutom ska då ett 

likvärdigt resultat erhållas, samt att en forskare som ertappas med att förfalska sina 

resultat har raserat sin karriär.  

 

Att jobba på ett vetenskapligt sätt och själva få bestämma vad de ville undersöka och 

sätta upp hypoteser såg ut att vara ett av de moment som engagerade eleverna mest 

under dessa dagar. De gjorde sina undersökningar och klarade att utifrån litteratur och 

annat materiel dra slutsatser och diskutera eventuella felkällor. De drog dessutom 

slutsatser om provhanteringens roll och kunde resonera kring de två metodernas fördelar 

och nackdelar. 

 

Något som fungerade mindre bra var expertens föreläsningar, eller snarare betoningen 

av att nu har handledaren rollen som expert och i ett annat läge rollen som handledare. 

Detta blev lite bekymmersamt och till nästa gång temat används bör det tydliggöras när 

experten kommer in på ett bättre sätt. 

 

Dock fungerade momentet där eleverna själva fick fundera över hur de skulle kunna 

hitta den information de behövde för att lösa sina problem mycket bra. De visade också 

en förståelse för att de fick mycket av denna information serverad i form av 

föreläsningar och förberett materiel. Upplevelsen är dock inte att detta gjorde att de inte 

fick tänka och reflektera själva för i de flesta lägen fick de själva lista ut vad de behövde 

informationen till och hur den kunde hjälpa dem att komma vidare i letandet efter 

svaren på deras hypoteser.  

 

Filmen, som visades för att dels demonstrera ett vetenskapligt sätt att göra 

undersökningar på och dels ge information om vitaminer, fick eleverna utvärdera 

skriftligt. ”The truth about vitamins”, fick goda omdömen av eleverna. Den var 

intressant, lärorik och informativ. Dock tyckte de att den var en aning långdragen och 

att de upprepade sig lite onödigt mycket.  
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En annan sak som kan undersökas är om den finns med svensk textning, en engelsk 

otextad version användes denna gång. Vid samma tema tycker de att den absolut kan 

visas igen. Filmen kan också följas upp med en frågesport eller något annat för att se om 

ungdomarna lyssnat och fått med sig något av filmen. Denna gång följdes den upp 

genom att eleverna fick skriva vad de tyckte om filmen.  

9.6 Upplägget 
Den planering som gjordes för detta tema, denna gång, gjorde att de laborativa 

momenten kom in sent, först torsdag vecka ett. Ungdomarna väntade sig att få komma 

igång med experimenten betydligt tidigare än så. Detta visade sig genom deras 

konstanta frågor om när vi ska börja experimentera. Det framkom även i enkäten att de 

tyckte att de praktiska momenten skulle komma in tidigare och gärna oftare. Ytterligare 

en sak som de påpekade i enkäten var att de saknade ett studiebesök på AstraZeneca.  

 

Vad gäller tempot under sommarforskarskolan var reaktionerna blandade. I enkäten 

uttryckte de flesta att det var lagomt men några tyckte det var lite slappt Att vissa elever 

upplever att det var slappt kan bero på att de kunde mycket kemi redan när de kom till 

sommarforskarskolan. För dessa blev det ibland mycket repetition när begrepp som mol, 

koncentration och annat.  

 

9.7 Postern 
Eleverna hade som slutuppgift att visa en poster och göra muntlig redovisning, på tio 

minuter, inför föräldrar och öviga intresserade. Detta gjorde de bra. Postern har de 

själva skapat utan att texten korrekturlästs av någon handledare. Några begrepp har de 

blandat ihop, tillexempel oxidation och reduktion på några ställen. Även begreppet 

neutralisation nämns flera gånger i ett felaktigt sammanhang. Dessa begrepp är inget 

som har lagts någon större tyngd på under sommarforskarskolan. Det märks att eleverna 

delat in sig i grupper och tagit ansvar för en del av postern var, samt att ingen tagit 

ansvar för att läsa igenom allt. Både neutralisationen och en otydlighet om HPLC – 

metoden klargörs senare i posterns text. Dock har några missat att HPLC:n separerar 

ämnena innan dessa i detektorn bestrålas med UV-ljus. Något som de visade att de hade 

en förståelse för tidigare under veckan. Kanske var det bara ett misstag så där i 

skrivandets stress.  

 

Postern visar dock att eleverna har förstått vad de gjort i största allmänhet. De har dragit 

bra slutsatser från sina undersökningar och hypoteser kopplat till C-vitamins 

egenskaper. De redovisar också teorin bakom analysmetoderna samt syftet med dessa 

även om det blivit lite fel på vissa ställen. 

 

Postern visar vissa brister i en del kemiska begrepp men visar också att eleverna förstått 

att C-vitamins egenskaper påverkar valet av analysmetod och slutresultatet av 

analyserna. 

 

Att redovisa med en poster gav möjlighet till en inledande diskussion om hur 

vetenskapliga texter skrivs. En diskussion om hur mycket text en person orkar läsa på 

en poster hade kanske också varit nödvändig med tanke på textmängden.  
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9.8 Elevernas kunskaper, intresse och nyfikenhet  
Denna punkt är svår att utvärdera. Till hjälp finns intervjuerna som gjordes innan 

sommarforskarskolan och postern som gjordes inför redovisningen samt AstraZenecas 

enkät och iakttagelser och konversationer som gjorts under sommarforskarskolan. Det 

som bör betonas här är att alla ungdomar är individer och det som presenteras är 

generella iakttagelser och resonemang.  

 

Många av eleverna har varit aktiva och frågvisa under sommarforskarskolan. Sedan 

finns det några få undantag som inte engagerat sig i samma grad. Till utvärderingen 

lades en fråga om elevernas egen insats under veckorna. Något enstaka svar stil med: 

inte så motiverad men jag bidrog i alla fall med en dator till min grupp, förekom. 

Intrycket är att några enstaka ungdomar i stort bara var där för den sociala biten och för 

att få dagarna att gå. Men detta var ett par enstaka elever som sagt. Detta bekräftas 

också av vissa av de andra ungdomarna som i sina utvärderingar uttrycker en frustration 

över de få elever som är där men inte tar forskningsprojektet seriöst.   

 

När det gäller elevernas förkunskaper och om de fått använda sina tidigare kunskaper i 

detta tema så har majoriteten svarat att ja det har de fått. Ett par elever har svarat nej och 

någon har motiverat detta med att denne inte hade kunskaper inom detta område 

tidigare. Det som kunnat iakttas under dagarna med sommarforskarskolan tyder inte på 

några tendenser till att eleverna inte fått använda sina tidigare kunskaper. De har utifrån 

dessa fått ställa upp hypoteser och de har själva fått funderat på vad de vet om vitaminer 

och utifrån detta har vi jobbat vidare med vitaminer och vad det är. Det senare 

momentet gjordes inte så tydligt utan blev invävt i andra moment vilket kanske inte var 

så lyckat dock. Frågan är kanske hur eleverna tolkar frågan på enkäten och om de tänker 

på aktiviteterna ovan när de gör utvärderingen. 

 

En elev uttryckte sig som följande när de skulle ställa upp sina hypoteser.  

 
”Juice som stått framme smakar surare, det har jag känt. Alltså måste C-vitamin 
halten öka i den.”  

 

Personen i fråga hade just läst att C-vitamin är en syra.  

 

Detta är bara ett exempel på sådana uttryck kom under dagarna med 

sommarforskarskolan. Många av eleverna uttryckte också att vitaminer är nyttiga, men 

att vissa visat sig skadliga vid för stort intag hade de ingen aning om.  

 

Att vitaminer kan vara skadliga i stora mängder och att C-vitaminhalten inte ökar i juice 

som stått framme var insikter som några av elever fick under dessa två veckor. Detta är 

bara två exempel på elevernas föreställningar om vitaminer och hur de kan omvärdera 

sina föreställningar. Frågor som också kom upp spontant är varifrån namnet vitamin 

kommer och varför de fått de namn de har. Ungdomarnas arbete med egna vitaminer 

gav dem också mer information om vitaminer. Att dessa frågor skulle kunna komma 

upp visades redan i intervjuerna där en bild av några elevers förkunskaper om vitaminer 

synliggjordes. 
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Eleverna visade stort intresse och engagemang för temat, framförallt för de praktiska 

delarna. De drog slutsatser utifrån undersökningarna om sina hypoteser och diskuterade 

resultaten utifrån felkällor. Utifrån sina analyser kunde ungdomarna själva resonera om 

hur livsmedel ska förvaras för att behålla så mycket C-vitamin som möjligt och hur det 

kunde komma sig att den färska juicen hade så mycket mer C-vitamin än vad som stod 

på förpackningen. När gruppen med apelsinen och apelsinjuicerna upptäckte detta hade 

de en förpackning som stått i kylen lite drygt en vecka, sedan titreringen. De tog då 

själva initiativet till att göra en undersökning även på denna för att kontrollera sin teori. 

Teorin som de hade och som också visade sig stämma för dem, var att tillverkarna 

tillsätter extra C-vitamin för att det ska finnas tillräckligt av denna kvar i juicen vid sista 

hållbarhetsdagen, som finns utskrivet på förpackningen. Detta gäller om juicen förvaras 

enligt instruktioner på förpackningen. 

 

Hur väl intresse och nyfikenheten för vitaminer har växt hos ungdomarna är svårt att 

avgöra. Egna initiativ, frågvishet och engagemang är något som antyder att även en viss 

nyfikenhet har väckts för ämnet. I utvärderingen svarar återigen en majoritet av eleverna 

att forskningsprojektet motsvarat deras förväntningar. Några påpekar att det varit för lite 

laborationstid och för mycket teori. Någon betonar att det blev svårare än vad denne 

tänkt sig. Även kommentaren om att det blev intressantare än förväntat förekommer hos 

några personer.  

  

Eleverna har varit frågvisa under genomgångar och labbar vilket visar på en vilja att 

veta. Vissa av ungdomarna har också gett förslag på att vi kanske skulle kunna 

analysera andra vitaminer än C-vitamin. De har gärna pratat om vitamininnehållet i 

olika saker efter sina analyser och funderat på vilket livsmedel, vilken frukt eller vilken 

grönsak som innehåller mest C-vitamin. Att de själva ställer frågor och funderar tycks 

visa på ett intresse och en nyfikenhet.  

 

På frågan om de har lärt sig något och om de har haft roligt i sommar är det glädjande 

att alla har svarat att de lärt sig något under dessa två veckor och att de dessutom haft 

det trevligt, även om vissa efterfrågar mer arrangerade lekar och sociala aktiviteter. 
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10. Diskussion 
 

10.1 Diskussion av resultat 
Vad kan göras annorlunda om sommarforskarskolan ska genomföras igen? Hur kan 

problemen som beskrevs under punkt 9, sida 45, behandlas.   

 

10.1.1 Förkunskaper och experiment 
Att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt är viktigt för att handledare och 

elev ska kunna förstå varandra. När det gäller kunskaperna om vitaminer var detta inget 

problem, mycket tack vare intervjuerna som gjordes innan sommarforskarskolan. Det 

stora problemet var de spridda kunskaperna i kemi.  

 

Vad kan göras åt detta? Lite olika vägar finns att gå. En variant är att modifiera detta 

tema så att det kan anpassas mer till elevernas kunskaper i kemi. Vissa av dessa 

modifieringar genomfördes redan under dessa veckor och andra är mer övergripande. 

Ett annat sätt att försöka åtgärda problemet är att fundera över vilka som deltar i 

sommarforskarskolan och hur antagningen till sommarforskarskolan ska ske. Detta är 

något som ligger utanför denna rapports syfte och kommer därför inte utredas vidare. 

 

Ett sätt att modifiera temat om analytisk kemi och vitaminer är att komma ifrån tanken 

om att alla elever måste göra samma sak. Vissa av eleverna skulle förslagsvis kunna 

göra HPLC-analysen och andra titreringen. Gruppen skulle alltså kunna delas in i två 

delgrupper. Titreringsmetoden är lite mer komplicerad då provupparbetningen och 

efterarbetet med bland annat beräkningarna är mer krävande än i HPLC-analysen. 

Titreringen skulle därför kunna göras av de elever som har goda förkunskaper i kemi, 

medan HPLC-metoden lämpar sig bättre för de som läst lite mindre kemi och inte är 

bekanta med molberäkningar. Att splittra gruppen skulle kräva en handledare till. Detta 

föreslås också som en åtgärd för att minska stressen under sommarforskarskolan, med 

förberedelser och annat som måste göras under dessa två veckor.  

 

En stor fördel med metoden som föreslås ovan är att eleverna fortfarande kan utgå från 

samma frågeställningar och att de kan jämföra sina resultat sedan. Stora delar av 

upplägget kan fortfarande samköras. Skillnaden blir bakgrunden till metoden som utförs 

bör anpassas till delgrupperna och att mer tid bör ägnas åt jämförelse och diskussion av 

resultat. En fördel är att det blir lite mindre stoff som gås igenom under dessa två veckor 

med varje delgrupp och tid skulle då frigöras för experiment, organiserade lekar och 

studiebesök . 

 

Alternativet kan också vara att inte göra titreringen alls. Denna metod fungerade dock 

väldigt bra, då den visade betydelsen av hur ett prov behandlas innan analysen utförs 

och hur känsligt C-vitamin är. Det visade sig också att juicen från ren frukt var mycket 

känsligare för ljus och luft, vilket var väldigt tacksamt, för då kom ungdomarna in på 

diskussionen om varför och så småningom in på antioxidanter och tillsatsen av dessa i 

juicer. Ett alternativ skulle kunna vara att modifiera HPLC-metoden så att 

provupparbetningens roll kan synliggöras med hjälp av denna, till exempel genom att 

inte stabilisera proverna med metafosforsyra i första körningen och sedan göra det i 

andra. Tid skulle då också ges för lite fler experiment i varje grupp.  
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Ett annat sätt är att skapa mindre fristående experiment som skulle kunna åskådliggöra 

provupparbetningens roll och vad som påverkar C-vitamin innehållet. 

 

Den variant som blev aktuell i sommar, nämligen att inte lägga tyngdpunkten på de lite 

svårare delarna skulle eventuellt kunna vidareutvecklas på något vis. Tillexempel skulle 

uträkningarna i titreringssteget kunna göras med dator precis som nu i sommar. Dock 

finns risken att detta framstår som trolleri för eleverna och att det minskar utmaningen 

för de elever som egentligen har förkunskaperna för att klara av detta. Denna åtgärd 

skulle också göra att delar av den upplevda tidspressen kvarstår och att moment som 

studiebesök på AstraZeneca, vilket önskades av eleverna, inte hinns med. Den är därför 

inte att föredra. 

 

10.1.2 Praktiska saker 
Två handledare på en grupp är att föredra. Detta då experimenten oftast kräver 

förberedelser som inte alltid kan göras av eleverna. Papper ska kopieras, gemensamma 

aktiviteter inför kvällarna planeras och förberedas. En bra kommunikation med de andra 

handledarna för de andra grupperna ska hållas och problem som uppstår ska lösas. Att 

kunna gå ifrån och göra detta underlättar om det finns två handledare per grupp. Detta 

skulle också minska stressen då frukost- och lunchraster inte i samma mån behöver 

användas för praktiska förberedelser. I vissa moment underlättar det också att kunna 

dela gruppen på två. Tillexempel skulle två handledare lättare möjliggöra en del av de 

åtgärder som nämns, i stycke 10.1.1, sida 52, för att möta eleverna på deras 

förkunskapsnivåer. Gruppstorleken skulle möjligtvis kunna ökas lite om en handledare 

till närvarar. 

 

Lokalmässigt är Ronnaskolan i många avseenden bra. Dock kvarstår problemet med en 

liten laborationssal för hela sommarforskarskolan. Mycket kan säkert lösas med 

kommunikation och bra planerande i denna fråga. Men det bör också tas i betraktande 

vid planering av olika teman. Vilka moment måste ha dragskåp, materiel eller 

kemikalier som inte kan flyttas till ett klassrum? Vad gäller kemikalier och materiel så 

är vissa kemikalier inte billiga och detta begränsar hur mycket som kan köpas in. Vilket 

också indirekt begränsar hur många analyser som kan genomföras. Beställningar av 

materiel och kemikalier bör göras i god tid, leveranserna kan ta tid.  

 

10.1.3 Gruppindelningen 
Gruppindelningen om fyra personer, där personer med olika förkunskaper sattes 

samman till en grupp, fungerade mycket bra under sommarforskarskolan. Tanken att det 

skulle vara flera personer som läst kursen Kemi A på gymnasiet i varje grupp 

uppfylldes dock inte helt på grund av elevunderlaget. Detta gjorde också att de personer 

som läst mycket kemi i grupperna ibland fick dra ett tungt lass när det kom till lite 

svårare saker. Förhoppningen är att de har utvecklats genom att förklara för andra.  

 

När experimenten och analyserna utförs blir fyramannagrupperna för stora. Vissa av 

personerna i grupperna fick lite att göra. Någon grupp delade spontant in sig i 

tvåmannagrupper och gjorde olika delar i experimenten. Detta fungerade bättre och alla 

var mer aktiva i denna grupp.  
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Samma gruppsammansättning med grupper om fyra indelade så att förkunskaperna i 

gruppen är blandade kan absolut användas. Dessa grupper skulle dock under 

experimenten kunna delas så att de med mindre förkunskaper i kemi gör HPLC-

analysen och de med mer förkunskaper gör Titreringen. På så sätt har 

fyramannagruppen en gemensam frågeställning och hypotes som kan undersökas med 

två olika metoder. De får då också en del där de tvingas förklara för varandra vad de 

gjort och sedan jämföra resultaten med varandra och dra en gemensam slutsats. Detta 

skulle kunna öka kommunikationen i fyrammanagruppen samtidigt som det tillsammans 

med förslaget som presenterades under punkt 10.1.1, sida 52 skulle kunna lösa 

problemet med förkunskapsnivån och för stora grupper under de praktiska momenten. 

Dock förutsätter detta som nämnts ovan att en handledare till finns närvarande.  

 

Om inte detta är möjligt är förslaget att i de praktiska momenten sträva mot att 

fyramannagrupperna splittras till par om två och två. Momenten i de olika analyserna 

kan delas upp så att ett par gör en sak och det andra paret en annan. Tillexempel kan ena 

paret göra HPLC-analysen på färsk ananas och den andra på burkananas. Nackdelen är 

att detta kräver mer materiel.  

 

10.1.4 Det vetenskapliga arbetssättet 
Att lägga betoningen på ett forskningslikt arbetssätt har fungerat mycket bra. Det som 

bör strävas efter att ändra på är de föreläsningar som experten ger. Optimalt vore om 

eleverna själva fick experimentera, leta information och utifrån detta dra slutsatser och 

själva inse vilken kunskap de behöver för att kunna undersöka sina hypoteser. Detta 

skulle dock vara väldigt tidskrävande och till viss del vara en del av den process som 

skett i denna rapports teoridel.  

 

En lösning som inte riktigt tillfredsställer elevernas egen aktivitet är att behålla 

momenten med experten men betona att det just är experten som ger sina förelösningar 

då. Detta skulle nog kunna göras som en mer eller mindre skämtsam sak där det blir lite 

teaterspelande av det. Till exempel kan handledaren ha en hatt på sig varje gång rollen 

som expert intas, eller något annat tillbehör som markerar detta. Förlusten av 

elevaktivitet under detta moment är en nackdel men som helhet är eleverna mycket 

aktiva och detta kanske kan undvaras här. Alternativt skulle upplägget som diskuteras 

under elevernas förkunskaper, där gruppen delas i två halvor efter förkunskaper, kunna 

frigöra tid för bland annat mer egenaktivitet kring teorin till de analysmetoder som 

används.   

 

Filmen, ”The truth about vitamins”, belyser saker det vetenskapliga arbetssättet ur ett 

perspektiv som kan vara svårt att belysa på ett annat sätt. En större diskussion om det 

som tas upp i filmen skulle kunna hållas än vad som gjordes denna gång. Det bör också 

undersökas om denna film går att få tag i med svensk text. 

 

10.1.5 Upplägget 
Praktiska momenten som analyserna och experimenten bör komma in tidigare under 

veckan. Innan eleverna går in och gör dessa bör de veta lite om C-vitamin de bör också 

ha funderat på sina hypoteser. C-vitamins egenskaper skulle kanske kunna illustreras 

med vissa små experiment, detta är något som borde undersökas. Tillexempel skulle 

kunna konstateras att C-vitamin är en syra i vattenlösning med hjälp av BTB.  
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Sedan kan diskuteras om analyserna kan göras utan att eleverna har bekantat sig med 

teorin bakom och att delar av eller hela teorin kan diskuteras efter analysen. Det som 

går att flytta om utan större bekymmer i planeringen är expertens föreläsning om 

vitaminer och elevernas gruppuppgift där de ska ta reda på mer om två vitaminer, ett 

vattenlösligt och ett fettlösligt vitamin. Tillsammans med lite omflyttningar och att lätta 

upp expertens teorigenomgångar med små demonstrationer och små experiment bör 

detta kunna lösas.   

 

Eleverna önskar också ett studiebesök på AstraZeneca. Detta upplevdes svårt att få in i 

år då tiden för sommarforskarskolan kändes knapp. Det bör dock vara med eftersom 

eleverna efterfrågar det. Något moment i sommarforskarskolan bör tas bort för att hinna 

med detta. Tillexempel gruppernas forskande om vitaminer, detta kanske kan göras mer 

effektivt och roligare genom en frågesport eller annat. De kan ju förslagsvis få skapa 

frågorna själva. Ett annat alternativ är att tid frigörs genom att tillämpa förslaget om att 

alla inte gör allt, se stycke 10.1.1, sida 52.   

 

Mer sociala arrangemang och organiserade lekar är något som eleverna också efterlyser 

i sommarforskarskolan. 

 

10.2 Validitet 
Svarar denna studie på de frågor den ska svara på. Ja analysmetoder för C-vitamin har 

använts utifrån C-vitamins egenskaper. Ett upplägg med bakomliggande tankar hämtat 

från litteratur har pressenterats samt utvärderats. Tankar om vad som kan förändras har 

pressenterats och förhoppningsvis ska detta bakgrundsmaterial och dessa tankar kunna 

hjälpa de handledare som vill ge sig på ett liknande tema. 

 

10.3 Reabilitet 
Det vill säga hur tillförlitlig är studien. Detta är mest intressant i kvantitativa studier där 

mätmetoder och felmarginaler kan diskuteras. Då detta är en kvalitativ undersökning  

blir denna punkt inte viktig på samma sätt. Det som bör nämnas är dock att alla som 

deltar i sommarforskarskolan, både elever och handledare, är individer och detta 

kommer påverka resultatet. Om samma tema i sommarforskarskolan skulle genomföras 

igen så skulle resultatet antagligen inte bli helt det samma som ovan. Gruppen med 

elever som deltar består av olika individer. Deras förkunskaper, engagemang och 

motivation kommer att variera från årets elever. Individerna kommer tillsammans med 

handledaren att forma temat efter deras behov och intressen.  

 

Även handledaren är en person som har en stor roll i hur temat blir. Olika handledare 

angriper antagligen materialet på olika sätt. Sättet att angripa materialet måste kännas 

bekvämt och tryggt för handledare. Interaktionen med eleverna och hur dessa bemöts 

varierar också från handledare till handledare. Handledaren tillsammans med eleverna 

gör temat till deras eget och detta påverkas i högsta grad av alla individer som är 

involverade. Det är därför i stort sett omöjligt att upprepa denna studie och få samma 

resultat.  
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10.4 Jämförelse mot tidigare studier 
Texterna om problembaserat lärande och grupparbete har till största delen använts som 

inspiration. Den tidigare studie som finns att jämföra med är Mellgrens införande av ett 

forskningslikt arbetssätt i sin undervisning.  

 

Vissa positiva effekter som Mellgren upplevde med ett forskningsinriktat arbetssätt har 

också kunnat ses under sommarforskarskolans två veckor, tillexempel har de flesta 

elever varit aktiva, deras skapande av egna frågeställningar har fått dem att vilja hitta ett 

svar på dessa. Behovet av att samarbeta med andra har också visat sig.  

 

Mellgrens studie har dock pågått över en mycket längre tid än vad denna har gjort vilket 

också känns som en nödvändighet för att kunna säga något om de positiva effekterna 

med ett arbetssätt inriktat mot forskning. Det kräver också att den som skriver rapporten 

har erfarenhet av att jobba med olika sätt att lära ut. Författaren till denna studie är bara 

i början på sin lärarkarriär och kan inte säga att hon hunnit skapa sig denna erfarenhet 

än, inte på långa vägar.  

 

Att uppnå de fina resultat med ett forskningsinriktat sätt som bland andra Mellgren 

beskriver i sin rapport kräver att läraren vågar testa nya saker och sedan, tillsammans 

med eleverna och enskilt, reflekterar och utvärderar undervisningen. Ett 

forskningsinriktat arbetssätt är inget som skapas och fungerar första gången det 

genomförs utan det är en process som måste ske i samarbete mellan läraren och 

eleverna. Det tar tid och många försök att hitta ett sätt och en metod som fungerar bra, 

samtidigt som metoden måste anpassas till den grupp elever som deltar i 

undervisningssituationen.  En sak som underlättar Mellgrens studie är att hon har kunna 

jobba med en grupp elever under en längre tid för att kunna utvärdera sättet att arbeta. 

Elevernas utveckling kan följas på ett annat sätt. 

 

Det är alltså svårt att säga något om det forskningsinriktade arbetssättet mer än att vissa 

positiva tendenser som beskrivs av Mellgren också kunnat ses under 

sommarforskarskolan. 

 

10.5 Upplägg av studien 
 

10.5.1 Intervjuerna 
Att bemästra intervjutekniken är en svår konst. Det är lätt att ställa för ledande frågor 

eller för slutna frågor. Ibland kan det också vara svårt att komma på den där kloka 

följdfrågan just under intervjun. Ingen vidare kontakt hölls med intervjupersonerna efter 

intervjun och inga följdfrågor har ställts efter denna, vilket bör göras speciellt om hela 

resultatet av en studie grundas på intervjun. Dock grundas inte hela denna rapport på de 

intervjuer som genomfördes.  

 

Intervjuerna lyckades inte fånga en bild av elevernas förkunskaper i kemi på ett 

rättvisande sätt. Urvalet var lite för litet för detta men inte för syftet att få en bild av vad 

ungdomar vet om vitaminer. Elevernas förkunskaper i kemi bör kartläggas på något 

annat sätt. Förslagsvis genom att detta anges på anmälningsblanketten till 

sommarforskarskolan i framtiden. 
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10.5.2 Genomförandet 
Genomförandet av temat färgas mycket av vilka individer som deltar och av 

handledaren. Detta är en nödvändighet då undervisning bör anpassas så att eleverna och 

handledaren känner sig bekväma i vad som sker.  

 

10.5.3 Utvärderingen 
Metoden för utvärderingen är den delen som bör utvecklas och funderas mera på. Den 

enkät som AstraZeneca utformat för detta ändamål har varit ett bra komplement till 

observationer och reflektioner. Det som kan tas i beaktande här är om någon fråga bör 

omformuleras, läggas till eller förtydligas. Detta för att inte missa någon viktig punkt i 

utvärderingen. Det finns nackdelar med enkäter och det är att svaren kan bli korta och 

att frågorna kan tolkas på ett annat sätt än vad den som gjort enkäten förväntar sig. Vad 

gäller utförliga svar har detta inte varit något större problem under denna studie. I vissa 

fall har det varit svårt att se hur eleverna tolkat frågan. 

 

Observationerna bör omarbetas eller göras av en annan person under tiden som den 

andre handleder. Åter igen ett argument för att vara mer än en handledare per grupp. 

Det är svårt, om än nästan omöjligt att observera elevernas beteende när du som lärare 

är aktiv i något moment, det är svårt att fånga upp vad som sker där du inte fokuserar 

din uppmärksamhet. Det finns också en stor risk att observationer och reflektioner 

färgas av en persons åsikter när dessa endast görs av en person. För denna lösning 

behövs dock mer resurser vilket i detta fall inte har funnits tillgång till. I stället är frågan 

vad som egentligen är syftet med utvärderingen, är det att få in relevanta synpunkter 

eller att ha en optimal metod för denna? Svaret i bästa fall är så klart att det bästa är om 

båda punkterna kan uppfyllas, detta hade kanske gjort att fler synpunkter hade kunnat 

uppmärksammas men relevanta synpunkter för studien har trots en inte optimal metod, 

på grund av resurser och tid, kunnat uppmärksammas. Det bättre med relevanta 

synpunkter än inga synpunkter alls. 

 

Vill ännu mer tid läggas på utvärderingen kan passen videofilmas och analyseras eller 

så kan uppföljningsintervjuer göras med en del elever som deltagit, eventuellt kan dessa 

baseras på enkätsvaren. Dessa metoder är tidskrävande och riskerar att i sig själva bil ett 

helt eget examensarbete. De har därför inte använts i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Poster 
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Text från poster 

 

FRÅGESTÄLLNING OCH HYPOTES 

 
Alla hade en gemensam frågeställning men olika prover (frukter och juicer) att jämföra, frågeställningen 

var: Vad innehåller mest C-vitamin av våra prover?  

 

Grupp 1 trodde att det skulle vara mest C-vitamin i  

  

1. Apelsinen (frukten) 

2. Apelsinjuicen 

3. Apelsinjuicekoncentratet 

4. En veckogammal juice (förvarad i kylskåp) 

 

Grupp 2 hade som hypotes att C-vitaminmängden skulle vara mindre i ett glas multivitaminjuice än ett 

glas med färsk multivitaminjuice. 

Grupp 3 antog en färsk ananas skulle innehålla mer C-vitamin än konserverad ananas. 

Grupp 4 hade en gul och en grön kiwi som de skulle jämföra, de trodde inte att det skulle vara någon 

skillnad i C-vitaminmängd. 

 

C-VITAMIN 
 
C-vitamin har också namnet askorbinsyra. Den engelska motsvarigheten till askorbinsyra är ascorbic acid. 

Ordet kommer från scorbutic, som betyder skörbjugg, a-scorbic betyder mot skörbjugg. 

Skörbjugg är en sjukdom som drabbade sjömän förr i tiden när det var svårt att lagra färska frukter och 

grönsaker på längre båtfärder. Skörbjuggs symtom är först och främst att tandköttet blir inflammerat och 

börjar blöda, så småningom tappar den drabbade personen sina tänder. Blodkärlen i övriga kroppen 

försvagas också och om det går tillräckligt långt kan personen dö av inre blödningar. 

 

Skörbjugg var en stor dödsorsak under de långa upptäcktsfärderna som gjordes med båt under 1400-talet. 

James Lind var en skotsk marinläkare som 1753 insåg att skörbjugg kunde undvikas genom att 

besättningen åt färska frukter, bär, grönsaker och framför allt kiwi. 

 

Som namnet askorbinsyra avslöjar så är C-vitamin en syra. Askorbinsyra i ren form är ett vitt eller svagt 

gult pulver som är lättlösligt i vatten, 30g/100ml. Strukturen för L-askorbinsyra (C6H8O6) visas i figur här 

bredvid.  Molekylvikten för askorbinsyra är 176.13g/mol. Dubbelbindningen mellan de två kolen i 

askorbinsyrans struktur gör att den får ljusabsorberande egenskaper. 

 

Askorbinsyra är oxiderande i vattenlösning, det oxideras lätt av syre, temperatur, ljus, pH, starka joniska 

lösningsmedel, oxiderande enzym och övergångsmetallerö. Så när man labbar och vill få fram C-

vitaminen ur någonting ska man eliminera dessa faktorer dvs. hålla proven undan direkt solljus och sätta 

på ett lock. 

 

Resultatet av oxidationen blir DHA, dehydroaskorbinsyra, DHA har en relativ c-vitamin aktivitet på 80 

%, den har alltså samma uppgifter som c-vitamin men den är inte lika effektiv. 

 

UTFÖRANDE 

 

För att kunna extrahera C-vitamin ur våra frukter och juicer så massakrerade vi frukten med en stavmixer 

för att sedan filtrera alternativt centrifugera sörjan så vi kunde separera fruktköttet från saften som 

innehöll all C-vitamin då den är vattenlöslig. 

 

Metod 1 

 

Vår första metod byggde på att titrera fruktsaft efter att ha blandat i svavelsyra och spätt upp så vi nått 

lämplig volym. Därpå så tappade vi över 25ml utav vår fruktsaftlösning till en  
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e-kolv där vi sedan titrerade (en metod som bygger på att långsamt droppa ned en lösning som 

neutraliserar provet nedanför) efter att ha tillsatt stärkelse lösning utav potatismjöl för att kunna se ett 

färgomslag när neutraliseringen skedde. Lösningen vi använde för att neutralisera med var 

natriumtiosulfatlösning. Innan vi började titrera var det dock en sak kvar att göra, vi behövde tillsätta 

kaliumjodat för att kunna urskilja färgen ännu bättre. Efter allt detta var det dags att börja droppa ner 

natriumtiosulfatlösningen för att se hur mycket som behövdes för en ordentlig neutralisation skulle ske 

och då vi visste koncentrationen i natriumtiosulfatlösningen så kunde vi lätt beräkna hur mycket C-

vitamin vi hade i tack vare molförhållande (som man lär sig om i KemiA kursen på gymnasiet) 

 

TITRERING 

Titrering är en metod att bestämma en okänd halt av ett ämne i en lösning. Metoden bygger på att 

en reaktion sker mellan det ämnet som ska titreras (i bägaren) och titranden (i byretten), vid en 

punkt kommer hela den okända mängden ämne att ha reagerat med en känd mängd av ämnet ur 

byretten. Det är nu möjligt att genom molförhållandet mellan reagenterna i reaktionen räkna ut 

den okända mängden. 

C-vitamin är en svag syra och alltså skulle det verka logiskt att genomföra en pH-titrering, vilket 

är den vanligaste formen av titrering. Denna metod är dock inte att föredra i detta fall då det finns 

fler ämnen än c-vitamin som påverkar pH-värdet i detta fall. Istället utnyttjades c-vitamins  

reducerande förmåga enligt formeln: 

I3
-
 + C6H8O6 + H2O  C6H8O7 + 3 I

-
 + 2 H

+
 

 

Metod 2 
 

Den andra metoden började precis som den första med att man mixade sönder sin frukt (om det nu var 

frukt man använde) för att sedan väga in 2-3g av moset eller juicen beroende på vilket man använde. 

Därefter tillsatte vi metafosforsyra tills lösningen blev 100ml. Nu var lösningen lagom för att kunna köra 

den i vår HPLC maskin (High performance liquid chromatography) som arbetar med att under ett högt 

tryck sända igenom ljus som i viss mån absorberas av C-vitaminet och med datan på hur mycket ljus som 

absorberats kan man beräkna mängden C-vitamin i provet och därmed hur mycket som finns i ananasen 

per 100g till exempel. 

 

HPLC 

 

Kromatografi är en separermetod där ämnen separeras efter polaritet. I metoden utnyttjas en mobil 

och en stationär fas, där de två faserna har olika polaritet. Ämnen i provet kommer att röra sig 

olika snabbt beroende på deras polaritet, då de binder olika bra till den mobila respektive 

stationära fasen. 

I HPLC (High Performance Liquid Chromatography) utnyttjas högt tryck för att föra den mobila 

fasen med provet genom den fasta fasen, vilken utgörs av en kolonn. Kolonnen är tätt packad med 

ett finkornigt material. 

När ett ämne passerat genom kolonnen bestrålas det med ljus. En detektor mäter absorbansen, 

vilken står i proportion mot ämnets koncentration. Genom att göra mätningar med kända 

koncentrationer erhålls ett linjärt samband mellan absorbans och koncentration.  

I försöket bestod den mobila fasen av H2SO4  2M. 
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FELKÄLLOR, SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Efter att allt slit var slut hade två rätt i sina hypoteser och två hade fel. Det är kanske lite självklart att 

gammal multivitamindryck innehåller mindre C-vitamin än den färska, och att ananasfrukten är 

vitaminrikare än den konserverade. De grupper som experimenterade med apelsin och kiwi hade fel 

hypoteser.  

 
Felkällor  

 

Ett för starkt ljus i labbet samt att vi inte hade lock på proven - kan ha fått C-vitaminen att reagera med 

luften (oxidera) vilket ändrar molekylstrukturen så att den blir mindre effektiv. 

Värme - en för hög temperatur har samma negativa effekt som ovanstående.  

Tid - i vissa labbar var frukten exponerad för luft och ljus för länge; speciellt vid titreringen så var vi 

långsamma vid provbehandlingen.  

Metafosforsyran kan ha haft fel molvärde (koncentration) i vissa prover då en av bägarna inte innehöll 

helt upplösta kristaller. 

Mänskliga faktorn - människor är klumpiga av naturen och det kan ha uppstått slarvfel i vissa labbar; t ex 

mätningen av areorna på HPLC-topparna.  

 

Gemensamma slutsatser 

 

C-vitamin oxiderar fort med inverkan av framför allt luft och ljus.  

I juicer så tillsätter man extra C-vitamin så att juicen ska ha samma  

C-vitaminvärde vid utgångsdatumet som det står skrivet på förpackningen.  

Färsk frukt oxiderar fortare än juicer för att de innehåller antioxidanter som skyddar  

C-vitaminen från att oxideras. 

Arter inom samma fruktgrupp kan ha väldigt olika halter C-vitamin, och det kan dessutom skiljas mycket 

mellan olika fruktgrupper.  

 
Diskussion 
 

Vi har kommit underfund med varför man säljer fruktjuicer i pappförpackning och inte i glasflaskor och 

varför frukter står svalt. Det är helt enkelt för att bibehålla så höga  

C-vitaminhalter som möjligt. Det finns dock säkert andra ämnen som reagerar likadant som  

C-vitamin som också bevaras.  

Om man tittar noggrant på våra resultat kan man märka att man väldigt lätt överskrider det 

rekommenderade dagliga intaget för C-vitamin, lämpligt nog är det vattenlösligt och överskottet kan 

någorlunda lätt transporteras ut från kroppen.  
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Bilaga 2. Enkät AstraZeneca 

 

 

 

Södertälje och Nykvarn 

 

 

 

Enkät till deltagare i Sommarforskarskola. 

 
 

Du har under två veckor deltagit i sommarforskarskolan. 

Vi skall fortsätta med forskarskolan även nästa år. Därför vill jag be dig om hjälp 

med en utvärdering. 

Jag vill att du fyller i enkäten och ger den till din handledare. Du behöver inte 

skriva ditt namn men jag vill veta i vilket forskarlag du deltagit. 

Jag kommer att göra en sammanställning som ska hjälpa oss till nästa års 

sommarforskarskola. 

 

 

Dina åsikter är viktiga för oss eftersom vi vill göra sommarforskarskolan så bra 

som möjligt. 
 

 

 

Tack för hjälpen. 

 
 

 

Ewa 
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Forskarlag: 

 

 

 

 

 

Denna sommar har kursen varit under veckorna 25 + 26. Tycker du att det var det bästa 

veckorna för en sommarkurs? 

Ja 

Nej 

Om nej, jag tycker att kursen borde gå veckorna …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Du har börjat kl 09.00 och slutat kl 15.00. Tycker du att det har varit bra? 

Ja 

Nej 

Om nej, jag tycker att vi skall börja och sluta klockan ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

Kursen har pågått i två veckor. Tycker du att det har varit bra? 

Ja 

Nej 

Om nej, jag tycker att kursen borde ha varit ………… stycken veckor. 
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Om du tittar på programmet så innehållet det två delar, ett forskningsprojekt och ett 

socialt program. 

 

Vad tycker du om programmet som helhet för sommarskolan? 

Det som var bra var att ………………… 

 

 

 

 

Det som var dåligt var att ……………… 

 

 

 

 

Vad tycker du om ditt forskningsprojekt? 

Vad var bra och vad var mindre bra? 

 

 

 

Vad tycker du om de aktiviteter som handledarna hade med er utanför själva 

forskningen? 

Vilka var bra och vilka var mindre bra? 

 

 

 

 

 

 

Vad tycker du om sommarforskarskolans lärare/handledare, deras sätt att ta hand om 

dig? 

Vad var de bra på och vad var de mindre bra på?      

 

 

 

 

 

 

 

 

När du anmälde dig till sommarforskarskolan så hade du säkert en hel del förväntningar. 

Blev det som du hade tänkt dig? 
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Har du fått använda din egen kunskap? 

 

 

 

 

Vi som ordnade sommarforskarskolan vill att du skulle både lära dig något samtidigt  

som du skulle ha roligt. 

Blev det så? Om inte vad var fel? 

 

 

 

 

 

En sista fråga: 

Vad ska vi som ordnar sommarforskarskola till nästa år tänka på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK för din hjälp 

Ewa 
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Bilaga 3. Utförande HPLC-analys 
 

Kemikalie: Metafosforsyra (HPO3)n 5%  

 Fruktjuice / Frukt 

 Ren C-vitamin 

 

Uförande: 

 

 Kalibrering, görs tillsammans 

 

Först görs en standardlösning med C-vitamin och metafosforsyra. Detta 

för att det är dessa saker som kommer att finnas i de prov vi sedan vill 

analysera. 

  

Standardlösningen ska ha C-vitamin koncentrationen 0.01M och 100ml 

räcker. 

 

Molekylvikten för C-vitamin är 176.13g/mol, hur många gram C-vitamin 

behövs? 

 

Utifrån denna standardlösning med konc 0.01 M bereds nu 

kalibrerlösningarna. 

 

Den första kalibrerlösningen är alltid en blank, denna innehåller inget av 

det ämne vi vill analysera utan endast de övriga kemikalierna som 

kommer att finnas med i provet, i detta fall metafosforsyra.  

  

 

  

Konc. C-vitamin Volym ml av standardlösning Topparea cm
2
 

0 - 0  

0.05 mM 10ml   

0.08 mM 10ml   

0.1 mM 10ml   

0.2mM 10ml   

 

 

 

Beräkna antal ml som behövs tas från standardlösningen och sedan spädas 

till 10ml för att få de koncentrationer som anges i tabellen. 

 

När lösningarna har injicerats i HPLC:n fås ett kromatogram, på detta ses 

en topp för C-vitamin, beräkna toppens area.  

 

En kalibrerkurva skapas genom att sätta topparean som funktion av 

koncentrationen. Det vill säga koncentrationen på x-axeln och topparean 

på y-axeln. Detta kan göras med en grafritande miniräknare eller en dator 

med rätt programvara. 

 



Sommarforskarskola för gymnasiet 
Kristina Olofsson, 2007 

69 

Vi kan nu injicera våra prov och utifrån sambandet som fås av 

kalibrerkurvan räkna ut vilken koncentration det har.   

 

Prov:  Om ren frukt så framställ fruktsaft med mixern, vid fruktjuice hoppa över 

detta steg. Väg in 2-3 gram av fruktmoset eller juicen, anteckna vikten! 

Tillsätt sedan lite metafosforsyra till frukten. För över denna lösning till en 

mätkolv och späd med metafosforsyra till 100 ml. Skaka lösningen väl så 

att fruktsaft och metafosforsyra blandas väl.  

 

 Behövs det så filtrera igenom en mindre mängd (några ml) av lösningen 

med vanligt filter, alternativt centrifugera och filtrera därefter med sprutan 

och sprutfiltret. Är inte lösningen så slafsig från början så kan endast den 

sista filtreringen göras.  

   

 Injicera provet i HPLC-apparaten.  

 

 Gör minst ett dubbelprov för att kontrollera överensstämmelsen.  

 Vid dålig överensstämmelse gör ytligare en injicering.   

 

 Glöm inte att alltid ha korken på till lösningen då C-vitamin i 

vattenlösning oxideras av luftens syre. Ställ inte heller denna i direkt 

solljus.  

 

 Använd kalibrerkurvan för att ta reda på vilken koncentration av C-

vitamin som fanns i 2-3 gram av provet. Räkna om detta till mg C-

vitamin/100g frukt eller juice.  
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Bilaga 4. Utförande titrering 
 

Ställning av tiosulfatlösning 

 

För att kontrollera koncentrationen på natriumtiosulfatlösningen utförs en ställning, 

enligt reaktionerna 

IO3
- 
(aq) + 8I

- 
(aq) + 6H

+ 
(aq)  3I3

- 
(aq) + 3H2O  

I3
-
 (aq) + 3S2O3

2-
 (aq)  3I

-
 (aq) +S4O6

2-
 (aq)  

Observera att det är praktiskt att göra en stor mängd tiosulfatlösning så att ställningen 

inte behöver göras allt för ofta.  

 

 Torka kaliumjodat KI03 i värmeskåp vid 105 grader C i en timme.  

 Bered en stärkelselösning genom att slamma upp cirka ett gram potatisstärkelse i 

lite kallt vatten. Slamningen hälls sedan i 500cm
3 

kokande vatten.  

 Bered en 0.1 mol/dm3 lösning av natriumtiosulfat, Na2S2O3. 

 Väg upp 0.14-0.15 gram kaliumjodat med så stor noggrannhet som möjlig. Lös 

upp detta i cirka 25 cm
3
 destillerat vatten i en E-kolv. Tillsätt cirka 2 gram 

kaliumjodid och 10 cm
3
 2 mol/dm svavelsyra. 

 Titrera med 0.1 mol/dm
3
 natriumtiosulfatlösning tills färgen på lösningen i E-

kolven blir blekt gul. Tillsätt därefter 2 cm
3
 stärkelselösning. Fortsätt titreringen 

till lösningen blir färglös. Avläs förbrukad mängd natriumtiosulfatlösning. 

 Beräkna koncentrationen på natriumtiosulfatlösningen. Uppreppa därefter 

titreringen och beräkningen. Stämmer resultaten överrens? Om inte upprepa 

titreringen en gång till.    

 

Titrering av fruktjuice 

 

Färdiga lösningar: 

 0.01 mol/dm
3
 KIO3  

 0.5 mol/dm
3
 H2SO4 

 

Koncentrerad fruktjuice: 

 En förpackning späds till en liter 

 Centrifugera juicen, lite drygt 50cm
3
, i ca 5 min 

 Överför 50cm
3
 av överfasen (saften) till en E-kolv 

 Tillsätt 25 cm
3
 0,5 mol/dm

3
 H2SO4 

  

Utspädd fruktjuice 

 Centrifugera juicen, lite drygt 50cm
3
, i ca 5 min 

 Ta ut 50cm
3
 av överfasen (saften) till en E-kolv 

 Tillsätt 25 cm3 0,5 mol/dm3 H2SO4 

 

Frukt 

 Använd stavmixern för att sönderdela frukten (skala först) 

 Kör 100 gram av sörjan i centrifugen 

 Överför all saft, ej bottenslammet, från centrifugrören till en 250 cm
3
 mätkolv 

 Tillsätt 50 cm
3
 0.5M H2SO4 

 Späd med vatten till 250  cm
3
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 Överför 25 cm
3
 av lösningen till en E-kolv 

 

Titreringen 

 

 Fyll byrett med natriumtiosulfatlösning, se till att byretten är stängd innan 

 Avläs och anteckna vätskemängden i byretten 

 Tillsätt till E-kolven med fruktjuice 25 cm
3
 0.01 mol/dm3 KIO3 och ca 1g KI 

och 5 cm
3
 0.5 mol/dm3 H2SO4, denna lösning ska bli brun. 

 Titrera med tiosulfatlösning till den bruna färgen börjar försvinna. Tillsätt då 2 

cm
3
 stärkelselösning. Fortsätt titreringen till ett tydligt färgomslag sker. 

 Vid färgomslaget, anteckna volym tiosulfat i byretten. 

 

Beräkna till sist mängden C-vitamin i provet. Omvandla halten till mg C-vitamin i 100g 

av provet för att ha ett jämförelsetal. Antag att juicens densitet är samma som för vatten.  

 


