
Kemiskafferiet++++1+
 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 

1 

Innehållsförteckning+Kemiskafferiet+

+

 
s.2 – 16  Modul 1  Sortering; Barns tankar om .., Luft; 
s.17 – 39  Modul 2  Förförståelse; Begreppskartor;  
    Concept cartoons, Materiens tillstånd; 
s.39 – 58  Modul 3  Atomer och joner; Antika kunskaper;  
     Produktiva frågor; Fair test 
s.58 – 76  Modul 4  Allt är inte salter; Salt på is;
    Svårlösliga salter; Vattenrening;  

Varför experiment i skolan?; 
Frihetsgrader; 

s.77 – 79    Kemisk ordlista 1 
s.79 – 97  Modul 5  Molekyler;Tensider; Emulsioner;  

Lika löser lika; Sagor och berättelser i 
naturvetenskap. 

s.97 – 107  Modul 6  Bränslen och energi;  
    Järnhanteringens historia 
s.108 – 116  Modul 7  Koldioxid och karbonater; Kolets  
    kretslopp;Växthuseffekt 
s.117 – 119    Kemisk ordlista 2 
s.120 – 134  Modul 8  Syror och baser; Språk och kemi. 
s.135 – 144  Modul 9  Polymerer dvs. stora molekyler 



Kemiskafferiet++++2+
 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 

2 

+

+

+

+

+

+

+

MODUL+1+

Sortering+och+klassificering++
I uppnåendemålen i kemi för år 5 står det bl.a. ”eleven skall – beträffande den 
naturvetenskapliga verksamheten – kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i 
hur de kan indelas.” 

!

Bakgrund!
Sortering och klassificering är en viktig komponent i naturvetenskaplig kunskapsbildning och 
arbetssätt. Att observera och studera egenskaper i detalj är viktigt för naturvetaren.  
Kemister sorterar grundämnen och kemiska föreningar utifrån egenskaper som massa, 
densitet, smältpunkt, löslighet mm. Periodiska systemet är resultatet av en sortering av 
grundämnen. Astronomer sorterar stjärnor, såsom röda jättar, gula dvärgar m.fl. utifrån färg, 
temperatur, massa, ljusintensitet, ålder mm.  
Linné, Sveriges mest kända vetenskapsman, gjorde inga experiment – han sorterade växter 
utifrån antal ståndare och pistiller.  
Alla olika nycklar som finns inom systematiken har en bakgrund i klassificering/sortering. 
 För naturvetare har klassificering och sorterande varit ett sätt att se mönster i naturen.  
 
Att sortera/ordna föremål på olika sätt ingår, enligt Piaget i barns matematisk-
naturvetenskapliga begreppsbildning. Det är ett sätt för barnet att organisera sin omvärld. Det 
hjälper också barnet att fokusera på detaljer, likheter och skillnader.  
 

Det!forskande!barnet!
När barn lär sig om sin omvärld använder de ofta ett i grunden naturvetenskapligt arbetssätt.  
Ett exempel som kan illustrera detta är det lilla barnet som hittar ett konstigt föremål (t.ex. en 
stor snäcka) som hon inte känner igen. Barnet tittar nära, känner, lyssnar, knackar på 
föremålet och försöker komma underfund med vad det är för något.  
Detta förlopp skulle kunna beskrivas så här:  
Barnet gör en observation. Utifrån tidigare erfarenheter av sin omvärld har barnet konstruerat 
en teori om världen. Utifrån denna teori ställer barnet en hypotes: ”föremål som glänser så 
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här brukar vara gjorda av porslin, därför tror jag att det är ett porslinsföremål.” Barnet gör 
en förutsägelse: ” i så fall borde det låta på samma sätt som min mugg gör när jag knackar 
på den med skeden.” Barnet knackar på snäckan, dvs. gör ett experiment, och upptäcker då 
att den inte låter likadant. Idén förkastas och istället börjar barnet kanske testa en annan 
hypotes. I verkligheten är processen naturligtvis inte så strukturerad och medveten, men 
forskning visar att barn ofta för ett inre resonemang av denna typ. 

Sortering!och!klassificering!i!praktiken!
Syftet med sorteringsövningar kan vara flera:  

•! Att ta reda på barnens förförståelse.  
Vad känner barnen till om de här materialen? Vilka ord använder de för att 
beskriva sin uppdelning?  

•! Att utmana barnens vardagsföreställningar.  
Är morötter levande eller döda? Är stål och metall samma sak? 

•! Att få igång en diskussion i grupperna, få barnen att problematisera, 
formulera produktiva frågor och undersöka mera.  

 Andas verkligen ärtor? Hur kan vi ta reda på det?  
•! Att träna deras matematisk- naturvetenskapliga begreppsbildning på olika 

nivåer. 
De föremål man använder till sorteringsövningar kan variera beroende på:  

•! vilket temat/ämnesområdet är   
•! vilket syfte övningen har 
•! vilken åldersgrupp man arbetar med 
•! vad som är tillgängligt  

Det är bra att använda vardagsföremål eller föremål från naturen. Tänk på att de ska vara 
ofarliga att hantera.  
 
I början sorterar barnen ofta efter flera kriterier samtidigt t.ex. vad föremålen är gjorda av och 
vad de används till. Så småningom kan de sortera mer efter samma typ av egenskaper, detta 
blir särskilt tydligt om man samtidigt tränar egenskapsord. 

 
      Några exempel på barns sortering finns på följande sidor 
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+ Sortering+och+klassificering+i+klassrummet+
Syftet med sorteringsövningen är att se hur barnen sorterar samt vilka beskrivningar och 
begrepp de använder. Den kan även användas för att lära barnen nya ord och nya begrepp. 

Exempel!på!lämpligt!sorteringsmaterial:!
•! Olika bestick av metall, ståltråd, aluminiumfolie, rostfritt kärl, skruv, spik, knappnål, 

metallgem, knäckformar, mynt, piprensare, läskburk... 
•! Tidning/annat papper, smörkniv av trä, servetter, tandpetare, bullformar, sandpapper, 

kartongbit… 
•! Några olika tygbitar (t.ex. ylle, siden, syntetmaterial), garn, bomullstuss… 
•! Plastpåse, glassbytta, engångsbestick, plastgem, legobit, glasburk, stearinljus… 
Eller andra föremål som passar just era barn. Undvik att använda för många föremål. 
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Begreppet!sortering+
Om barnen inte är bekanta med sorteringsbegreppet kan det vara bra att inleda med några 
exempel för att klargöra ordets betydelse. Du kan be eleverna dela upp sig i flickor och 
pojkar, ställa sig i en rad efter skostorlek… 

Så!här!kan!du!göra!
Ordna föremålen som en utställning i klassrummet. Då behöver du bara ha ett exemplar av 
varje. Alternativt kan du ha föremålen i flera exemplar så att varje grupp får sin uppsättning. 
Be barnen att markera föremål som de tycker hör ihop genom att t.ex. rita av dem och göra en 
ring runt dem. Be dem skriva föremålens namn och motivering till varför de tycker att just de 
hör ihop. 

Eller!så!låter!du!lektionen!övergå!till!en!övning!av!egenskapsord+
Be barnen beskriva egenskaper hos några utvalda föremål t.ex. aluminiumfolie, läskburk, 
bomullstuss, sandpapper, en smörkniv av trä. Här måste de få tillfälle att titta och känna noga 
på dem och eventuellt pröva olika egenskaper såsom hård, mjuk, böjlig etc. 
Gör en sammanställning av olika ord som barnen använder för att beskriva respektive 
föremål. Låt sedan barnen gissa vilka föremål orden beskriver. 
Ett annat förslag är att samla barnens egenskapsord för ett föremål och skriva ner dem på ett 
kort. På ett annat kort ritas föremålet av. Gör detta med ett antal föremål så kan eleverna 
försöka para ihop egenskapsord med respektive föremål. 

Barns!beskrivningar!av!några!föremål!
Hård, liten, taggig, rund, platt uppe, vass nertill, lång, hål i toppen, känns vågig, glänser, 
blänker, kittlas när man snurrar på den, när man rör på den mellan fingrarna blir det lite 
massage, luktar inget, låter som en hackspett mot bordskanten, luktar metall, guldgrön. 
(mässingsskruv) 
 
Tunn, platt i botten, mjuk, vågor på kanterna, prasslig, väger inget alls, går att vända ut och in. 
(knäckform) 
 
Hård, mjuk, lång, lätt, gropig, många kanter, går sönder om man böjer den, lite rund nertill, 
hårdare upptill, vit, len, känns skönt, passar bra på tummen. (plastsked) 
 
Fjädrande, inte så ömtålig, böjbar, ganska hård, spetsig, smal, nästan som en båt, som två hus- 
ett större med ett mindre inuti, bronsfärgad. (gem) 
 
Blänker, tunt, frasigt, ogenomskinligt, mjukt, glänser, skrynkligt, prasslar, lätt att ta sönder, 
glittrar, glänsande på den ena sidan, oglänsande på den andra. (aluminiumfolie) 
 
Vitt, små runda prickar, ser ut som en stjärnhimmel om man häller ut det, pyttigt, små vita 
pluppar, grynigt, kornigt, smuligt. (salt) 

Så!här!kan!du!arbeta!vidare!
•! Andra sätt att sortera: flyter – sjunker, löser sig i vatten – löser sig inte i vatten, levande – 

dött – har varit dött, magnetiskt – omagnetiskt… 
•! Sorteringsövningen kan övergå i ett projekt om källsortering av sopor. Låt eleverna sortera 

sopor i fraktionerna: papper, glas, metall, plast, (komposterbart), (miljöfarligt) och övrigt. 
De får sedan i grupper studera de olika fraktionernas kretslopp. 
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Barns+tankar+om+naturvetenskapliga+fenomen+
Barn har idéer om naturvetenskapliga fenomen redan som små. Genom observationer, språket 
och samtal med andra konstruerar barn användbara förklaringar. Dessa skiljer sig ofta från de 
vetenskapligt vedertagna, men för barnen är de förnuftiga och användbara. Många forskare 
har bidragit till kartläggningen av barns tankar kring naturvetenskap. Här redovisas några 
resultat från svenska och internationella undersökningar.(ur Driver m.fl. – ”Making sense of 
secondary science” och Björn Andersson – ”Elevers tänkande och skolans naturvetenskap”) 

Luft!
•! Små barn liknar ibland luft vid tankar, de har samma ”genomskinliga karaktär”. 
•! Luft existerar bara för yngre barn när den är i rörelse, t ex när det blåser.  
•! Vid åtta års ålder tror de flesta att luft finns även när den inte är i rörelse. De börjar 

även förstå att det är luft man andas, även om de inte vet vad som händer med den i 
kroppen. De känner till att luft tar plats. 

•! Vid tolv års ålder förstår de flesta att luft innehåller syre och att det kommer från 
växterna. 

•! Vid sexton års ålder anser fortfarande en majoritet av eleverna att luft har negativ 
massa eller ingen massa alls. En följd av detta är att många elever har svårt att förstå 
att gaser har en huvudroll i fotosyntesen – de har svårt att acceptera gaser som en 
materiell substans.  

•! Barn på låg- och mellanstadiet betraktar ofta luft och gas som två skilda saker. Luft 
uppfattas som något bra – det används ju vid andning för att vi ska kunna leva. Gas 
däremot uppfattas som något dåligt – det kan vara giftigt eller farligt. 

Vatten!
•! Smältning. Många barn tror att massan minskar när is omvandlas till vatten. I ett 

försök visade man två isbitar med exakt samma vikt. Därefter smältes den ena av 
isbitarna. När man sedan frågade barnen om massan ansåg 95 procent av fem-
sexåringarna, 50 procent av sjuåringarna och 25 procent av tioåringarna att massan 
hade minskat när isbiten smält till vatten. 

•! Avdunstning. Fem- och sexåriga barn kan utan problem acceptera att vattnet i en 
behållare försvinner och behöver ingen förklaring till detta. Barn i åldern åtta till tio 
hävdar ofta att vattnet måste ha tagit vägen någonstans, t ex till en behållare av något 
slag. När barnen är tolv till fjorton år har många insett att ”behållaren” är luften. Bara 
ett fåtal använder dock begrepp som partiklar och molekyler för att förklara vad som 
skett. 

•! Kondensering. I en undersökning gjord med barn mellan tio och sjutton år frågade 
man hur kondens uppstår. Många av de yngre barnen svarade att ”kylan blir vatten”. 
Omkring hälften av sjuttonåringarna hävdade att ”vattenångan i luften kondenseras vid 
kyla”. 

•! Kokning. Huvuddelen av sex till åtta år gamla elever visade sig förstå att kokning av 
vatten innebär att vattenånga avges till luften.  
I en annan undersökning ställde man två frågor: 

– Vad skulle hända med temperaturen på vatten som kokar i en kastrull om 
vattnet får stå på plattan ytterligare 5 minuter? 
– Vad skulle hända med vattnets temperatur om man skruvade upp värmen på 
spisen? 
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På första frågan svarade 40 procent av tolvåringarna att temperaturen skulle bli högre 
än 100 grader. De förklarade att vattnet blir varmare ju längre tid det värms. På andra 
frågan antog 90 procent av tolvåringarna att temperaturen skulle överstiga 100 grader. 
Många elever tror att bubblorna i kokande vatten innehåller vätgas och syrgas. De har 
bildats genom att vattenmolekyler sönderdelats vid kokning.  
Teckningarna nedan visar hur barn kan tänkas uppfatta vattnets kretslopp. 

 
5-7 år. Moln är en sorts behållare som 
kommer från ett förråd ovanför himlen.   
När molnen krockar börjar det regna. Inget 
kretsloppstänkande   

   6-8 år. Molnen går ner till sjöar eller hav 
och dricker vatten. Det regnar när molnen krockar 
med varandra.  
 
 

           
 

7-10 år. Vattnet avdunstar och sugs upp av 
moln som är någon slags tvättsvamp med 
en massa hål i. När solen skiner "svettas" 
molnet och vattnet rinner ut ur hålen – det 
regnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9-10 år. Molnen består av vatten som har 
avdunstat. Men eleverna har svårt att 
beskriva kondensationen och att små 
vattendroppar slås samman och till slut blir 
så stora och tunga att det börjar regna. 
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Andra undersökningar har visat att många fem- till sjuåringar som tillfrågades om var regnet kommer ifrån, 
trodde att det började regna antingen när alla mammor stod och kokade vatten eller när Gud öppnade sin 
regnbehållare. De trodde också att molnen var av rök eller bomull. 

 
•! Barn upp till åtta års ålder tror ofta att ämnen som löses i vatten och inte syns, t ex socker 

och salt, helt försvunnit. De förklarar att sockret/saltet smält bort, helt upplösts eller 
förvandlats till vatten. En tredjedel av åttaåringarna tror att det lösta sockret/saltet finns 
kvar i lösningen. Men bara hälften av dem tror att det väger någonting.  

Fast!och!flytande!
•! Barn har träffat på begreppen fast och flytande innan de har börjat i skolan. Men 

betydelsen har varit en annan än den är i naturvetenskapliga sammanhang: 
den sitter fast, fast det gör ingenting  
jag ser en flytande kork, jag kan tala flytande 

•! Många yngre barn anser att begreppet fast betyder samma sak som att något är hårt. 
Material som inte är hårda t ex modellera, svamp och tyger uppfattas som något 
mellanting mellan fast och flytande. 

•! Barn betraktar ofta pulver som flytande eftersom de går att hälla – det är ”rinnigt”. Okokt 
spagetti är fast medan kokt spaghetti är flytande.  

•! Eftersom vatten ofta tas upp som exempel på en vätska finns missuppfattningar att alla 
vätskor liknar, är gjorda av eller innehåller vatten. Därför kan barn ha svårt att 
klassificera honung, sirap och lim som flytande form eftersom konsistensen inte liknar 
den hos vatten. 

Materia!
•! Det är inte ovanligt att elever tror att allt som existerar är materia som t ex värme, ljus 

och elektricitet.  
•! Många elever menar att massa är något man känner. Om du inte kan känna någon tyngd 

är det viktlöst. På samma sätt tror elever att om du delar en plastbit i mindre och mindre 
bitar så får du ganska snart en liten bit som inte väger någonting. 

•! Barn blandar ofta ihop orden ”massa” och ”massiv”.  
•! De har svårt att skilja mellan rena ämnen och blandningar ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv. Barnen menar ofta att luft och vatten är exempel på rena ämnen eftersom de 
ofta hör uttryck som ”ren luft” och ”rent vatten”.  

Partiklar!
•! Många barn tror att atomer är små fasta bitar eller kanske små droppar. 
•! Elever i alla åldrar har svårt att förstå hur små partiklarna är.  
•! De tror även att det måste finnas något i utrymmet mellan partiklarna.  

Det finns vatten mellan vattenmolekyler, och luft mellan syre – och 
kvävemolekyler.  

•! Ofta tilldelas atomer och molekyler egenskaper som de inte har t ex lukt och färg. 
Guldatomer är guldglänsande. 

 De blir större när de blir varma – vilket gör att metallen utvidgar sig. 
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 De smälter när det blir riktigt hett – guldet smälter. 
När is smälter förändras vattenmolekylen till en liten vattendroppe.  
Gummibandspartiklarna är elastiska. 

Kemiska!reaktioner!
•! När ämnen förbränns tolkar barn det som att delar av ämnet försvinner. Ljuset brinner 

upp och bensinen tar slut.  
•! Det som bildas vid kemiska reaktioner finns egentligen från början men man ser det inte. 

Rosten på spiken kommer inifrån – den har hela tiden funnits där. 
 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Luft+och+andra+gaser++

+
Atmosfären är viktig Den innehåller syret som vi människor och andra 
organismer (även växter andas) behöver för vår andning. Växterna 
använder koldioxid ur luften och ger  oss syre tillbaka vid fotosyntesen. Den 
största delen av atmosfären utgörs av kväve. Men atmosfären tar också 
emot andra gaser som bildas på jordklotet.  
 
 

Historiska!notiser!om!luft!och!dess!användning!
Magdeburgska halvkloten 
Otto von Guericke, 1602–86, var tysk militäringenjör och experimentalfysiker och dessutom 
borgmästare i Magdeburg. Han konstruerade den första luftpumpen. 
 

von Guericke gjorde ett 
berömt experiment med de 
Magdeburgska halvkloten. 
Han vände halvklotens plana 
välslipade kanter mot 
varandra. Sedan pumpade 
han ut luften ur klotet och 
visade att det krävdes två 
spann på vartdera åtta 
arbetshästar för att få isär 
halvkloten. Lufttryckets 
styrka var därmed effektfullt 
demonstrerad. 
Bilden finns på  

http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/schott.htm 
 
Lufttryck+
Den första barometern konstruerades av Torricelli på 1640-talet, vilket i sin tur krävde insikt om 
att luft har massa.  
Barometern inspirerade Pascal till att visa att lufttrycket minskar med höjden över jordytan. Det 
är för att hedra honom som den numera vedertagna enheten för lufttryck är just Pascal  - det 
normala lufttrycket kan uttryckas som ca 1000 "hektopascal". (Man använder också 1 atmosfär 
eller 1000 millibar. Även enheten Torr efter Torricelli har använts.) 
På 1600-talet kunde man alltså mäta lufttryck, men att luften bestod av olika gaser förstod man 
inte förrän på 1770-talet då vår store svensk Scheele och engelsmannen Priestley samtidigt 
påvisade ämnet syre i luft, med annorlunda egenskaper än den andra huvudkomponenten, kväve.  
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Luftballonger!
Visst har vi alla sett bilder av det brinnande luftskeppet Hindenburg, en "Zeppelinare". Men 
redan på 1780-talet skedde de första bemannade flygningarna med luftballong. Man använde 
gasballonger eller varmluftsballonger. Det sägs att den berömde kemisten Lavoisier tillhörde 
passagerarna. Ballonger användes då mest för nöjesresor.  
Vid belägringen av Paris 1870-71 kom luftballonger till nytta för att skicka ut både post och 
passagerare.  
 

 
 
 
 
Bilden finns på: 
 http://www.flight100.org/gallery/ig-mont.html 
 
 
 
 
Den första ballonguppstigningen 21 november 1783 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Numera används heliumfyllda ballonger för vetenskapliga undersökningar  - och 
varmluftsballonger till nöjesflygningar vackra sommarkvällar. Men man har faktiskt diskuterat 
att använda nya Zeppelinare för framtida energieffektiva transporter. 
 
 
 
 
 
 

Luft!väger!
Ett klassrum på 10 x 5 x 3 meter rymmer 150 m3 och luften där väger ungefär 150 kg!  
1 kg per m3 eller 1 g per liter är lätt att komma ihåg.  
Liksom alla andra föremål dras luftens molekyler av tyngdkraften mot jorden, och runt hela 
jorden finns 5 000 000 000 000 000 000 kg luft. Varje kvadratmeter av jordytan bär 10000 kg 
luft, eller i mindre skala: varje kvadratcentimeter bär 1 kg luft.  
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Vad!innehåller!luft!?!
Luften är en blandning av gaser och ca 1/5 av luften är syre. Syre är reaktivt och reagerar gärna 
med andra kemiska ämnen.  
För övrigt innehåller luften mest kväve, som reagerar mycket trögt. Kväve kan alltså inte 
underhålla andning eller en eld vilket namnet också säger.  
I vanlig luft finns också små mängder av koldioxid, vattenånga, argon, metan, svavelväte, 
ammoniak, svaveldioxid, ozon…  

Var!kommer!gaserna!ifrån?!
Koldioxid och vattenånga bildas vid förbränning.  
Argon är en ädelgas som bildas vid naturliga radioaktiva processer i jordklotet. Den är alltså 
ganska vanlig och därför förhållandevis billig. 
Metan (sumpgas) bildas vid naturliga processer när organiskt material bryts ned utan att syre 
finns närvarande, t ex i en kompost som inte luftas. Det gäller också svavelväte och ammoniak, 
som bildas när protein bryts ned. Lukta nästa gång du går förbi ett dike där det alltid står vatten. 
Svavelväte är den gas som luktar ruttna ägg eller kort sagt avlopp.  
Svaveldioxid bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen, men det finns också naturliga 
källor, bland annat vid vulkanutbrott bildas ansenliga mängder svaveldioxid. Organismer i 
havsvatten producerar också svavelhaltiga gaser.  
Ozon är en form av grundämnet syre och en giftig gas, men den ozon som finns högt upp i 
atmosfären skyddar oss från solens UVstrålning. Samma gas på jordytan ställer till besvär genom 
att det bildas smog och andra lungretande föreningar. Ozondoft kan man känna om man 
använder en kopiator en längre stund. Ozon bildas nämligen vid elektriska urladdningar ur 
vanliga syremolekyler. Den bildas också som en av många molekyler av kombinationen 
bilavgaser, syre och intensivt solsken. 
 
De gaser som idag förstärker växthuseffekten har till största delen sitt ursprung i mänskliga 
aktiviteter.  
Den viktigaste av dessa är koldioxiden, men dit hör även freonerna, kväveoxid och metan. 
Kväveoxid bildas så fort luft upphettas, som i en bilmotor. Då reagerar en liten, liten del av 
luftens kväve och syre till kväveoxid.  
Du får mer information om de olika gaserna i senare moduler. Växthuseffekten beskrivs i modul 
6. 
 

Hur!beter!sig!en!gas?!
Gas är ett av de tre tillstånd som materia kan anta, de övriga är vätska och fast ämne. Gaser är 
mycket annorlunda än vätskor och fasta ämnen. Gas fyller ut varje kärl eller rum den befinner sig 
i. Gaser har mycket lägre densitet (massa per volym vanligtvis uttryckt som g/cm3) än vätskor 
och fasta ämnen, och gaser kan komprimeras (som i bildäck, i kylskåpets kompressor, i 
cykelpumpen).  
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Gaser!brukar!beskrivas!med!en!partikelmodell.!
Vi upplever en gas som något sammanhängande, vi kan inte se hur den ser ut inuti ens med det 
bästa mikroskop. Men vill man resonera om gaser och försöka förstå deras egenskaper behöver 
man en bild av hur partiklarna (molekylerna) i gasen uppträder, en modell. Modellen är en 
tankemodell, som man kan åskådliggöra på olika sätt. Man kan ju inte beskriva osynliga partiklar 
så man får ge dem skepnader från den synliga tillvaron.  
 
Gaser är mest tomrum - partiklarna i t ex luft befinner sig långt från varandra. Tänk dig – i 
förstoring – 1 dm stora bollar på 1 meters avstånd från varandra. Men de rör sig ohyggligt snabbt 
- snabbare än ett jaktplan. Den höga farten gör att partiklarna krockar mycket ofta med varandra 
trots de stora avstånden. Vid krockarna byter partiklarna riktning. Det gör de också vid krock 
med väggarna i en burk eller ett rum. Farten och alla krockar gör att partiklarna kräver stor plats 
och de kommer att fylla ut burken eller rummet.  
 
När man trycker ihop gas minskar avstånden mellan partiklarna. Volymen minskar och 
partiklarna kommer att krocka oftare inbördes och med behållarens väggar. (Det upplever vi som 
att trycket ökar där gasen befinner sig.) Omvänt kan man tvinga gasen att fylla upp en större 
volym och då kommer trycket att minska.  
 
 

 
När man trycker ihop en gas minskar volymen. Avståndet mellan partiklarna minskar.  
Gasens partiklar krockar oftare med väggarna.  
 
Man kan också kyla en gas. Då kommer partiklarna att röra sig mindre snabbt och  
kräver därför mindre utrymme. En ballong med gas krymper när man kyler den och växer istället 
om man värmer. 
Kyler man en gas tillräckligt kommer den att kondensera till vätska. Men det är ett eget kapitel… 
 

Lite!om!syre!
Syre har inte alltid funnits i atmosfären. När de första fotosyntetiserande organismerna 
producerade syre fungerade det som ett gift för andra organismer! Sedan skedde en utveckling 
mot organismer som kunde utnyttja syret och mot vår nuvarande atmosfär.  
Syre är nödvändigt för förbränning antingen det gäller att elda olja eller att förbränna mat, som t 
ex socker. I första fallet sker förbränningen vid mycket hög temperatur, men i kroppen går det 
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vid 37 grader, med hjälp av kroppens enzymer. Slutresultatet av förbränningen är densamma i 
båda fallen, vatten och koldioxid.    
När musklerna jobbar tar de upp blodets syre. De utnyttjar kroppens lagrade bränslen och 
avlämnar den koldioxid som bildas till blodet. I lungorna byts koldioxiden mot nytt syre.  
När vi andas utnyttjar vi bara en del av luftens syre – utandningsluften innehåller fortfarande ca 
16 % syre!  
Det finns ett talesätt: Under 15% syre behövs ingen brandkår, men inte över 25% heller! I det 
senare fallet brinner det för bra, och elden kan inte släckas. 
 
+
+
+
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+
Några+experiment+kring+luft+och+dess+egenskaper+
 
Tips.  
Vid experiment där en ballong ändrar storlek är det klokt att först blåsa upp ballongen en eller 
två gånger med ballongpump. Annars kan ballonggummit hålla emot för hårt i experimenten.Om 
man blåser upp med munnen hamnar alltid lite vattenånga i ballongen.  
 

•! Ett glas kallt vatten  - en observation att komma ihåg till nästa träff! 
Tappa upp ett glas riktigt kallt vatten ur kran. Låt det stå och observera det efter nån timme och 
nästa dag. Anteckna dina observationer - vi diskuterar fenomenet vid nästa träff!  
 
Utför!och!sätt!rubriker!på!experimenten!nedan!!
(!Luft!…gruppens!rubrikförslag…)!
!

•! Luft är något (luftkanon, petflaska med ballong mot t ex ljus) 
Tag en tom PET-flaska och skär eller klipp av bottendelen. Klipp av en halv ballong och spänn 
fast biten över flaskbotten. Förankra med en gummisnodd.  
Tänd ett ljus.  Håll flaskan vågrätt med ljuset en bit framför flaskhalsen. Dra ut ballong-gummit 
och släpp. Hur långt ifrån kan ljuset stå? Hitta gärna på andra demonstrations-exempel. Kan man 
kanske bygga och rasa ett korthus?  
 
•! Luft ……………  
Sätt ett torrt papper i botten på ett glas så att det fastnar när glaset vänds upp och ned. Sänk ned 
glaset rakt i en balja med vatten. Blir papperet vått? 
 
•! Luft ……………. 
Gruppen har fått en spruta med en förslutning för spetsen. Ta av och spara förslutningen. Dra ut 
sprutans kolv till 50 cm3. Sätt på förslutningen igen. Tryck in kolven så mycket du orkar. Kan du 
läsa av hur mycket du kan pressa in kolven? Andra observationer? 
 
•! Luft……………….  
Sätt en ballong på en PET- flaska. Sänk ner flaskan i en hink med varmt vatten. Iakttagelser! 
Prova att placera flaskan i frysen / kylskåpet en stund innan du snabbt trär på ballongen och 
sänker ner den i hinken med det varma vattnet.  
Sätt en ballong på en varm PET- flaska och placera den i frysen en stund. Iakttagelser! 
 
•! Luft ……………….  
Ställ fram en stor bunke eller hink med kallt vatten. Häll en liten skvätt vatten i en tömd 
läskburk. Ställ den på kokplatta och låt vattnet koka tills det inte finns någon luft kvar i burken, 
bara "vattenånga" (då har det ångat en stund ur öppningen).  
Greppa burken med grytlappsvante och vänd den snabbt med öppningen nedåt i det kalla vattnet.   
Vad händer?  
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MODUL 2 

Förförståelse+
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål 
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måsta jag visserligen förstå mer än vad han gör 
men först och främst förstå det han förstår. Och acceptera att jag inte alltid förstår. 
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Sören Kierkegaard 

Lärande!–!en!aktiv!och!ständigt!pågående!process!!
Barn kommer inte som ”oskrivna blad” till undervisningen i skolan. De har byggt upp 
föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen från tidigaste barnsben. Genom att observera, 
undersöka, uppleva, leka och samtala med andra har de konstruerat användbara förklaringar. 
Många är grundade på känslomässiga erfarenheter. De är socialt accepterade och understöds ofta 
av språket. De har testats under lång tid, och fungerat bra. 
 
Nya fenomen och företeelser som barn möter jämförs och relateras till dessa tidigare 
erfarenheter. Kunskap om barns förförståelse är därför en viktig utgångspunkt för undervisning i 
naturvetenskap. 
 
Om jag var tvungen att reducera all pedagogisk psykologi till en princip, skulle jag 
säga följande: Den viktigaste enskilda faktorn som påverkar lärandet är vad den 
lärande redande vet. Ta reda på det och undervisa med utgångspunkt från det!  

David Ausubel 
 
Men det är inte helt lätt att få ett barn att överge sin vardagsföreställning för en naturvetenskaplig 
förklaring – den förståelse av omvärlden barnet skapat har ju visat sig vara användbar. En lärare 
formulerade det på följande sätt ”att undervisa elever i naturvetenskap är som att stryka med ett 
kallt strykjärn – skrynklorna kommer snabbt tillbaka”. 
Inte överger barn sina tankar och idéer i första taget bara för att läraren påstår något annat – så 
lätt kan vi inte manipulera barnen – och tur är väl det!  
 
Om vi vill ge barn en möjlighet att själv konstruera en naturvetenskaplig förståelse måste de få 
tid till att bearbeta de nya erfarenheterna. Om det ”nya” kan relatera till barnets tidigare 
erfarenheter, kan det jämföras och bearbetas – hon kan aktivt skapa ny förståelse. Är den nya 
förklaringen förståelig, är den trovärdig och är den användbar? 
Låt eleverna formulera och klargöra sina idéer, göra dem tillgängliga för reflektion och test mot 
andra barn. 
Om man har dokumenterat barnens förförståelse innan undervisningen startat så kan de få 
möjlighet att få syn på sitt eget lärande genom att jämföra sina kunskaper före och efter 
undervisningen.  
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Några!förslag!på!metoder!för!att!ta!reda!på!elevers!förförståelse!

Tankekarta+
Att samla upp barnens tankar eller frågor kring ett område i form av en tankekarta på tavlan eller 
på ett papper är en användbar metod som inlett många arbetsområden.  

Självvärdering!!
Ett snabbt sätt att ta reda på lite äldre elevers förförståelse är att låta dem själva bedöma vilken 
förförståelse de har. Du kan antigen dela ut en stencil med de begrepp du tycker är centrala eller 
läsa upp ett begrepp i taget och låta eleverna räcka upp handen beroende på vilken kategori de 
anser sig tillhöra.  

Kategorierna är: 
 1. Vet inte 
 2. Har hört talas om det 
 3. Förstår delvis 
 4. Förstår bra 
 5 Kan förklara för andra 

Kortskrivning+
Ibland får man se att en idé 
som förefaller vara idériktig inne i hjärnan 
är helt annorlunda när den kommer ut i det fria 
och andra människor tittar på den.    
     Nalle Puh   
 
Under senare år har kognitivt skrivande blivit allt vanligare även inom naturvetenskaplig 
undervisning. Syftet med kortskrivningen är att samla elevernas tankar och försöka fokusera dem 
på ett område. Som lärare får du samtidigt en bild av elevernas förförståelse.  
Så här kan du göra. 
För att var och en ska få uttrycka sina tankar låter du eleverna skriva i några minuter på temat – 
Hur bildas moln?  
Du kan antingen samla in det skrivna materialet och ta del av barnens tankar.  
Eller så kan du dela in dem i smågrupper. Låt eleverna berätta vad de har skrivit i gruppen. Här 
är det viktigt att de inte blir avbrutna eller kritiserade. Låt sedan eleverna tillsammans göra en ny 
beskrivning av – Hur bildas moln?  

Rita++
Be barnen att rita t ex Hur bildas regn? 
När barnen börjar teckna dyker det ofta upp frågor. Eftersom barnen själv formulerar dessa 
frågor så blir de på barnens nivå, och de får en helt annan drivkraft att ta reda på svaret än om 
någon vuxen formulerat frågan. 
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Intervjua+
Om man har möjlighet är det spännande att intervjua en grupp elever om deras tankar kring 
naturvetenskapliga fenomen. 

Begreppskarta+och+Concept+Cartoons+
Presenteras nedan. 
 

Begreppskarta+(concept+map)+
Vad!är!en!begreppskarta?!
En begreppskarta syftar till att visa hur elever förstår relationer mellan centrala begrepp eller 
aktörer inom ett område. Man kan t ex göra en begreppskarta över personerna i en TV- såpa och 
beskriva hur relationerna ser ut mellan dem. De flesta ungdomar skulle utan problem klara av att 
göra en sådan begreppskarta! 
 
 

   Har förskingrat  
   Stisse´s arv 

                är gift med            är förälskad i 
 
                   är fosterbarn   till 
 

     är otrogen med 
  är dotter     till                                        har misshandlat 

             är förlovad   
             med 
 

              är gravid med 
!
 

Begrepp!och!förbindelseord.!
Begrepp kan beskrivas som saker och händelser som ger tankebilder. 
Förbindelseord binder samman begreppen (är, var, till, kan… ). 
 
Himlen       kan vara blå 
Fröet behöver vatten 
 
             kan vara  

 
 
 

 behöver 
  

Himlen blå 

Fröet vatten 
 

Rektor Greta 

Frisör Sven Lärare Rune 

Gretchen Vaktmästare Eva Stisse 
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Hur!du!gör!en!begreppskarta.!(efter&White&Gunstone&–&Probing&understanding”)!
1.! Skriv ner begrepp på lappar t ex ”post it”- lappar. 

Ex djur, gräs, ko, hund, vatten, levande saker, växter. 
 
2.! Placera de begrepp du tycker hör ihop tillsammans. Sortera bort de som har ett ord du inte 

förstår eller som du inte tror hör ihop med resten. I detta exempel sorterar vi bort vatten. 
De begrepp som finns kvar försöker du ordna på ett för dig begripligt sätt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.! Rita linjer mellan de begrepp som är relaterade till varandra.  
 
4.! Skriv på linjerna förbindelseord som beskriver relationen mellan begreppen. Markera med en 

pil i vilken riktning relationen ska läsas. 
 
 

 
 
är          är 
 
 
 

 
         är ett                                   är ett         är en  

                 äter 
 
 

 
5.! Gå tillbaka till de begrepp du sorterat bort och se om du kan få med dem i din begreppskarta. 

Kan du nu placera in begreppet vatten? 

Levande saker 

Djur Växter 

Hund Ko Gräs 

Levande saker 

Djur Växter 

Hund Ko Gräs 
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Ett!förslag!på!arbetsgång!i!klassrummet!
•! Börja med ett enkelt område som är välkänt för eleverna, så att de kan koncentrera sig på 

metoden.  
•! Välj ut lämpliga begrepp och gör först en egen begreppskarta. Lägg till begrepp du tycker 

saknas och ta bort onödiga.  
•! Konstruera en begreppskarta tillsammans med eleverna på tavlan med stora ”post it”- lappar. 

Förklara vad som menas med begrepp och förbindelseord. Om det är möjligt kan det vara bra 
att konkretisera genom att duka upp ett bord med de begrepp som du ska arbeta med. 

•! Låt eleverna göra egna begreppskartor i grupp med hjälp av ”post it”- lappar. Låt grupperna 
ta del av varandras begreppskartor. Samla ihop och lyft upp diskussionen i helklass. 

 
Prova att göra en egen begreppskarta med följande begrepp: vatten, kondensation, is, 
avdunstning, vattenånga, gas, stelning, smältning, moln, flytande, kokning, fast … 

 

 

Varför!ska!du!arbeta!med!begreppskartor?!
En begreppskarta kan vara ett bra alternativ till essäfrågor. Syftet är detsamma men det går 
fortare och är inte så beroende av elevernas skrivkompetens. 
När elever konstruerar egna begreppskartor får de tillfälle att tydliggöra hur de tycker att centrala 
begrepp inom ett område är relaterade till varandra. 
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Den största inlärningseffekten får man när man ensam eller tillsammans med andra konstruerar 
en begreppskarta. När elever arbetar i grupp får de argumentera för sina synpunkter och ta del av 
andras perspektiv.   
Andra fördelar: 
•! Du kan få reda på vad dina elever redan vet om ett område och hur de föreställer sig olika 

sammanhang- och sedan använda det som underlag för din planering.  
•! Du kan använda begreppskartor för att utvärdera om din undervisning inom av ett område 

”gått hem”. 
•! Genom att jämföra en begreppskarta som konstruerades vid kursområdets start med en karta 

producerad vid dess slut kan eleven själv se vad hon har lärt sig. 
•! Med en begreppskarta kan du ge eleverna en översiktlig bild av ett undervisningsområde. 
•! Begreppskartor kan visa på vilket sätt experiment är kopplade till teori.  
•! Det finns flera tänkbara ”rätta svar”. Ofta finns det flera relevanta relationer mellan begrepp, 

och utformningen av kartorna kan således variera. 
 
 
 
 

Concept+cartoons+–+Vad+tror+duNbilder+

Vad!är!det?!
En Concept Cartoon (C.C.) är en tecknad ”serieruta” där några barn är samlade runt ett 
vardagligt naturvetenskapligt fenomen. Någon av dem ställer en fråga eller problematiserar en 
händelse . De övriga barnen kommenterar påståendet på olika sätt utifrån de vanligaste 
vardagsföreställningarna  barn har runt fenomenet.  

Bakgrund!
Brenda Keogh och Stuart Naylor från Manchester Metropolitan University introducerade 
Concept Cartoons 1995. De kom på idén när de arbetade med NO-kurser för lärarstuderande som 
inte var naturvetare och som tyckte att naturvetenskap var svårt. K&N ville ha något konkret som 
studenterna kunde resonera kring och som samtidigt utmanade deras tankar kring 
naturvetenskap. Studenterna tände till på idén och ville prova C.C. med mindre barn under sin 
praktik ute på skolorna. Resultatet blev lyckat och K&N utvecklade C.C. vidare.  
De utgick dels från de forskningsresultat som fanns kring barns vardagsuppfattningar om 
naturvetenskapliga fenomen, dels från sin långa erfarenhet som lärare och lärarutbildare. De var 
noga med att C.C. utspelades i ett sammanhang som var välbekant för barnen.  
Resultatet presenterades på olika konferenser och idén spred sig snabbt. Lärarna såg i detta 
material en möjlighet att både undervisa utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv och att själva 
”överleva” i klassrummet.  

Vad!innebär!ett!konstruktivistiskt!perspektiv?!
En undervisning utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv tar hänsyn till elevens förförståelse, 
utmanar den och skapar på så vis en kognitiv konflikt. Eleven får då en möjlighet att utveckla sin 
förståelse. Detta är självklarheter för de flesta lärare, men det är i praktiken nästan omöjligt  att 
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genomföra  – hur ska man hinna med att ta reda på alla elevers förförståelse! En del av 
framgången för C.C. är att just detta underlättas. Man kan luta sig mot de forskningsresultat som 
finns rörande barns idéer istället för att själv ta reda på varje barns tankar runt ett specifikt 
naturvetenskapligt fenomen.  
När elever planerar en undersökning efter att ha diskuterat en C.C. så kan alla genomföra samma 
aktivitet, utifrån sina egna idéer. Ett exempel är ”snögubben” - vare sig man tror att snögubben 
smälter eller inte så kan alla göra försök med isbitar invirade i olika material.  
Genom att med egna ord argumentera för en figur i C.C. och lyssna till andra elevers synpunkter 
får eleven  tillfälle att samtala kring naturvetenskap - senare års forskning visar att C.C. främjar 
diskussionen och argumentationen i klassrummet. Samtalen runt de tecknade barnens idéer ger 
eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse. 

Varför!ska!du!använda!Concept!Cartoons?!
•! Det hjälper dina elever att fokusera på ett naturvetenskapligt fenomen. 
•! C.C. stimulerar och startar diskussioner. Det är ofta lättare att diskutera andras 

påståenden än att formulera sina egna.  
•! Elever ser att barn kan ha alternativa tankar kring ett fenomen. Därigenom kan deras egna 

idéer utmanas och utvecklas. 
•! Påståendena kan också vara till hjälp när de språkligt ska formulera sina egna tankar. 
•! C.C. skapar ett tillåtande klassrumsklimat där det finns flera åsikter eller ”rätta svar”. 
•! Du får snabbt reda på dina elevers förförståelse. 
•! C.C. är en bra utgångspunkt för eleverna att föreslå egna experiment och undersökningar. 

 

Vilka!Concept!Cartoons!finns!det?!
Brenda Keogh och Stuart Naylor har producerat drygt 100 Concept Cartoons (engelska) kring de 
naturvetenskapliga teman där det finns speciellt mycket forskning runt barns förförståelse. 10 av 
dessa är översatta till svenska och kan beställas via www.plastochkemiforetagen.  CC har också 
visats vid en kampanj på tunnelbanan i Stockholm och ett stort antal bussar över hela Sverige vid 
två tillfällen. Keogh och Naylor har en väldigt trevlig hemsida på www.conceptcartoons.com, 
där du även kan hitta de svenska affischerna.  
Vi har gjort en del egna C.C. - men ni kan också göra egna Concept Cartoons!  
Några saker att tänka på:  
•! Någon eller några förklaringar bör vara naturvetenskapligt acceptabla.  
•! Det bör inte vara självklart vad som är rätt eller fel, alla svaren ska verka lika troliga. 
•! Det kan vara flera alternativ som kan vara möjliga; ibland kan det bästa svaret vara: ”det 

beror på…”  
•! Ibland kan en pratbubbla vara tom - det öppnar då för något eget förslag till förklaring. 

Eleverna har ofta idéer som vi inte tänkt på. 
•! Själva händelsen/fenomenet får inte vara för krystat, det ska kännas verklighetstroget. 
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Kommentar till våra Concept Cartoons:  

”Vart+tar+vattnet+vägen+när+disken+torkar?”+
I en studie från Nya Zeeland fick 650 elever i åldern 12-17 år denna fråga och dessa 
svarsalternativ(som är elevernas egna formuleringar i förstudiens intervjuer): 
A.! Det går in i tallriken  väldigt få elever höll med. 
B.! Det torkar bort och finns inte någonstans 12-åringar: 20 procent,  17-åringar: inga 
C.! Det övergår till syre och väte i luften 30 procent i hela åldersintervallet 
D.! Det går ut i luften som små vattenpartiklar. 12-åringar:35 procent, 17-åringar:70 procent 
 

”Varför+blir+glaset+blött+på+utsidan?”+
I samma studie som ovan ställdes även denna fråga med svarsalternativen: 
A.! Vatten från den smältande isen har gått igenom glaset ovanligt i hela åldersintervallet 
B.! Kylan gör att syre och väte i luften bildar vatten 12-åringar:60 procent, 17-åringar:30 procent 
C.! Vatten i luften fastnar på det kalla glaset 12-åringar:15 procent, 17-åringar:60 procent 
D.! Kylan går igenom glaset och blir till vatten 12-åringar:25 procent, 17-åringar:5 procent 
 

”Var+kommer+vattenångan+i+luften+från?”+
10-14 år gamla elever ställdes i en israelisk undersökning inför dessa alternativ. Svarsprocenten 
anges för 14-åringarna. 
A.! Det finns vattenånga bara då det finns kokande vatten 40 procent 
B.! Det finns alltid vattenånga i luften  20 procent 
C.! Det finns ingen vattenånga i luften  20 procent 
D.! Det finns vattenånga i luften bara på vintern då det är kallt  20 procent 
 
Dessa exempel är hämtade ur Björn Andersson,  Elevers tänkande och skolans naturvetenskap, 
Skolverket.  
Bildexempel nästa sida 
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!

MATERIENS+TILLSTÅND+

!Fast!ämne!kan!bli!vätska!och!vätska!kan!bli!gas.!

Vad!är!avdunstning?!!
 
Du har träffat på och experimenterat med ett av de tre möjliga tillstånden – gas, det mest 
oordnade tillståndet. Nu börjar vi i andra änden – med fasta ämnen – de mest välordnade. 
 
Alla ämnen kan vara fasta, bara man sänker temperaturen tillräckligt mycket.  
Längre ner än till –273 0C kan man inte komma, det är den absoluta nollpunkten. Vid den 
temperaturen finns ingen rörelse alls. Alla atomer är fullständigt stilla.  
Vår nollpunkt på Celsiusskalan är en temperatur som är definierad som vattens fryspunkt dvs 
isens smältpunkt. Vatten är så viktigt för människan att det är naturligt att vatten blivit denna 
standard.  
 

Tänk+dig+ett+stort+stycke+is.+
I ett fast ämne som is ligger vattenmolekylerna i ett regelbundet mönster, en struktur. Det finns 
en attraktion mellan molekylerna, en bindning, som gör att de hålls på plats. I isens struktur är 
varje vattenmolekyl omgiven av fyra andra – en ganska gles packning.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +
 
 
 
Kan man säga något om temperaturen här? 
(Svaren på frågor finns i slutet av avsnittet) 

Isen+smälter…+
Även om molekylerna är bundna till varandra är molekylerna inte helt stilla, de vibrerar kring 
sina bestämda lägen, de har en värmerörelse. Ju högre temperaturen är desto större är 
värmerörelsen. Värmerörelsen är ett mått på molekylernas energi. (Alla molekyler vibrerar inte 
lika mycket, vi talar om rörelsen i genomsnitt.) Om man värmer isen ökar värmerörelsen. Den 
motverkar attraktionen mellan vattenmolekylerna och vid en bestämd temperatur, smältpunkten, 
blir värmerörelsen så häftig att molekylerna kan börja göra sig lösa från varandra, från sina 
platser Då förstörs det fasta mönstret. Flytande vatten börjar bildas.  

Flytande vatten har ingen bestämd struktur När 
vattnet blir flytande kan det följa kärlets form.  

Vad kan man säga om temperaturen här? 

Ett fast ämne ser ut som 
publiken i en fullsatt 
biosalong – alla har sina 
platser… 
 

Isbitar – vatten i fast form 
kan inte fylla ut ett kärl 
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Det går åt energi för att bryta loss vattenmolekylerna från varandra, och så länge det finns is kvar 
kommer allt värme man tillför att gå åt för att isen ska smälta. Först när all is är smält ökar 
temperaturen när man värmer.  
 
 
 
 
 
       
  
 
 
 

Vattnet+kokar+
När all is blivit flytande vatten kommer temperaturen att öka igen om man fortsätter värma. Nu 
behövs inte värmen till att smälta isen utan den kommer att öka vattenmolekylernas rörelse. 
Molekylerna i vätskan håller fortfarande ihop, men molekylerna rör sig fortare och fortare (i 
snitt). Till slut blir värmerörelsen hos molekylerna (deras energi) tillräckligt stor för att den sista 
attraktionen mellan molekylerna ska brytas, och molekylerna blir fria från varandra. Då börjar 
vätskan bli gas. Också detta inträffar vid en bestämd temperatur, kokpunkten, och om man 
fortsätter att värma vätskan kommer ingenting att hända med temperaturen förrän all vätska 
blivit gas. Flytande vatten blir inte varmare än 1000C. 
Fortsätter men att värma kan gasen bli (nästan) hur varm som helst 
 
Vid kokpunkten bildas vatten i gasform inne i vätskan, inte i ytan som vid avdunstning, se nedan. 
Därför ser man stora gasbubblor i kastrullen, företrädesvis i botten där värmen från plattan 
tillförs. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
        Vilken är temperaturen här? 
 
Andra vätskor har andra kokpunkter än vatten. Aceton och etanol (alkohol) har t ex lägre 
kokpunkter än vatten. I vätskor med låg kokpunkt är attraktionen mellan partiklarna 
(molekylerna) liten, och värmerörelsen "tar lättare över". 
 

All värme som tillförs is går åt för att 
smälta isen. Inte förrän all is är smält 
kan det flytande vattnet värmas.  

Vilken är temperaturen? 

En gas är som biopubliken 
när den skingras på gatan 
utanför…. 

Ett flytande ämne ser ut 
som publiken efter 
filmens slut – trångt 
men rörigt och rörligt 
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Vatten+avdunstar+
Hur skiljer sig avdunstning från kokning? 
Tänk dig att du har en kastrull med 1 liter riktigt kallt vatten på spisen. Du tittar ner på ett 
ofattbart stort antal vattenmolekyler. Tänk dig talet 3 med 25 nollor efter! Molekylerna håller 
ihop, de är sammanpackade, men inte stilla. Dels vibrerar och roterar partiklarna själva, dels rör 
de sig långsamt och oordnat runt varandra. Det finns inget mönster i deras platser eller rörelser.  
Nu värmer du vattnet. Då ger du molekylerna mer energi. Temperaturen stiger, vilket är samma 
sak som att molekylernas rörelser i genomsnitt blir snabbare. I vattenytan kommer några 
molekyler då och då att få sån energi – röra sig så snabbt – att de övervinner attraktionen från 
molekylerna omkring och försvinner från vätskan. Vätskan avdunstar. Det sker långsamt även 
när vattnet är kallt, fortare med varmare vatten. En viss liten avdunstning sker även från is!! 
Kläder torkar även vid ”frysgrader”, Glassen kan torka i frysen. 
 
När man värmer vatten ser man "vattenånga" långt innan vattnet kokar, men inga stora bubblor 
på botten av kastrullen. Avdunstning sker från ytan på vätskan.  
 
Det "går åt" energi när vattenmolekylerna ska slita sig loss. Molekylerna tar med sig energin, och 
den energin tas från det vatten som blir kvar, alltså blir det vattnet kallare. Du har väl frusit när 
du varit våt? Då avdunstar en del vattenmolekyler och tar energi från huden. 
 

Vatten+kondenserar.+
I en gas (som t ex vattenånga) rör sig partiklarna snabbt och långt ifrån varandra även om de 
krockar ofta. De påverkar inte varandra särskilt mycket. Men om vi kyler ner gasen kommer 
partiklarna att röra sig långsammare. Gasen får mindre volym, partiklarna kommer närmare 
varandra. Kyler vi ännu mer kommer partiklarna att ”klumpa ihop sig” vid krockarna. 
Attraktionen mellan partiklarna är större än energin i deras rörelse. Det här inträffar vid en 
bestämd temperatur, kondensationspunkten. Den är densamma som kokpunkten och processen är 
precis den omvända mot kokning.  
Den energi man tillför vattnet för  att göra vattenånga får man tillbaka när vattenångan bildar 
vatten. Det har stor betydelse för klimatet i olika delar av världen, men är också orsaken till att 
man använder en kondenstumlare för sin tvätt! 
 
 
 
 

Vet man något om temperaturen? 

Vi kallar här vatten i gasform för vattenånga. Men man kan inte se gaser. Det man serstrax 
ovanför kastrullen är vatten i gasform som just kondenserar till små droppar – och dem ser man. 
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Svar: 1) Is kan bli hur kall som helst, man vet bara att den är kallare än 0 0C. 2) Precis 0 0C..3)  Fortfarande 0 0C 
(både is och vatten).  4) precis 100 0C (vätskan kokar vid den temp. tills all  vätska är borta!   5)  Någonstans mellan 
0 och 100 0C ingen is betyder över 0 0C, ingen kokning  under 100 0C.  

Vatten+innehåller+lösta+gaser!+
 
När en kemist talar om rent vatten menar han/hon destillerat vatten, fritt från allt utom 
vattenmolekyler. Sånt vatten är bra i bilbatteriet, men det är inte gott, t o m ohälsosamt. 
  
Det man normalt menar med rent vatten är inte bara vattenmolekyler. Ett gott dricksvatten 
innehåller lite lösta salter från den bergrund det runnit igenom. Det innehåller också lösta gaser: 
Syre, kväve och koldioxid finns i vatten i små mängder. 
Att gaser löser sig lite grand i vatten är absolut väsentligt för allt levande. Det är inte mycket syre 
som kan lösa sig på det här viset, en liter (1000 g) vatten förmår lösa högst ca 10 mg syre 
(ungefär 10 ml i gasform) vid 10 grader. Men det är det syret bl a fiskarna ska leva på. Det vatten 
fisken tar in genom munnen passerar till gälarna. Där finns tunna lameller med stor yta och 
många blodkärl där syret byts mot koldioxid.  
 
Mikroorganismer tar också upp syremolekyler ur vatten när de bryter ner (förbränner) t ex döda 
alger. Mycket sådan nedbrytning minskar tillgången på syre för andra organismer. Det 
återkommer vi till i Modul 4 . 
 
När man talar om syre och syrebrist i Östersjön är det alltså inte syreatomen i vattenmolekylen 
man menar utan syremolekyler från luft som är lösta i vatten.  
Syre som löst sig är inte gasbubblor utan enstaka syremolekyler som ligger inkilade mellan 
vattenmolekylerna. Ett försök att åskådliggöra hur glest det är mellan syremolekylerna i vatten 
ser du på nedan.   
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Det finns inte många syremolekyler per vattenmolekyl – bara 1 på  300 000 
vattenmolekyler!  
Syremolekylen ovan är gråmarkerad . Övriga är vattenmolekyler.   
Som du förstår skulle vi kunnat fortsätta med bara vattenmolekylerna några tusen sidor framåt… 
 
 
Gaser!löser!sig!ganska!långsamt!!
Det går långsamt när gaser löser sig. I annat fall vore inte Östersjön något problem – då skulle 
tillräckligt med syre lösa sig direkt i ytan och röra sig neråt djupen. Vattnet måste röras om 
ordentligt för att gasen ska lösa sig. Det går långsamt ändå. En akvariepump rör t ex om 
ordentligt och gör små bubblor av luften. Ändå kan det ta ett dygn att riktigt mätta vattnet i ett 
akvarium med syre!  
 
Blod är en vattenlösning och kan också lösa gaser. På så vis kan vi t ex transportera bort 
koldioxid från kroppens förbränning. Det går fort för kroppen att lösa och lämna gaser eftersom 
vi har enzymer som hjälper till i den processen.  

Vid!hög!temperatur!löser!sig!gaser!dåligt…&&
Gaser löser sig sämre i vatten när temperaturen är hög. Alla molekyler, även lösta gaser, lämnar 
en vätska lättare vid högre temperatur. Om man värmer vatten i en kastrull ser man - långt innan 
det kokar – små, små gasbubblor. Det är syre och kväve från luft som varit lösta i vattnet, men 
som nu släpper vattenmolekylerna, samlar sig till gasbubblor och lämnar vattnet. Ställer man 
fram ett glas riktigt kallt vatten i rumstemperatur ser man efter ett tag bubblor på glasets väggar. 
Du gjorde väl experimentet "Ett glas kallt vatten"? 
 

…men!vid!högt!gastryck!löser!de!sig!bra!
En gas löser sig bättre om man har högt tryck av gasen. I en läsk har man med högt tryck löst 
mycket koldioxid, men så fort man öppnar flaskan minskar trycket och gasen börjar lämna 
vätskan.  
 
 

Ett!glas!hett!vatten!kan!se!grått!ut!!!
Har du tänkt på hur varmvattnet ur kranen hemma ser ut? När kallt vatten kommer in i huset 
innehåller vattnet lösta gaser. När det värms upp i varmvattenberedaren ska gaserna egentligen 
släppa eftersom gaserna löser sig sämre vid hög temperatur. Men samtidigt står vattnet under 
tryck och gaserna hålls därför kvar.  
När du tappar upp det heta vattnet ur kranen blir trycket normalt igen och gaserna kan lämna 
vattnet. Ofta ser vattnet grått ut i glaset och klarnar efter några sekunder. Barn frågar ibland just 
om detta fenomen. 
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Dykarsjuka!
Det har varit särskilt aktuellt med dykningar de senaste åren, ned till stora djup kring 100 meter. 
Där är trycket av de gaser dykarna använder mycket stort. På uppvägen efter dykningen måste 
det gå väldigt långsamt, med långa pauser. De gaser som löst sig i blodet måste få tid att lämna 
blodet genom ämnesomsättningen och vädras ut genom lungorna. Annars bildas gasbubblor i 
blodet som kan orsaka både smärtor, skador och t o m döden.   
Botemedlet mot dykarsjuka är att placera dykaren i en tryckkammare. Tryckkammaren 
motsvarar ungefär den långsamma uppstigningen efter dykningen.  
 
 
 
 

+

+

+
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Tomflaskan+
Sätt en tratt (med smal avsågad pip) i en flaska. Täta noga med 
häftmassa runt tratten. Häll på vatten.  

En+annan+tomflaska+
Sätt en tratt och en böjligt sugrör i halsen på en flaska och täta noga. Låt 
sugröret mynna i en bägare med såplösning. Häll vatten genom tratten i 
god fart. 

Blås+upp+en+ballong+i+en+PETN+flaska+
Be en elev med stora lungor att blåsa upp en ballong i en PET- flaska. 
Du har en likadan PET- flaska, men den har ett hål. Tävla om vilken 
som kan blåsa upp störst ballong!  
Du kan givetvis använda flaskan med hål och smidigt hålla för hålet när 
eleven försöker blåsa upp ballongen, och ta bort fingret när du själv ska 
imponera.  

Luftraket+N+förslag+
Blås upp en ballong och tejpa fast två sugrörsbitar. Trä på sugrörsbitarna på en nylonlina som du 
spänt upp i klassrummet. Blås upp ballongen igen och släpp iväg ballongraketen!  

Den+resliga+ballongen+
Sätt en ballong på en PET- flaska. Sänk ner den i en hink med varmt vatten.   

De+resliga+ballongerna+
Skär loss halsen inklusive "kragen" på en PET- flaska. Gör ett runt hål i nedre delen på en annan 
PET- flaska. Sätt ihop med silikonlim. Trä på en ballong vid respektive öppning. Sänk ner 
flaskan med de två ballongerna i en hink med varmt vatten. 
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Norsk+rymdraket+ + + +
Ta bort ”stubintråden” på en tepåse. Vik upp påsen och klipp upp i ena ändan. Töm ut ”krutet”. 
Klipp av raketen så att den blir ca 5 cm hög. Tänd på uppifrån och börja räkna ner (på norska).  

Änglaspel+N+förslag+
Tänd ljusen.   

Ägg+i+flaska+
Koka vatten i en E- kolv. Sätt ett kokt skalat ägg i mynningen. Låtkolven svalna eller kyl med 
vatten utanpå.. För att få ut ägget igen tömmer du ut det mesta vattnet och värmer den lutande 
kolven med ägget vilande mot mynningen. Fånga gärna upp ägget i en hatt eller så… 
 
 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
 
 
 
 



Kemiskafferiet++35 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

 

Koka+vatten+från+is+
 
Alla kan förstås koka vatten - men vad händer egentligen i vattnet när man gör det? Din uppgift 
är att koka upp vatten utgående från is och samtidigt mäta temperaturen! 
 
Material:  
Kokplatta, is, stor sked för omrörning, termometer,  tidtagarur, bägare eller kastrull, gärna 
värmehandske. Millimeterpapper. 
Sätt på kokplattan. Lägg några nävar krossad is i en bägare (kastrull). Du bör nå åtminstone  
5 cm:s höjd. Isen krossas enklast inlindad i en handduk och mot en bordskant. Rör om i isen och 
avläs temperaturen. Starta klockan och uppvärmningen. Rör om med en sked hela tiden (använd 
värmehandsken), observera och för protokoll över tid och temperatur varje minut. Fortsätt att 
röra och värma tills dess vattnet har kokat i minst fyra minuter. 
På millimeterpapperet markerar du tid på den vågräta axeln och temperatur på den lodräta. 
Markera gärna punkter på papperet medan försöket pågår. Förbind punkterna till ett diagram. 
 
Varför ser diagrammet ut som det gör? Fundera och diskutera - Man kan göra en dramatisering! 
 
     temp 
 
 
 
 
 
 
                 tid 
 

En!modell!av!is!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En person 
med två armar 
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Värma!och!observera!!
Värm kallt vatten utan att röra om. Gör noggranna observationer och mät ungefärlig temperatur 
när du lägger märke till något som du tycker är värt att notera.  
 
  
 
Vilken!vätska!avdunstar!snabbast!!Q!försök!med!hemmagjord!våg.!
Säkert har du sett att vätskor avdunstar. Men när går det fort och när går det långsamt? Är 
somliga vätskor snabbare än andra? Här är en metod att undersöka saken: 
 
Material 
två stora plastmuggar samt två små muggar 
en tunn stoppnål 
ett sugrör av plast 
en pappershandduk 
T-röd, vatten, ev. aceton 
linjal, sax, penna, sked 
 
Att göra 
1. !Mät längden på sugröret, markera mittpunkten och stick nålen genom mitten på röret.  
 
 
 
 
2. !Ställ de stora muggarna bredvid varandra och lägg nålen på båda så att sugröret balanserar 

emellan. Om det inte balanserar bra kan man sätta nålen bättre eller klippa av sugröret något i 
ena änden. Nu har du gjort en slags balansvåg. 

 
 
 
 
 
 
3. Häll lite vatten i den ena lilla bägaren och T-röd i den andra. 
4. Klipp två lika remsor pappershandduk som mäter ca 2,5 x 15 cm. Gärna dubbelt papper. 
5. Hjälps åt att väta en remsa i vardera vätskan. Vät fullständigt. 
6. Håll remsorna mot bägarnas kant en kort stund så att överflödet får rinna av. 
7. Häng remsorna över var sin ände på sugröret och flytta remsorna tills röret är i balans. 
8. Observera balansvågen medan vätskorna avdunstar! 
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Att fundera över 
Vilken ände av sugröret verkar tappa vikt fortast? 
Varför tappar den vikt? 
Vilken vätska finns i denna ände? 
Gör om försöket med aceton och T-röd! Obs att plastmuggar inte tål aceton. 
Vilken vätska avdunstar snabbast av de tre? 
Vilken vätska avdunstar långsammast av de tre? 
 
Att!kyla!med!vätska!
Häng upp två termometrar bredvid varandra. Fäst en liten torr bomullstuss med gummisnodd på 
den ena termometerspetsen. Fäst en liten tuss doppad i vatten på den andra. Blås på båda 
termometrarna samtidigt. 
Gör om försöket nu med vatten/aceton, vatten/T-röd eller T-röd/aceton. 
Obs tar man för stor tuss tar det bara extra lång tid att se resultatet. Tar man för liten torkar den 
för snabbt. Lagom är bäst. 
 
!
Var!och!hur!kyler!man!kroppen!bäst? 
Pröva att hålla en tuss med vatten (eller aceton) på armbågen, ovansidan av handen, handlovens 
insida, ovanför nyckelbenet. Var känns det kallast? 
 
!
Brinnande!ljus!–!men!vad!brinner?!
Ett brinnande stearinljus innehåller alla tre aggregationstillstånden av stearin. Tänd ett ljus. Låt 
det brinna en stund så du ser ordentligt med smält stearin. Släck lågan och tänd den genast igen 
genom att hålla tändstickan någon centimeter ovanför veken.  
 
!
Cigarettändaren!
Du behöver två tändare. Den icke genomskinliga ska vara torr hela tiden. 
Tänd  den icke genomskinliga tändaren. Öppna sedan ventilen utan att tända. Vilken 
aggregationsform är det som brinner?  
 
Titta på den genomskinliga tändaren .Hur kan det vara vätska i tändaren?  
 
Fyll ett stort mätglas eller något annat högt smalt glas med vatten och ställ det upp och ned (med 
vattnet i) i en stor vanna med vatten. Det går enklast om man fyller glaset genom att sänka ned 
det i vattnet i vannan och sedan bara reser det upp. Annars får man fylla och täcka för öppningen 
medan man vänder glaset.  
Lyft upp glaset något, håll den genomskinliga tändaren under glaset och öppna ventilen en stund.  
 
Observationer och kommentarer? 
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Ett extra påpekande till detta sista experiment.  
Naturligtvis är den gas du samlat i mätglaset brännbar. Alla bränslen brinner särskilt bra när de 
blandas med luft.  
Här får man en blandning av luft och bränsle just när man häller ut vattnet ur mätglaset. 
Gasblandningen vädras lätt bort, särskilt om man håller mätglaset upp och ned. 
 
Detta sagt som en varning  om man skulle få för sig att göra experimentet i en mellanstadieklass 
och någon elev vill pröva med tändstickor… 

Elevexperiment+avdunstning+
Välj något eller några av följande avdunstningsexperiment. Beskrivningarna är ”grovmanus” 
som du anpassar till din klass. 

Vattnets!kretslopp.!
Till det här försöket behöver du en stor, vid glasskål och en liten bägare/glasburk. Placera den 
lilla skålen mitt i den stora skålen. Häll lite vatten i den stora skålen. (Inte mer än att den lilla 
skålen står kvar på botten.) Tillsätt salt eller lite karamellfärg till vattnet och rör om. Täck noga 
med plastfolie och lägg en liten tyngd i mitten. (Så att vatten kan droppa i den lilla burken). Ställ 
i ett soligt fönster eller annan varm plats t ex ovanför ett element. Om du inte hittar en varm plats 
så kan du placera en tänd lampa som ”sol” ovanför skålen. 
 
 

tyngd   plastfolie 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

liten skål    färgat vatten el. saltvatten 
 

Avdunstningsförsök.!
1. Fyll några glasburkar (lika stora) till hälften med vatten. Markera vattennivån med en 
spritpenna. Placera ut burkarna på olika ställen i klassrummet. Låt en burk ha locket på.  
 
2. Placera några glasburkar med olika storlek bredvid varandra. Häll 1dl vatten i varje burk. Låt 
barnen mäta hur mycket som är kvar i respektive burk efter några dagar. Har storleken någon 
betydelse? 
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Varmt!och!kallt!vatten!med!plastfolie.!
Häll varmt vatten i en glasburk och täck med plastfolie. Häll isvatten i en annan glasburk som 
också försluts med plastfolie. Vad kan du observera?  

Olika!vätskors!avkylande!effekt.!
Anordna en tävling där eleverna uppmanas ta reda på vilken vätska som avdunstar snabbast/har 
störst avkylande effekt. Du kan t ex använda vatten, T- sprit, aceton… 
Hur kan du påverka avdunstningshastigheten?  

+

MODUL+3+

Som+man+frågar+får+man+svar!++
De frågor som en lärare ställer är ett viktigt redskap i undervisningen. Frågor är kunskapande.  
Hur en fråga formuleras bestämmer vilka typer av svar man får. En bra fråga är första steget till 
ett svar. Nedan visar vi hur man kan dela in frågor i olika kategorier. 

Öppna!och!slutna!frågor!
Jämför de här frågorna: 

Vad lägger du märke till hos de här metallerna?  
Är alla metaller lika tunga?  

Den första är en öppen fråga (divergent) och kännetecknas av att det inte finns ett rätt svar, utan 
många svar som kan vara korrekta. En sluten fråga (konvergent) däremot har ofta bara ett ja eller 
nej som svar. 

Produktiva!frågor!(efter&Harlen&–&”Taking&the&plunge”)!
Om du vill utmana barnens tänkande och få dem att gå vidare i olika undersökningar kan du 
ställa produktiva frågor. Det är frågor som inspirerar till produktiv verksamhet.  
Det finns olika typer av produktiva frågor. 
 

•! Frågor som ökar barns uppmärksamhet. 
 Har du sett...? 
 Hur känns…? 
 Hur luktar…?  
 

•! Frågor som får barn att räkna och mäta. 
 Hur stora såpbubblor blir det?  
 Hur många skedar salt kan man lösa i 1 dl vatten? 
 

•! Frågor som gör att barn börjar jämföra. 
 Ser alla kristaller likadana ut? 
 På vilket sätt skiljer sig de här metallerna från varandra? 
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•! Frågor som leder till handling. 

 Vad händer om du håller ett glas över det brinnande ljuset? 
 Vad händer om du lägger isbiten i vatten? 
 

•! Frågor där läraren formulerar ett problem. 
 Kan du hitta på ett sätt att...?   
 Kan du forma leran så att du kan lasta något på den i vattnet? 
 Kan du komma på ett sätt att lösa socker snabbare? 
 
Börja med att ställa frågor som riktar barnets uppmärksamhet på det som ska undersökas. Det är 
frågor där barnet själv kan ta reda på svaret genom en förstahandsiakttagelse. När barnet har 
observerat, räknat, mätt och jämfört (blivit förtrogna med det som ska undersökas) är det dags att 
ge sig på ”forskarfrågorna”  Vad händer om…? Kan du hitta på ett sätt att…?  
Alltför ofta använder vi frågor av typen ”varför blir det så…?” Frågan blir lätt för svår för 
eleverna – de bara gissar eller känner sig otillräckliga. Ställ istället frågor så att eleverna kan 
känna sig duktiga.  

FaktaQ!och!personcentrerade!frågor!
Vilken av följande frågor skulle du vilja ge ett svar på? 

Vad händer när man blandar olja och vatten?  
Vad tror du kommer att hända när vi blandar olja och vatten?  
 

Genom att skjuta in ett ”tror du” i frågan, så blir den lättare att besvara. Frågan blir 
personcentrerad istället för faktacentrerad. Man frågar ju i första hand efter barnets egna tankar 
om problemet – inte efter ett ”rätt svar”. 

Frågor!som!stödjer!ett!undersökande!arbetssätt!
Tänk efter vilket syfte du har med en speciell fråga. Den kan ju formuleras olika beroende på vad 
du vill ha fram. Med produktiva frågor kan man hjälpa barnen att göra en observation, fundera 
kring denna, ställa hypoteser, göra förutsägelser, föreslå experiment och dra slutsatser. 
 

•! För att få barn att observera. 
Hur skiljer sig kristallerna åt? 

 
•! För att få barn att komma med förutsägelser.  

Vad tror du händer om du häller diskmedel på vattenytan med gemet? 
 

•! För att få barnen att komma med hypoteser.  
Vad tror du kommer att hända med vattnet i det här glaset om det får stå på 
fönsterbrädan ett par dagar? Varför tror du det? 

 
•! För att få barn att dra slutsatser:  

Vilken sockersort skulle du använda i ditt te? 
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•! För att få barn att dokumentera/kommunicera:   
Hur ska du förklara dina resultat för Kalle som var sjuk igår? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fair+test+
En grundläggande egenskap i naturvetenskapliga undersökningar är att de är ska vara utförda på 
ett ”schysst” sätt. Internationella utvärderingar har visat att svenska elever har bristande 
kunskaper inom detta område. Att  få eleverna att reflektera över om en undersökning är rättvis 
eller inte är något som borde få ett större utrymme i undervisningen. Här är ett förslag på hur du 
kan introducera Fair Test.  

Vem!löser!socker!snabbast?!
Du ger eleverna små burkar med lite kallt vatten. De får en bit kristallsocker och en tandpetare 
att röra med. Själv tar du fram en stor bägare som du fyller med varmt vatten. Du väljer en stor 
visp och tar fram lite strösocker.  
Nu är det dags för tävling: Vem löser socker snabbast?  
Eleverna kommer att bli arga och upprörda – det där är ju inte rättvist!!  
Då gäller det att fånga tillfället i flykten. Vad är det som är orättvist? Hur ska vi göra istället?  
Du får ett bra tillfälle att ta upp beroende, oberoende och kontrollvariabler utan att behöva gå in 
på dessa krångliga ord. De förstår precis vad som menas med ”Fair Test” efter denna 
introduktion.  

Vad!kan!man!undersöka?!
Vilket salt löser sig snabbast i vatten? Jämför olika saltsorter som gourmetsalt, bordsalt och 
grovsalt. 
Vilket socker löser sig snabbast i vatten? Jämför olika sorters socker. 
Vilket tuggummi ger största bubblan? Jämför olika sorters tuggummi.  

Fair!test!för!yngre!barn!
För yngre barn kan man arbeta med Fair Test utifrån frågorna 
Vad kan vi ändra? 
Vad ska vi mäta? 
Vad ska vara lika? 
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När barnen har blivit bekanta med begreppen kan man gå vidare och göra mer systematiska 
undersökningar, men låt inte det formella ta över!  

”Fair!test”!med!“Post!it”Q!lappar!!
(efter Goldsworthy&Feasey – ”Making sense of primary science investigations) 
 
När man ska utföra en naturvetenskaplig undersökning är det viktigt att förstå vad variabler är, 
dvs. kunna skilja ut beroende, oberoende och kontrollvariabler. Att identifiera variabler kan 
också hjälpa barnen att förstå diagram och grafer. 
 
Detta är en metod som belyser variablernas roll i en undersökning. De stora rutorna kan antingen 
vara blädderblockspapper eller bara ritade på tavlan. Den tomma fyrkanten i bilderna, visar på de 
platser där du sätter en ”post it”- lapp eller ett kort med häftmassa. På dessa skriver du upp de 
beroende och oberoende variablerna. Lapparna kan sedan lätt flyttas från ett blädderblockspapper 
till ett annat. 
 
 
 

Så+här+skulle+det+kunna+se+ut+om+problemet+är+”Vilket+socker+löser+sig+
fortast+i+vatten?”+
Brainstorm 
Vi börjar med en diskussion om hur en sådan undersökning kan utföras och kommer då fram till 
vilka olika faktorer vi kan ändra på och vad som kan mätas. Detta skrivs upp på ”post it”-lappar 
och sätts fast på blädderblockspapperet under rubrikerna 
 
Detta kan jag ändra: 
 

 
 
Detta kan jag observera: 
 

 

Vattnets  
temperatur 

Vatten- 
volymen 

Mängden 
socker 

Vilken sorts 
socker 

Omrörnings- 
verktyg 

Tiden 
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Välja variabler  
Efter diskussion bestämmer vi att det vi vill undersöka är vilken sorts socker som löser sig 
snabbast. Vi vill testa kristallsocker, snabb-bitsocker och vanligt strösocker och mäta tiden det 
tar för dessa att lösa sig. ”Post it”-lapparna för ovanstående faktorer flyttas då till respektive plats 
på blädderblockspapperet. De ”post it”-lappar som är kvar sätts under rubriken ”Detta ska vara 
lika”. 
Det innebär att vattentemperatur, vattenvolymen, mängden socker och omrörningsverktyget skall 
vara oförändrade.  
 
Frågeställningen  
Det är nu ganska lätt att formulera frågan. Vi flyttar de två ”post it”-lapparna till respektive plats 
under rubrikerna. Då blir frågeställningen: 
  När jag ändrar sockersorten – vad händer då med tiden?  
 

Resultat, Resultatgraf och Slutsats 
Efter det att undersökningen är slutförd fylls dessa i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++++Brainstorm 
 
Detta kan jag ändra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kan jag mäta (observera): 

   

Jag vill ändra: 

Jag vill observera 
(mäta): 
 

 

 

   

   

+++++++Välja+variabler+
 
 
Jag vill ändra: 
 
 
Jag vill mäta: 
 
 
Detta ska vara lika: 
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+Frågeställning+
 

När jag ändrar:      
 
 
  
 
Vad händer då med:                   
(det jag mäter) 
 
        

 

 

+
Slutsats++

 
 

     När jag ändrade: 
 
               
 
 
     
 
   Vad hände då med: 
 
 
             

 

 

Resultatgraf+
 
 
 
 
 
Det jag 
mätte 
 
 
 
 
 
 
 
 Det jag 

 ändrade 

 

 

+++++++++++++Resultat+
 
  Det jag ändrade:        Det jag mätte: 
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Modeller+och+De+gamla+grekerna+
 
Människan har i alla tider velat förstå sin omvärld. Från det vi föds försöker vi förstå 
innebörden av det vi upptäcker omkring oss och skapa mening i tillvaron. Vi gör oss en 
föreställning om hur vår omvärld fungerar - en modell - och tillämpar den på nya erfarenheter. 
Vår modell kan fungera länge, men så småningom möter vi nya erfarenheter som inte passar in. 
Vi får ändra våra föreställningar - vi skapar en modell som förklarar också det nya. Vi förfinar 
vår modell.  
 
Ursubstanser+som+modell+.  
 
De naturvetenskapliga modellerna startar i filosofiska spekulationer. 
När filosoferna funderade över tillvaron i det antika Grekland visste de eller hade de sett att 
droppar av koppar kunde rinna fram ur en grön sten när man upphettar den i en eld, att ett rött 
pulver kunde frambringa kvicksilver, att koppar ändrade både färg och egenskaper om man 
blandade den med tenn. Tingen kunde alltså förändras.  
Filosoferna gjorde inte experiment. Man funderade över tingens natur. En av frågorna kretsade 
kring om det fanns en ursubstans som kan omvandlas i alla andra. Olika filosofer föreslog olika 
ursubstanser som vatten, luft och eld. Empedokles anammar alla tre, men lägger till jord. 
(Empedokles lär för övrigt ha gjort experiment, ungefär som de luft/vattenexperiment med flaska 
och tratt som vi beskriver.) 
Aristoteles (384 - 322 f Kr) som i sina skrifter återberättar tidigare filosofers idéer erkänner 
Empedokles modell med fyra grundsubstanser, men lägger till ett femte element för 
himlakropparna – etern.   
 
               eld  
.. 

             het                     torr        .. 
               luft            jord 

 
                       våt                      kall 
    
              vatten 
 

De fyra elementen  - jord, eld, luft och vatten – med tillhörande egenskaper. 
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Ursubstanser ska inte tolkas bokstavligt. Snarare var det ett sätt att beskriva egenskaper hos 
tingen, vatten har egenskaperna vått och kallt, elden är het och varm osv. Ämnen och deras 
egenskaper kunde alltså beskrivas som en kombination av de fyra elementen. 
 
En av de stora frågor man ägnade sig åt var: Är kroppar delbara utan gräns? Är materien 
kontinuerlig? Blev ett guldstycke som man delade i mindre och mindre bitar mindre och mindre 
"guldfrön" eller fanns det en minsta enhet som inte kunde delas vidare?  
Demokritos (ca 400 f Kr) ansåg att det finns en minsta enhet och kallar den atom 1   
Demokritos lär ut - berättar Aristoteles - att atomer är hårda och har form och storlek och är i 
oupphörlig rörelse. Världen är ett tomrum, där dessa atomer rör sig styrda av ett blint öde.  
Aristoteles kunde inte omfatta sådana idéer, och han hade så stort inflytande att Demokritos idéer 
blev bortträngda för 2000 år framåt! Jord, vatten, luft och eld kom att dominera tänkandet om 
materien.                                  
 
Kunskapen om kemi utvecklades nu framför allt i arabvärlden. Främst fördes det praktiska 
kunnandet framåt, och man lärde sig t ex framställa starkare syror än ättika. Mycket skrevs alltså 
på arabiska, och grekernas skrifter kom inte att bli lästa i Europa förrän på 1200-talet. Då 
översätts de från arabiska till latin,  och man läste och beundrade grekerna, som betraktades som 
en slags övermänniskor.  
 
Då boktryckarkonsten utvecklas kan många ta del av grekernas tankar om bl a atomteorin. Vid 
det laget har man insett experimentets roll. Så småningom börjar vetenskapliga sällskap bildas 
och vetenskapsmännen har inbördes kontakt.  
 
På 1600-talet framkastar Boyle idén om grundämnen som ämnen vilka inte kan sönderdelas i 
andra ämnen. På 1700-talet studerar man ivrigt luft och förbränning. Scheele och Priestley 
upptäcker båda syre som en beståndsdel i luft, men det är Lavoisier som gör noggranna 
vägningar och tolkar syrets roll vid förbränning. Med Lavoisier startar den moderna kemin. 
 

Varför+trodde+alkemisterna+på+guldframställning?+
Ungefär från vår tideräknings början är Alexandria ett centrum för dåtidens vetenskap. Här 
blandas kunskapen från olika kulturer och här utvecklas matematik och astronomi men också 
tekniken kring ”kemiska” operationer, som indunstning, upphettning, destillation, 
kristallisation…  

Man har hemliga och mystiska recept för framställning av olika ädelstenar och liknande. Härifrån 
härstammar alkemin, som så småningom kommer att förknippas med längtan efter att göra guld. 
 
Tänk dig själv att du inte vet något alls om kemiska föreningar, grundämnen och olika atomslag 
utan lever i föreställningen om olika ursubstanser och deras egenskaper.  
Du är fascinerad av guldets tyngd, dess färg och glans. Du känner väl till kvicksilver – tungt och 
glänsande men flytande. Du känner också väl till svavel, gult och fast. De två substanserna har 
alltså tillsammans de egenskaper som kännetecknar guld.  

                                                   
1 a -tomos betyder icke delbar, tänk på asymmetrisk och datortomografi där man - i bilder -  skivar upp  ett organ. 
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Visst måste det då vara möjligt att framställa guld ur kvicksilver och svavel genom några 
manipulationer? Och framför allt om man hade tillgång till den mycket dyrbara och eftertraktade 
Quinta Essentia, eller De vises sten, som flera trodde sig kunna framställa… 
(Uttrycket kvintessens lever kvar i vårt språk som en påminnelse om detta!) 
 
Under tidernas lopp finns också riktiga lurendrejare: man kunde t ex fylla finfördelat guld i ett 
ihåligt rör av en annan metall, proppa igen röret med vax och se till att vaxet smälte vid ett lagom 
tillfälle under de alkemiska operationerna. Guldet rann ut och alkemisten blev beundrad. 
Alkemisternas recept var komplicerade och hemliga, men bakom hemlighetsmakeriet och 
misslyckad guldframställning finns alltså en kemiskt-teknisk utveckling som kom senare 
vetenskapsmän tillgodo..  
 

Antika&kunskaper&
 

Om metaller… 
 
I antiken kände man sju metaller. Guld och silver måste ha varit känt redan i förhistorisk tid. 
Guld och silver förekommer nämligen fritt i naturen. Metallerna hade sina egna tecken – solen 
för guld, månen för silver. Man valde förstås himlakroppar som man kunde se. 
 
 

            .      Solen blev symbolen för guld      månen, symbolen för silver 
 
 
Koppar vet man att det bröts på Cypern redan 4000 år före Kristus. Visserligen fanns gedigen 
koppar i naturen, men det troliga är att man av en slump fick metallen som droppar när man 
upphettade malakit, ett grönt kopparmineral, i eld. Kopparns tecken blev det för planeten Venus, 
ett tecken som lever kvar i tecknet för kvinna.  
 
 
              Symbolen för kvinna – och för koppar 
 
 
Bly och tenn var också kända under antiken. Tenn importerades troligen från Cornwall i England, 
och när man smälte tenn med den mjuka kopparn fick man ett mycket hårdare material – brons. 
Den som kunde göra brons vann krigen eftersom svärden blev mer effektiva! 
Bly är mjukt och formbart och redan babylonierna utnyttjade metallen som skrivtavlor. 
Romarna gjorde mynt och vikter av bly och använde metallen i vattenledningsrör och kok- och 
förvaringskärl. Blyförgiftning bör ha varit vanligt. Bly fick tecken efter planeten Saturnus, och 
tenn efter Jupiter. 

 
Bly ( Saturnus)                                                                    Tenn (Jupiter)  
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Egyptierna kände till järn 2000 år före Kristus. Man har funnit verktyg i gravar från 2000 år före 
Kristus. Planeten Mars fick ge sitt tecken till järn. Detta tecken lever också kvar i tecknet för 
man. (Och krigsguden Mars har man väl hört om…) 
 
         Järn – och tecknet för man 
 
 
 

Kvicksilver+var!också!känt!mer!än!1500!år!före!Kristus,!och!fick!sitt!tecken!från!
planeten!Mercurius.!Kvicksiver!är!en!metall!som!man!fortfarande!kan!hitta!som!
ren!metall!i!naturen,!och!cinnober,!det!röda!kvicksilvmineralet,!ger!metalldroppar!
redan!vid!lindrig!upphettning.!Cinnober!användes!för!övrigt!tidigt!som!rött!
färgämne.!
 
 

Mercurius fick bli symbolen för kvicksilver 
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Man var skicklig i att utnyttja det naturen kunde ge, men det hade ingenting med kemi eller 
naturvetenskap att göra, snarare var det en slags ingenjörskonst.  
Vi ser oftast naturvetenskapens historia ur ett europeiskt perspektiv. Men det finns belägg för att 
t ex Kinas ingenjörskonst låg långt före Europas! Mera senare. 
 
!
Om!salter!och!sådant…!
(De ämnen vi nämner här lär du känna i senare moduler.) 
 
I antiken kunde man konsten att konservera. Både mat och kroppar. Maten kunde konserveras 
med torkning eller med salt. Alla känner till att egyptierna mumifierade sina döda.  
 
Öl kunde man framställa redan 4000 år före Kristus.  
I Egypten kunde man göra tvål och man kunde göra glas. Keramik är en uråldrig vara och man 
kunde glasera keramiken. Man kunde göra ättika, kalk och lut.  
Man var duktig på vissa kemiska metoder som att destillera och bränna men man förstod inte 
någonting om det kemiska förloppet. 
Mycket kunskap, om än i mystikens former, utvecklades genom en blandning av arabisk och 
egyptisk kultur när araberna vandrade västerut och invaderade Egypten. I själva verket beskrevs 
metoderna med dunkla uttryck, nästan som trollkonster. Ordet alkemi kommer från denna tid. 
Ordets ursprung är tveksamt, möjligtvis är ”al” en bestämd artikel. 
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Soda+gav+upphov+till+mycket+
Egyptens sodasjöar var en kemikaliekälla. Soda (natriumkarbonat) bildas när havs- och 
strandlevande växter bränns precis som kaliumkarbonat bildas när man eldar landbaserade växter 
som björkved. I sodasjöarna fanns mineral som innehöll soda, vid stränderna kunde man bränna 
växterna till soda. 
Sodan är mycket uttorkande och drar ut vätska ur vävnader så att mikroorganismer inte trivs. 
Den användes vid balsameringen av de döda (inälvorna och hjärnan togs ut först). Soda är starkt 
basiskt. 
 
Men man upptäckte också  att soda i vatten löser fett. Kanske någon prövade att göra ren en 
fårhud i sodalösning och fann att lösningen blev ett bra rengöringsmedel. Ingen vet, men vi drar 
fortfarande nytta av det när vi sodatvättar innan vi målar möbler eller väggar. Stark soda plus fett 
ger tvål. Det är därför fingrarna känns tvålhala när man sodatvättar.  
 
Tar man aska från en björkklabb och kokar den med fett ger det också tvål. I Invandrarna gör 
Karl-Oskar tvål åt Kristina genom att koka kaninfett med aska. 
  
På en sandstrand i Egypten uppkom kanske glas för första gången. Glas bildas nämligen då soda 
och sand (kiseldioxid) upphettas. Sanden kan ha givit glasklumpar då den reagerat med soda från 
växter som brändes. Glas måste ha varit fascinerande och många pärlor och utsmyckningar 
gjordes av glas. Glaset var kanske inte alldeles klart, men man visste hur man kunde färga glas 
med olika mineral (metalloxider). 
Man kunde t o m göra glaskärl genom att ringla smält glas utanpå en form som sedan löstes bort.. 
Glasfönster och glasögon är däremot mera nymodiga påfund som kommer framåt 12-talet. 
 
Vinäger bildas när vin får stå i luft. Vinet smakar surt därför att alkoholen i vinet oxideras till 
ättika (ättiksyra). I antika Grekland var ättiksyra den starkaste syra man kunde producera.  
 
Man kunde alltså inte göra riktigt starka syror, men väl mycket starkt basiska lösningar, t o m lut 
(natriumhydroxid). Blandar man släckt kalk (kalciumhydroxid) och soda får man en lutlösning 
och en bottensats av kalciumkarbonat.  
 
Salt fick man genom att stänga in och avdunsta Medelhavets vatten. Saltet användes för 
konservering av mat. Soda är oanvändbart för att konservera mat eftersom det är så starkt 
basiskt, men även vanligt salt drar vatten ur vävnaderna på t ex kött och fisk. Mikroorganismerna 
kan inte överleva utan vatten.  
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Hände!det!först!I!Kina?!!
Man kan gott påminna sig ibland om den tidiga utvecklingen i Asien, t ex i Kina. Där kunde man 
långt före Kristus göra (borr)hål som var upp till 1500 m djupa. I Schezuan-provinsen var man 
saltexportör. Man pumpade man upp saltlösning och naturgas från detta djup! Från borrhålen 
ledde man lösning och naturgas i två olika bamburörledningar till stålkärl där man kokade in 
saltlösningen genom att bränna naturgasen!  
 

Hur+man+borrade+hålen?++
Lite vanvördigt kan man beskriva principen som:  Med hjälp av en jättelik gungbräda, en stålbit i 
en lina,. många kineser, grova bamburör och pumpar av hudar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur man fick stålet?  
En kula som ska tappas mot marken gång på gång måste bestå av stål för att hålla. Man hade bra 
järnmalm, och troligen uppfann man i Kina den luftpump som pumpar på både in- och utgång. 
(Sådan som man använder när man pumpar upp en luftmadrass.) Det gjorde i sin tur att man 
kunde få tillräckligt hög temperatur i en eld, och det behövs för stålframställning.. (Temperaturen 
blir högre när mycket luft förs till en brasa så att bränslet brinner fullständigt.) 
 
Kina var också troligtvis först med papper, och toalettpapper var allmängods mycket tidigt. 
Fyrverkerier anses ha konstruerats först i Kina, för fest – inte för krig. 
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Atomer+och+joner+
 

Kan!man!se!atomer?!
Idag har man instrument som gör att man faktiskt kan "se atomer" i ett elektronmikroskop. Med 
speciella metoder kan man se vilket mönster atomerna bildar i en kristall och då ser atomerna ut 
som runda bollar.  
Hur atomernas inre ser ut kan man alltså inte avbilda. Däremot har man i alla tider försökt att 
skaffa sig en uppfattning - en modell - om atomens inre utgående från atomslagens egenskaper. 
Är grundämnet fast, flytande eller gasformigt? Är det en metall eller leder det inte ström? Är det 
hårt eller mjukt? Vilka kemiska föreningar kan atomslaget ingå i? 
 
Modeller förändras med tiden och med den utökade kunskapen.  
Det gäller både för barn och för vetenskapen i stort. Den första 
modellen av en atom var helt enkelt en liten, liten kula, en modell som 
fortfarande kan vara bra vid enkla resonemang.  
 
När man blev klar över att atomen innehöll både positiva och negativa 
delar blev modellen ungefär som en pudding med russin. Russinen 
motsvarade det negativa, elektronerna.  
 
Sedan 1903 är man överens om att atomen har en positiv kärna av 
oerhört stor densitet som omsvärmas av negativa elektroner med 
mycket liten massa. Modellen för hur dessa elektroner uppträderhar 
däremot förändrats under 1900-talets lopp. 

En!modell!av!kärnan!!
Ur en kemists synpunkt består kärnan av två slags tunga partiklar, protonen och neutronen, båda 
nästan lika tunga. Ordet tung betyder bara en jämförelse med andra partiklar i atomen, en proton 
har en massa på 0,000 000 000 000 000 000 000 001672648 gram.  
 
Protonen har en positiv laddning, laddningen +1,   och neutronen är neutral. Alla kärnor som har 
samma antal protoner (= antal positiva laddningar) tillhör samma grundämne. Kärnans laddning 
bestämmer alltså grundämnets identitet.  
Neutronerna saknar laddning och deras antal i en kärna kan variera något. Ett och samma 
grundämne kan därmed ha olika isotoper, olika tunga atomer.  

Isotoper+man+hör+talas+om.+
Det allra enklaste atomslaget är väte. I vanligt väte innehåller kärnan en enda partikel, en proton. 
Men det finns en isotop av väte som brukar kallas "tungt väte" och vars kärna innehåller både en 
proton och en neutron.  
En kolatom har vanligtvis 6 protoner och 6 neutroner i kärnan. En kolatom väger alltså ungefär 
12 ggr så mycket som en atom av vanligt väte. Den vanligaste kolisotopen  kallas "kol 12" men 
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det finns också "kol 14" som har 8 neutroner i kärnan. Den isotopen är inte så vanlig i naturen, 
men används för åldersbestämningar av arkeologiska fynd. (Talet 14 i kol 14 anger alltså 
summan av antalet protoner och neutroner.)  
"Uran 238 " har 92 protoner i kärnan och 146 neutroner, medan "uran 235" också har 92 protoner 
men bara 143 neutroner. Det är kärnan av den mera sällsynta uran 235 som klyvs i en 
kärnreaktor.  
Naturens tyngsta atomslag med stabil kärna är bly med 82 protoner och 126 neutroner. Tyngre 
atomslag är radioaktiva, dvs deras kärnor sönderfaller vartefter och skickar ut radioaktiv 
strålning. Det kan gå väldigt långsamt och ta flera miljoner år. Då hittar man atomslaget i naturen 
i små mängder. Men det kan också gå mycket fort och då existerar ämnet inte i naturen.  
När man försöker framställer nya grundämnen låter man lätta kärnor som accelererats kraftigt 
krocka med och tas upp av mycket tunga kärnor, vilket är betydligt svårare än det låter.  
 
Nog om atomkärnan! Kemin hänger ihop med det som omger kärnan – elektronerna. 
 

En!modell!av!elektronerna!runt!kärnan!
Du har säkert en egen modell av hur en atom ser ut. De flesta ser framför sig ett 
slags planetsystem där atomkärnan motsvarar solen och elektronerna planeterna. 
Den modellen är ett försök att beskriva dansken Niels Bohrs tankar (1913) som 
blivit en modell för alla skolbarn. Elektronerna ritas då i banor runt kärnan.  
 

För nyfikna… 
Bohrs modell var ett sätt att beskriva att varje elektronplats i en atom hade en bestämd energi och 
att elektronerna kunde hoppa mellan två platser, men aldrig finnas däremellan. Ungefär som 
pinnarna i en stege sitter på bestämda avstånd och att man inte kan sätta foten på någon höjd 
mellan pinnarna. Bohr förklarade inte varför det var så, men han visste från experiment med 
väteatomer att det måste vara så. (= Han satte upp ett postulat.)  
 
På 1920-talet skedde ett stort genombrott för nya tankar om små partiklar. Kvantmekaniken gjorde 
sitt inträde. Detta skifte i tänkande innebar i stort sett att man insåg att när partiklar blir tillräckligt 
små lyder de inte vanliga mekaniska lagar. Små partiklar som elektroner kan också uppträda som 
om de vore vågrörelser.  
Einstein hade tidigare visat att vågrörelser (t ex synligt ljus ) kunde uppträda som om de vore 
partiklar. Att vågor och partiklar kan tolkas på detta sätt brukar kallas våg-partikel-dualismen och 
var fundamental för den fortsatta utvecklingen av naturvetenskapen. 
 
 

Du har tidigare hört att gasmolekyler rör sig fort som JAS. Det är ingenting 
mot rörelsen hos elektroner. Därför är det egentligen omöjligt att säga var en 
elektron befinner sig. Innan man hinner tänka tanken är elektronen någon 
annanstans. Om man kunde fotografera elektronerna runt kärnan skulle det se 
ut som ett moln hur kort exponeringstid man än hade.  
Det här gör att elektronerna hellre beskrivs som moln av negativ laddning 
runt kärnan än små partiklar i banor. Det är en modell som visat sig kunna 
förklara lite mer än Bohrs planetsystems-modell. 
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För praktiska behov i skolan använder man ofta en bild med ”partikelelektroner”, mest för att 
kunna räkna dem. Det gör vi i figurerna nedan också. 

 
 

Vad!är!en!jon?!!
Saltpaketet i köksskåpet innehåller atomslagen natrium och klor, men inte som grundämnen utan 
som joner i en kemisk förening, natriumklorid (koksalt).  
Grundämnet natrium är en metall som många minns från skolan för att den reagerade så häftigt 
med vatten. Det gör inte koksaltet hemma. Nej, natriummetall finns mest på laboratoriehyllorna 
och inom väldigt speciella användningsområden i industrin. 
Grundämnet klor användes som stridsgas under första världskriget för att det skadar lungorna. 
Klor förstör bakterier och används för att rena ledningsvatten och vatten i bassänger.   
Natrium och klor är alltså hälsovådliga som grundämnen men deras joner är mycket harmlösa.  

+

Joner+i+salter+är+naturliga+–+grundämnen+i+naturen+är+sällsynt.!
Om man undersöker hur olika atomslag förekommer i naturen ser man snabbt att de flesta inte 
alls förekommer som rena grundämnen. I stället hittar man grundämnena i form av salter av olika 
slag. Några exempel:  
I naturen förekommer natrium som joner i fasta mineral eller i vattenlösningar som t.ex. 
havsvatten. Att natriumjonerna förekommer i lösningar beror på att de flesta natriumsalter är 
lättlösliga i vatten.  
Salter som är olösliga i vatten bildar mineral och bergarter. (Som kvarts, fältspat, glimmer, 
hämatit och magnetit.) 
 
Några få grundämnen existerar fria i naturen. Ädelgaser som helium, neon och argon är just ädla 
(=vill inte reagera) och förekommer som atomer. Syre förekommer som grundämne i molekyler 
där atomerna är hopbundna två och två, likaså kväve. Svavel finns i vulkaniska trakter. Grafit och 
diamant är rent kol och några få ”ädelmetaller” förekommer gedigna.  
 
Hur+bildas+joner? 
Atomen är neutral, men en jon är en laddad partikel. Om en atom blir av med en elektron övergår 
atomen till att bli en positivt laddad jon – elektronen som försvinner är ju något negativt.  

               e– 
1  Natriumatomen kan lätt bli en positiv jon. Den yttersta  elektronen sitter 

löst.     

    
                    2 
                           8                        
                2 
                               8 
      En natriumjon 
 

Kärnan har 11 
plusladdningar 



Kemiskafferiet++55 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

Natriumatomen kan lätt berövas en elektron och får därför laddningen +1. Atomslaget har 
visserligen 11 protoner i kärnan och 11 elektroner svävande runt kärnan, men bara en av dem 
sitter så löst att den kan slitas loss. Resten av elektronerna ( 10 st) bildar två ”skal” av elektroner 
runt kärnan, ett skal med 2 elektroner, ett skal med 8 elektroner.  
8 elektroner i ett yttersta skal är särskilt stabilt och  ädelgaser har ofta 8 elektroner ytterst. När 
natriumatomen släpper sin 11:e elektron blir jonen  alltså lika stabil som en ädelgas. 
Det finns flera atomslag som är mycket lika natrium i sina egenskaper. Alla bildar joner med 
laddningen +1 och när kemister sorterar grundämnen i periodiska systemet hamnar de längst till 
vänster, i grupp 1. 
 
Det finns också atomslag som vill ta upp elektroner. I periodiska systemet bildar t ex fluor, klor, 
brom och jod en grupp. De atomslagen har alla 7 elektroner ytterst, och om de tar upp en enda 
elektron övergår atomerna till negativt laddade joner med 8 elektroner ytterst – återigen som en 
ädelgas och lika stabil.   

             e– 
   

 
         7           8 
                         8        8 
                       2     2 
 
 
      

en kloridjon har en negativ laddning 
 

Ger man grundämnena natrium och klor chansen att reagera kommer en elektron att lämna varje 
natriumatom och de elektronerna går över till var sin kloratom. Positiva joner (Na+) och lika 
många negativa joner (Cl–) har bildats. Positiv och negativ laddning attraherar varandra och 
miljarder joner av vardera slaget ordnar sig tillsammans i ett regelbundet mönster, till 
saltkristaller. 
 
Bilder av saltkristaller kan du hitta på www.krc.su.se 
Klicka på undervisning och sedan på OH-bilder 

 
När ett salt bildas ur de grundämnen som ingår blir det mycket varmt. Värmen frigörs när de 
positiva och negativa jonerna binds till varandra (Att bryta en attraktion kräver energi, när 
partiklar attraherar (=binder) varandra frigörs energi.) 
 

Vatten!löser!många!salter!
Många salter löser sig i vatten. Vatten i flytande form är ett förnämligt lösningsmedel just för 
ämnen som innehåller laddade joner. Det beror på vattenmolekylernas form. Du har säkert sett 
vattenmolekylen avbildad:   

Klorkärnan har 
17 
plusladdningar 



Kemiskafferiet++56 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

så här                                         eller så här  
    
Atomerna sitter i vinkel. Väte (H) är positivt och syre (O) negativt. Det gör att vattenmolekylen 
får en plusände och en minusände:   
 

 
Vattenmolekylerna kommer därför att dras till alla laddade partiklar. Blandar man ett salt med 
vatten kommer den negativa änden av vattenmolekylen att dras till positiva joner, som 
natriumjonen, och den positiva änden till negativa joner som kloridjonen. Eftersom plus 
attraherar minus binds vattenmolekylerna till joner. Binds de tillräckligt bra löser sig saltet.  

 
Ingen ordning alls? 
Ibland blir det kallt när man löser ett salt i vatten, ibland blir det varmt.  
Tänk dig en tävlan mellan saltet och vattnet:   
Jonerna i saltet vill fortsätta att vara bundna till varandra. Det ”kostar energi” att slita dem från 
varandra.  
Vattenmolekylerna vill binda sig till jonerna och då frigörs energi… 
 
En drivkraft för att salt ska lösa sig är också att naturen älskar oordning och en lösning är 
väldigt oordnad jämfört med saltkristaller. 

 

Varmt och kallt med salter utnyttjas kommersiellt. 
När du prövar att lösa salter i vatten kommer du att upptäcka att somliga salter ger en mycket het 
lösning, medan andra ger en iskall lösning. Givetvis utnyttjar man det kommersiellt. I 
sportaffären kan man hitta kylpåsar för idrottare som skadar sig (med saltet ammoniumnitrat), i 
specialaffärer för baby kan man köpa välingvärmare för resor (med kalciumklorid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
H H

O
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Experiment+salter+
 
Välj något eller några av följande experiment. Beskrivningarna är ”grovmanus” som du anpassar 
till din klass. 

Lösa!salt!i!vatten!
Här är några förslag på frågeställningar. 
•! Vad händer om du häller salt i vatten? 
•! Hur kan du få saltet att lösa sig snabbare? 
•! Hur mycket salt kan du lösa i vatten? 
•! Kan du få tillbaka saltet? Klipp ut en bit gråpapper och lägg i botten på burken så syns 

saltkristallerna tydligare. 

Glittrande!skrift!
Lös så mycket salt du kan i 1 dl varmt vatten. Rör om ordentligt. Skriv eller rita med en pensel på 
ett svart papper.  

Glittrande!julgran!
Klipp en tjusig gran, 8-10 cm hög, av t ex gråpapper. Det viktigaste är att papperet är mörkt, 
kraftigt och har en bra uppsugningsförmåga. Ställ granen i ett fat med en saltlösning. Prova att 
droppa karamellfärg på ”grenspetsarna”. Ännu vackrare blir granen om man använder 
ammoniumfosfat (om du kan få tag på det) istället för koksalt. 

”Fair!test”!
Låt dina elever få göra en ”fair test” på salt eller socker eller…  
Jämför t ex olika sockerbitars (mocka, snabb, kristall...) löslighet i vatten.  

Isballong!med!färg.!
Fyll en ballong med karamellfärgat vatten. Enklast sätter du en droppe karamellfärg i ballongen 
och fyller på vatten genom att sätta ballongen på kranen. (Håll fast!) Knyt ballongen. Placera den 
i frysen några dygn. Observationer? 

Fryser!havsvatten?!!
Blanda till en koksaltlösning motsvarande havets salthalt (3,5 procent. 7 krm salt till 2 dl vatten). 
Spara lite av lösningen för senare smakjämförelse. Häll resten i plastmugg och ställ in i frysen 
några dygn. Observationer? Smaka av isen efter det att du sköljt av den.  
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Hur!kallt!kan!det!bli?!
Krossa isbitar inlindade i en handduk. Blanda isbitar och salt i en (mat)termos,. Hur kallt kan du 
få? Helst ska termometern visa många köldgrader… 
!
Kristallodling 
Titta efter odlingstips med foton på KRC:s hemsida www.krc.su.se    
 

MODUL+4++

Varför+ska+man+göra+experiment+i+skolan?+++++Ur+Styrdokumenten++

+I+Skolverkets+kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier+(2000)+går+det+att+
läsa+i+texten+för+de+naturorienterade+ämnena:+
I kursplanens inledning framhålls att världen eller naturen är begriplig. Detta ska tolkas så att 
naturen är begriplig för alla och inte bara för personer med expertkunskap. Grundtanken 
är här att ansträngningen att förstå något underlättas om eleven har tilltro till sin förmåga att 
förstå. Att förstå något är ofta förknippat med lustupplevelse och en sådan kan utgöra 
ett starkt motivationsskapande inslag i studierna. En strävan att göra naturen begriplig för alla 
kan understödjas genom att eleven får möjlighet till delaktighet i frågeställningar och i 
arbetsmetoder. Denna delaktighet kommer till uttryck i det att eleven ofta ställer frågor med 
hänvisning till kunskapens tillämpning eller i samband med upplevelsen av ett problem som 
pockar på sin lösning. 

Klipp+ur+den+gemensamma+kursplanen+för+de+naturorienterade+ämnena.+
Skolan'skall'i'sin'undervisning'i'de'naturorienterande'ämnena'sträva'efter'att'eleven'
–'utvecklar'kunskap'om'hur'experiment'utformas'utifrån'teorier'och'hur'detta'i'sin'tur'leder'till'
att'teorierna'förändras!
En'viktig'del'av'den'naturvetenskapliga'verksamheten'karaktäriseras'av'den'experimentella'
metod'som'kännetecknas'av'att'hypoteser'prövas'med'hjälp'av'observationer'och'experiment.''

… Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
–'kunna'utföra'enkla'systematiska'observationer'och'experiment'samt'jämföra'sina'
förutsägelser'med'resultatet 

… Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
–'ha'insikt'om'växelspelet'mellan'utveckling'av'begrepp,'modeller'och'teorier'å'ena'sidan'och'
erfarenheter'från'undersökningar'och'experiment'å'den'andra 

Klipp+ur+kemikursplanen+

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven 
–'utvecklar'kunskap'om'hur'kemiska'experiment'bygger'på'begrepp'och'modeller'och'hur'dessa'
kan'utvecklas'genom'experimenterande 
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… Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan 
utformas 

Det!vetenskapliga!experimentet!–!en!grund!för!vår!förståelse!!
De gamla grekerna gjorde inte många experiment. Det dröjde ända fram till renässansen innan 
det vetenskapliga experimentet som metod att utforska naturen började få genomslag. Kanske 
var det med Galileis försök från det lutande tornet i Pisa som experimentet fick sitt genombrott. 
Han släppte samtidigt två blykulor med olika massa från tornet. Kulorna nådde marken 
samtidigt. Han visade genom sitt experiment att Aristoteles fallteori att en kropps fallhastighet 
bestäms av dess massa inte stämde. Under de följande århundradena har det vetenskapliga 
experimentet varit en framgångsrik metod som lagt grunden för många stora framsteg och ökat 
vår förståelse av omvärlden. 

Vad!är!ett!experiment?!!
I ett experiment prövas en hypotes, teori eller konstruktion för att om möjligt bekräftas eller 
vederläggas (Nationalencyklopedin).  
När barn får tillfälle att utifrån sina egna funderingar testa och undersöka ökar motivationen, 
glädjen och tillfredsställelsen. Ett experiment behöver inte vara invecklat. Om experimentet är 
för svårt för barnet så kan det istället bli som magi – och det stärker inte barnets självförtroende. 

Experimenterande!kan!utveckla!elevers!sociala!förmåga!
Ur ett sociokonstruktivistiskt perspektiv sker lärandet i en språklig interaktion med andra barn 
och vuxna – kunskap konstrueras tillsammans med andra. Experimentet är ett bra tillfälle att 
utveckla detta lärande. Samtidigt övar barnen sin kommunikativa färdighet – att använda språket.  
Experiment är även ett bra tillfälle att träna samarbete. Låt eleverna göra ett mindre antal men 
väl utvalda experiment. Ge dem tid att diskutera med varandra. När barnet får tillfälle att 
formulera och klargöra sina egna tankar och jämföra dem med andra barns tankar och idéer, blir 
barnets funderingar tillgängliga för reflektion. 
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Vad har du själv för uppfattning om experimentets betydelse? 

Några!funderingar!inför!ett!experiment!
•! Vilket syfte har jag med experimentet? 
•! I vilket sammanhang hör experimentet hemma? 
•! Hur kan jag stärka barns tillit till sina egna observationer och att tänka själv? 
•! Hur kan jag genom experimentet stärka elevernas självförtroende? 
•! Vilken bild av naturvetenskap ger experimentet? 
•! Hur ska jag organisera arbetet för att ge möjlighet för reflektion och utbyte av tankar 

mellan elever?  

Några!olika!sätt!att!organisera!experimenterandet!

Alla+barn+gör+samma+experiment+
Barnen kan arbeta enskilt eller i grupper. En nackdel med att alla gör samma experiment är att du 
måste ha utrustning så att det räcker till alla.  

Stationsexperiment+
Om eleverna får genomföra olika experimenten vid olika stationer så behöver du inte ha så 
många uppsättningar av varje experiment. Om du har några fler stationer än antalet grupper så 
behöver inte eleverna vänta på varandra.   
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Demonstrationer+
Det kan vara lämpligt att samla eleverna kring ett gemensamt experiment. Ibland som en 
intresseväckande inledning av ett område, ibland kanske för att samla ihop elevernas tankar kring 
ett hemexperiment som de gjort (se nedan). Utnyttja tillfället att låta elever i grupper formulera 
hypoteser kring experimentet.  

Hemexperiment++
Under senare år har det blivit allt mer vanligt med hemexperiment. Du kan förslagsvis 
introducera tanken på ett föräldramöte. Förutom att barnen lär sig naturvetenskap genom 
experimentet så finns det flera andra förtjänster med hemexperiment. 

•! Skolans naturvetenskap känns lite mindre ”främmande” när den genomförs i hemmiljö. 
•! Föräldrarna får genom hemexperimentet en inblick i vad barnen gör i NO i skolan. 

Mångas erfarenhet är att barn inte alltid är så villiga att berätta vad som händer i skolan. 
•! Barnet får tillfälle att experimentera i sin egen takt. Flickor och tysta pojkar har ibland 

svårt att göra sig gällande under experimenterandet i skolan. Vid hemexperiment får de 
större möjligheter att påverka genomförandet. 

•! Barnet kan inte snegla på "kompisarna". Det kan resultera i en större variation i elevernas 
dokumentation. 

•! Hemexperiment kan vara ett alternativ om du har ont om material. 
•! Du tjänar tid som kan användas till samtal kring elevernas hemexperiment. Kanske kan 

du med ett demonstrationsexperiment för samtalet vidare. 
 
Det kan vara bra att skriva ner några rekommendationer till föräldrarna. Det är viktigt att 
föräldrarna inte ”tar över” experimenterandet från barnet. 
Bra om skolan kan erbjuda andra alternativ t ex på ”fritis”.   

Frihetsgrader++
(efter Björn Andersson – ”Grundskolans naturvetenskap) 
Frihetsgrader är ett hjälpmedel för att se hur stort utrymme man lämnar till elevens eget aktiva 
tänkande. Ju högre frihetsgrad ett experiment har desto större möjlighet har eleven att utveckla 
sin förmåga att självständigt lösa ett problem. 
Av säkerhetsskäl kan det dock i vissa experiment vara nödvändigt att ha en låg frihetsgrad. 
 
 

Frihetsgrad  Problem              Genomförande             Svar 
  ställs av             bestäms av               ges av 

0         Lärare               Lärare                 Lärare 
1         Lärare               Lärare                 Elev 
2          Lärare               Elev                               Elev 
3         Elev               Elev                                Elev 
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Exempel!på!experimentbeskrivningar!med!olika!frihetsgrader:!

Vi gör en saltlösning 
Häll 1 tesked salt i 1 deciliter vatten. 
Rör om ordentligt. 
Saltet ………………. sig i vattnet 
Smaka på din saltlösning   

(Frihetsgrad 0) 

Ett salt experiment 
Häll 1 tesked salt i 1 deciliter vatten. 
Rör om ordentligt. 
Vad händer? 

(Frihetsgrad 1) 

Ett salt experiment 
Vad händer om du häller salt i vatten? 

(Frihetsgrad 2) 
 
Gör ett experiment med salt 

(Frihetsgrad 3) 
 
+

!
+
+++++++++++++++++++++++++++++
                               
 
 

             
         

              00C                        →              -200C                       ? 

Varför!smälter!isen!när!man!saltar!på!den?!
Det kan verka trolleri att is kan smälta till en lösning som är -200C bara för att man häller på 
vanligt koksalt. Men metoden används att smälta is på våra vägar och har använts i många 
århundraden för att göra köldblandningar, så att man t ex kan frysa glass. (Läs om glass i 
Nationalencyklopedien så ser du att kineserna var tidiga att göra glass.) Att smälta is är 
användbar kunskap: Ska man sätta upp en brevlåda på vintern kan man t ex tina marken med 
salt och förvåna grannarna… 



Kemiskafferiet++63 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

Här+är+en+förenklad+förklaring+till+varför+isen+smälter.!
Att vanligt koksalt löser sig lätt (=i ganska stora mängder) i flytande vatten vet du redan. Det blir 
inte särskilt kallt, temperaturen sjunker kanske någon grad på lösningen. 
 
Om man saltar på is "vill" alltså saltet lösa sig i vatten. Men där finns inget flytande vatten, bara 
fast vatten (is). Därför kommer isen att sträva efter att smälta (bli flytande vatten) så att saltet kan 
lösa sig. Men för att isen ska smälta krävs värme, det gäller ju att bryta attraktionen mellan 
vattenmolekylerna i is. Värmen måste tas någonstans ifrån och den tas från isen och den lösning 
som bildas när isen smälter. Det sista är inte konstigare än att vatten i en bomullstuss blir kallt 
när en del av vattnet i tussen avdunstar.  
Lite värme tas förstås från luften också, men luft innehåller inte särskilt mycket värme eftersom 
det är så glest mellan molekylerna. Det är en väldig skillnad på att ha handen i en het ugn och att 
stoppa den i kokande vatten!  
 
Om man blandar en del salt och tre delar is blir det som allra kallast. Då blir den saltlösning som 
bildas nämligen mättad på salt. Då ska man kunna få -200C. 
Ibland saltar man med kalciumklorid (vägsalt) istället. Med rätta proportioner på is och vägsalt 
kan man komma ner till -300C.  
Det betyder i sin tur att man inte kan frysa en mättad lösning av kalciumklorid ns  i frysen - 
åtminstone frysen hemma kommer inte ner till - 300C!  

För+nyfikna+–+Varför+blir+det+kallare+med+kalciumklorid+än+med+
natriumklorid?++

Om man skriver den kemiska formeln för natriumklorid, NaCl ser man att en enhet av ämnet innehåller två joner, en 
natriumjon och en kloridjon. En enhet av kalciumklorid CaCl2 innehåller på motsvarande sätt tre joner, en 
kalciumjon och två kloridjoner och det är faktiskt det antal joner som man kan lösa som har betydelse för vilken 
temperatur man får. För att man ska få låg temperatur måste alltså saltet dels vara mycket lättlösligt i vatten så man 
kan lösa många enheter, dels innehålla många joner per enhet. Det finns inte så väldigt många harmlösa salter som 
uppfyller båda villkoren. 
 
 

Vad!händer!när!man!gör!tvärtom!Q!försöker!frysa!en!lösning?!
 
Inga kemiska föreningar kan lösa sig i fast vatten (is). Jämför infrysningen av karamellfärgat 
vatten i "hemläxan" i modul tre. Det flyter ren is på våra hav och sjöar! Ibland kan däremot 
ämnen frysa fast i små hålrum i isen om man fryser fort. Därför kan man göra glass och frysa 
färskpotatis - man fryser extremt fort i livsmedelsindustrin och de första iskristallerna börjar 
växa på miljoner ställen samtidigt. Det man frusit består då av miljontals små isbitar där övriga 
ämnen stängs in mellan kristallerna. Glassens iskristaller känns inte ens på tungan. Se försöket 
till illustration nedan. 
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Iskristaller börjar 
växa i ytan 

: Usch, här gäller 
det att hålla sig 
löst i vattnet 

Lösningens molekyler och 
joner kan inte lösas i isen 

 
 
 
 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
 
 
 
 
 
+
+
+
+
+

Aj där hann jag 
inte bort fort 
nog! 

Isen som bildats har 
trängt undan 
främmande joner och 
molekyler. 
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Om+svårlösliga+salter+och+principer+för+att+rena+vatten++
 

Lättlösligt!eller!svårlösligt!salt,!mättad!lösning?!
 
I Modul 3 kunde du pröva att lösa många olika salter och en del gav också stora 
temperaturförändringar vid upplösning.  Du upptäckte också att det fanns en gräns för hur 
mycket salt man kan lösa. Gränsen går vid en mättad lösning.  
Kemisten använder termen lättlösligt och svårlösligt som ett mått på hur mycket man kan lösa i t 
ex vatten, alltså inte (vilket annars kan vara naturligt) hur fort det går. Tvärtom har man ju 
möjlighet att på olika sätt påverka hur fort ett salt löser sig. 

+

Finns+det+helt+olösliga+salter?!!
Somliga salter kan se ut som de inte löser sig alls - man lägger i en sked salt och ser att "allt" blir 
kvar olöst. Det är inte riktigt sant: några få joner eller molekyler finns alltid i vattnet även om det 
är svårt att bevisa det. Det finns alltså inga helt olösliga salter, men det finns sådana som löser 
sig utomordentligt dåligt.  
 
Man kan fundera över om det finns några tumregler för vad som löser sig bra och dåligt, men 
sådana är svåra att ge. En tumregel är i alla fall att alla natrium-, kalium- och ammoniumsalter är 
lättlösliga och att alla nitrater (innehåller kväve) också är lättlösliga. Det var sådana salter du 
kunde pröva att lösa i Modul 3.  
Salter som är svårlösliga har användning i samhället eller förekommer i naturen som mineral.  
Två svårlösliga salter är aktuella när det gäller vattenrening - järnfosfat och aluminiumfosfat.  
 

Fosfater+i+reningsverket.!!
Säkert har du hört att vi har mycket fosfatjoner i våra avloppsvatten. Fosfatet kommer till en del 
från  våra tvättmedel, men inte så mycket nuförtiden, eftersom man övergått till att använda  
zeoliter som alternativ. Däremot kan man aldrig hindra att människokroppen själv  avger 
fosfatjoner till toalettavloppen. Fosfatjoner är ett näringsämne för alger mm i våra sjö- och 
havsvatten och därför försöker man hålla nere halterna. Ett avloppsreningsverk med kemisk 
rening tar bort ca 95% av det fosfat som kommer dit.  
Avloppsvattnet innehåller joner från lösta salter. Ska man rena bort fosfatjon från en lösning som 
t ex avloppsvatten fäller man ut det, dvs ser till att det bildar ett svårlösligt salt med en annan 
tillsats. Så här går det till: 
Till natriumfosfat (i avloppsvattnet, lättlösligt) sätter man aluminumsulfatlösning  (lättlösligt)  
Man har då i vattnet natriumjoner (Na+), fosfatjoner (PO4

3–), aluminiumjoner (Al3+) och 
sulfatjoner (SO4

2–). Aluminiumfosfat kan bildas (AlPO4), och eftersom det är svårlösligt faller 
saltet ut som ett fast ämne, en fällning. När vattnet passerar reningsverkets bassänger kommer  
aluminumfosfat att falla till botten (tillsammans med mikroorganismer- se denna modul om 
övergödning) och bilda ett bottenslam. Detta kan tas om hand som s k rötslam. På så sätt kan 
fosfat användas som jordförbättringsmedel i stället för att hamna i Östersjön.  
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Motsvarande sak inträffar om man istället tillsätter järnsulfatlösning, (Fe3+) men då fälls förstås 
järnfosfat, FePO4 , ut i stället. 
 
Tungmetallproblemet i rötslammet 
Tyvärr kommer också en del mindre trevliga tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium ( i 
form av joner) till reningsverket. Dessa joner bildar också svårlösliga fosfatföreningar och 
hamnar i rötslammet. Reningsverken har mycket stränga gränsvärden för tungmetaller i 
rötslammet eftersom det får användas som gödningsämne. (Alla växter behöver N (kväve) P 
(fosfor) och K (kalium).)  
Det pågår en debatt mellan naturvårdsverket och LRF angående användningen av rötslam i 
jordbruket. 
 
 
Slam består av små partiklar 
På slammet (fällningen) i ett reningsverk fastnar en massa ämnen i ytan, som t ex vissa 
färgämnen som annars skulle få vattnet att se oaptitligt ut. Det är den stora ytan på slammets 
partiklar som har betydelse. Över huvud taget betyder partiklars ytor mycket i 
livsmedelsindustrin, i reningsverken, i naturen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 
kub med kanten 1 m har ytan 6 m2 Om kuben delas till kuber med 1 dm:s 

kant  blir det 1000 kuber med ytan 6000 dm2 = 60 
m2 men den väger fortfarande lika mycket… 

 
Riktigt små partiklar kan sväva i vatten  
Riktigt små partiklar har en oerhörd yta i förhållande till sin vikt, och ytorna på partiklarna bär 
ofta på laddning, ungefär som när man gnuggar en plastsked mot ylle. Lera är t ex känt för att 
vara mycket finfördelad och bär på negativ laddning på partiklarna. Därför kan lerpartiklarna 
stötas från varandra i en vattenuppslamning i stället för att klumpa ihop sig. Partiklarna förblir 
svävande i vattnet. Men om man tillsätter ett salt med hög laddning på de positiva jonerna fastnar 
en del av dessa på lerpartiklarna. De tappar sin negativa laddning och kan klumpa ihop sig och 
klumparna kan bli tillräckligt tunga för att falla till botten. 
  
Saltvatten som innehåller joner är därför oftast klarare än insjövatten som inte är salt. 
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Visst!finns!det!joner!i!dricksvatten!
Ett dricksvatten ska inte innehålla bakterier i en mängd så vi blir sjuka. Det ska inte heller 
innehålla metalljoner eller andra joner som kan påverka hälsan. Det ska inte vara färgat av t ex 
humusämnen från marken. Det ska vara någorlunda neutralt, dvs varken surt eller basiskt.  
Däremot innehåller ett normalt dricksvatten inte bara vattenmolekyler. Där finns lite 
bikarbonatjoner, kalciumjoner, ofta lite järnjoner och manganjoner.  
 
Vilka joner som finns i ett vatten beror på vattnets förhistoria.  
Om vattnet har  passerat genom kalkstenslager finns kalciumjoner och bikarbonatjoner i vattnet. 
Då är vattnet mer eller mindre hårt. (Vi återkommer till detta fenomen.) 
Har du egen brunn är det vanligt med järn- och manganjoner - kanske du ser utfällningar i ditt 
handfat eller toalett. Järn- och manganjonerna har vattnet tagit med sig från berggrunden där det 
är ont om syre och utfällningarna bildas när vattnet kommer i kontakt med syre.  
 
Insjövatten görs till dricksvatten i vattenverket. 
Vatten från ett vanligt vattenverk ska hålla sig bakteriefritt under transporten i ledningsnätet. 
Därför sätter man klor till det utgående vattnet. Klor reagerar till kloridjon under passagen 
genom ledningarna, men lite klor kan man känna doften av ibland.  
 

Lite+kort+information+om+kommunal+rening+
Kommunala vattenverk är av två typer, vattenverk (dricksvatten) och avloppsreningsverk. Din 
egen kommun har sannolikt broshyrer eller en hemsida som beskriver hur reningen går till hos 
er. Se annars länk till Stockholm Vatten: www.stockholmvatten.se  
Är du extra nyfiken på hur den kemiska fällningen sker kan du titta på www.kemwater.se som 
har mycket information. 
 
VATTENVERK 
Somliga kommuner använder dricksvatten som runnit genom grusåsar och inte behöver renas 
eller kloreras. Här har naturen skött reningen.  
Andra kommuner tar sitt vatten från insjöar, och detta vatten renas genom  
•! Grovsilning (fiskar och grenar)  
•! Flockning (med järnsulfat eller aluminiumsulfat i små mängder) som fäller ut humusämnen 

och dylikt,  
•! Långsam sandbäddsfiltrering,  
•! Kalkning för att justera pH, samt slutligen  
•! Klorering.  
 
 
I ETT AVLOPPSRENINGSVERK SKER 
•! Grovsilning. Kallas mekanisk rening. 
•! Flockning (aluminium- eller järnsulfat). Här faller fosfatjoner och metalljoner ut. Kallas 

förstås kemisk rening. 
•! Behandling med bakterieslam och luftning. Bakterierna äter organiska ämnen och växer själva 

till sig. Kallas biologisk rening. Slammet blir rötslam. 
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•! Behandling med bakterier utan lufttillträde. Detta minskar de  kväveinnehållande föreningar i 
avloppsvattnet. Kallas ofta 4:e steget eller kvävereduktion. Nytt! 

 

Alla+kemiska+föreningar+är+inte+salter.+
 
Du har sett att salter innehåller joner. Men alla atomslag vill inte skala av elektroner eller ta 
upp elektroner för att se ut som en ädelgas med 8 elektroner i det yttersta skalet. En kolatom har 
t ex 4 elektroner i sitt yttersta skal. Ska den göra sig av med elektroner eller ska den ta upp 
elektroner? Den vet så att säga varken ut eller in!  

Alternativet!är!att!bilda!molekyler&
Hur bär sig då atomslaget kol åt? Atomen delar elektroner i sitt yttersta elektronskal med andra 
atomer. Då kan den omge sig med de önskvärda 8 elektronerna utan att s a s äga dem helt själv. 
Då bildas inga joner utan atomerna binds ihop till oladdade molekyler. T ex bildar alla bränslen 
som metan (naturgas), propan och alla kemiska föreningar som finns i bensin molekyler. Vi har 
nämnt ordet molekyl många gånger - det är dags att beskriva vad det är.  
 

Vi!tar!en!titt!på!metan!!
Så här kan man tänka sig en modell av t ex metan (naturgas). Man vet att metanmolekylen består 
av fyra väteatomer kring en kolatom. Man vet också att molekylen ser ut som en tetraeder. 
Pinnarna i modellen beskriver de elektroner som är gemensamma för väteatomerna och 
kolatomen.  

 
Den här typen av modell är bra när man vill ge en uppfattning om hur en 
molekyl ”ser ut” i tre dimensioner 
 
Kolatom svart, väte vita 
 
 
Om man ritar elektronerna som prickar ser det ut så här: 

 
Bara elektroner i atomernas yttersta skal är med i bilden och det är bara sådana elektroner som är 
kemiskt intressanta.  
Den här typen av modell visar bara hur elektronerna är fördelade i en molekyl,  
och använder atomslagens tecken som symboler för atomerna 
 
 
Oftast ritar man prickparet så här istället: 
Strecket (=prickparet)  betyder en bindning 
 



Kemiskafferiet++69 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

C H

H

H

H

H

HH

C
C

C
C

C
C

H

H
H

H

H

H

H H

H
H

H

Alla+atomslag+vill+ha+ett+elektronhölje+som+en+ädelgas++
Om du räknar med att en elektron kommer från väte och en från kols yttersta skal i varje 
bindning bildar de ett elektronpar tillsammans. Visserligen äger kolatomen och väteatomen 
halva paret var, men kolatomen "upplever det" som om den hade 8 elektroner omkring sig och 
varje väteatom upplever 2 elektroner. Båda är nöjda, kolatomen har en omgivning som neon och 
väteatomen en omgivning som helium. Den här typen av bindning kallas en elektronparbindning 
eller kovalent bindning.  
En molekyl är ett neutralt aggregat av atomer som är en enhet och som binder sig mycket dåligt 
till andra molekyler av samma slag. Därför är föreningar som består av molekyler oftast 
gasformiga eller vätskor vid rumstemperatur, medan salter, som är uppbyggda av laddade joner, 
är fasta.  
 

Metans+släktingar+är+opolära+lösningsmedel+
Metanmolekylen har ingen + och – ände som vattenmolekylen (Modul 3) och kan inte dras till 
joner som vattenmolekylen kan. Metan och dess släktingar är opolära ämnen.  
Metan har många släktingar. Det beror på att kolatomen inte bara kan dela ett elektronpar med 
väte utan också med andra kolatomer.  
Etan är nära släkting till metan. I etanmolekylen delar en kolatom elektronpar med en annan 
kolatom och dessutom med tre väteatomer.  
Metan   Etan – två kolatomer delar elektronpar. 

Räkna elektronerna och kontrollera! Alla atomer får elektroner som en ädelgas omkring sig. 
Man kan bygga modeller av ännu större molekyler på detta sätt - byt bara för varje steg en 
väteatom mot CH3..  
Etan    propan 

 
Propan är det ämne som utgör gasol, och bygger du på modellen med ytterligare en kolatom så 
får du utseendet hos butan, den gas som finns i cigarett-tändaren.  
En av molekylerna i Kemiskt ren bensin, som man kan köpa i livsbutiken, ser ut så här : 
                       

               Hexanmolekyl, namnet efter att molekylen har 
            6 kolatomer. 
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Hexan, som är en vätska vid rumstemperatur, är ett opolärt lösningsmedel som duger till att lösa 
andra liknande opolära ämnen, t ex fett i fettfläckar.  
Modellen med den veckade kedjan av kolatomer beskriver verkligheten lite bättre än den raka vi 
ritat tidigare i avsnittet. 
 

Vatten!och!andra!polära!lösningsmedel.!
En annan molekyl som du känner väl till är vattenmolekylen. Syre har 6 elektroner i sitt yttersta 
elektronskal och väte en enda. I vattenmolekylen använder syre två av sina elektroner för att dela 
dem med två väteatomer. 

Syreatomens övriga fyra elektroner bildar fria par. Syre "tror sig" nu ha 8 elektroner omkring sig 
och väte 2. 
I modul 3 såg du att vattenmolekylen är vinklad och bildar en dipol - den har + och – ände och 
kan dras till joner. Vatten brukar kallas för ett polärt lösningsmedel. 
 
Vissa atomslag har större förmåga än andra att dra till sig elektroner. Det märks på att de helst 
bildar negativa joner (klor, brom och syre bildar t ex kloridjon, bromidjon, oxidjon) 
Molekyler som innehåller sådana atomslag, framför allt syreatomer, är ofta dipoler, men sällan så 
effektiva som vatten. Etanol, vanlig alkohol, har sådana molekyler:   
 

 
Den ände av molekylen som innehåller syreatomen är mer negativ än resten. Molekylen är 
neutral totalt sett men har en minus- och en plusände.  
Eftersom både vattenmolekylen och alkoholmolekylen är dipoler kommer de båda molekylerna 
att kunna attrahera varandra – alkohol löser sig i vatten och vice versa. 
 
Vattenmolekyler håller ihop sinsemellan mycket bättre än vad opolära ämnen gör. Blandar man 
vatten och ett opolärt ämne kommer vattenmolekylerna hålla ihop och lämna de opolära 
molekylerna utanför. Därför trängs t ex olja undan av vatten och hamnar som en alldeles egen 
vätska flytande på vattenytan. (Olja är lättare än vatten.)  
 
Opolära ämnen löser sig alltså i varandra som fett löser sig i bensin, medan polära ämnen löser 
salter (som innehåller laddade partiklar) och andra ämnen som är polära. Den principen heter 
"Lika löser lika" och är en mycket användbar kemisk princip i det dagliga livet.  
 
 
Hur+en+molekyl+håller+ihop+med+andra+molekyler  
beskriver vi i modul 5! 
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Övergödning++
Övergödning orsakas framförallt av utsläpp av  
Fosfater till vatten och av utsläpp av  
kväveföreningar till luft och vatten. 
Utsläppen kommer huvudsakligen från trafik, 
jordbruk och kommunala avlopp. 
I naturen begränsas tillväxten av de ämnen  
som det råder brist på. Om man tillför det  
begränsande ämnet så ökar tillväxten.  
I sötvatten är det ofta för lite fosfat. 
Varje tillskott av fosfater till en sjö leder  
därför till att växter och alger blir fler.  
I havet brukar ett extratillskott av  
kväveföreningar ha störst effekt.  
Fosfater och kväveföreningar sägs  
därför vara tillväxtbegränsande i  
respektive miljö. 
 

Tunntext 
Man kan likna ett tillväxtbegränsande ämne med bräderna i en tunna – du kan inte få i mer vatten 
än upp till den kortaste brädan. Om du tillför det tillväxtbegränsande ämnet (den kortaste 
plankan förlängs) så ökar tillväxten (tunnan kan rymma mer vatten).  

En!doft!av!ruttna!ägg!
Städernas och industriernas utsläpp av 
avloppsvatten i början av 1900-talet var ett av de              
första miljöproblemen som uppmärksammades. När 
vattenklosetten ersatte torrdasset hamnade närsalterna och det organiska materialet via 
avloppsledningarna i sjöar och vattendrag. Där ökade tillgången på tillväxtbegränsande närsalter 
vilket ledde till ökad tillväxt av växter och djur. När dessa efter sin död ska brytas ner åtgår det 
syre. Den ökade mängden döda växter och djur medförde att syret i många sjöar tog slut. Det 
började lukta illa och i många sjöar flöt döda fiskar upp till ytan. Lukten av ruttna ägg kom från 
svavelväte, en giftig förening som bildas av svavelbakterier när syret tagit slut. 

Avloppsrening!
För att förhindra övergödning av sjöar och vattendrag började man på 1960-talet att bygga 
reningsverk för avloppsvatten. I avloppsreningsverket avlägsnas fasta partiklar, syreförbrukande 
material, närsalter och andra föroreningar, som tungmetaller och smittämnen. 
 
• Fosfater+(fosfor). 



Kemiskafferiet++72 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

Genom att tillsätta aluminium- eller järnsalter, fälls numera över 95 procent av fosfaterna ut och 
sjunker till botten av sedimenteringsbassängen. 
 
• Kväveföreningar!(ammoniumkväve och nitratkväve). 
Man använder olika bakterier för att omvandla kväveföreningar till kvävgas. Det sker i två 
steg. Först omvandlas ammoniumkväve (NH4

+) av bakterier till nitratkväve (NO3
- ) i syrerik 

miljö. Därefter pumpas det nitratrika avloppsvattnet till en syrgasfri bassäng. Här finns bakterier 
som bryter ner organiskt material genom att använda nitratjonen (NO3

- ) istället för syre. De 
gödande kväveföreningarna omvandlas därigenom till luftens vanligaste beståndsdel – kvävgas. 
På en del platser i Sverige använder man istället våtmarker för att minska utsläppen av 
kväveföreningar.  
 
• Syreförbrukande material. 
Organiskt material förbrukar syre vid nedbrytning. I reningsverken används många olika 
mikroorganismer för att bryta ner organiskt material. Mikroorganismerna blir serverade mat och 
luft eller syre tillförs. De ”käkar upp” det organiska materialet och avger koldioxid och vatten – 
precis som vi gör. Tack vare mikroorganismerna sker den syrgasförbrukande nedbrytningen i 
reningsverket istället för i sjön.   

Slam+
Det slam som bildas i ovanstående processer låter man brytas ner under syrefria förhållanden. Då 
bildas rötslam och energirik metangas. Rötslammet innehåller närsalter som kan användas som 
gödsel på åkrarna – kretsloppet sluts. Ett problem är att rötslammet kan innehålla tungmetaller 
och giftiga, svårnedbrytbara organiska ämnen, som kan anrikas i åkerjordarna.  
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Att+rena+är+att+separera.+
 

Vad&innebär&rent&vatten?&Kan&man&ta&reda&på&om&ett&vatten&är&rent?&&&&&&&&&&&&&

Fundera!över!separation!
Du har en blandning av salt, vatten sand och karamellfärg. Vilka metoder kan du hitta på för att 
separera ämnena i blandningen? 
 
Dekantering!Q!demonstration  
 Blanda sand och vatten. Låt blandningen skikta sig. Häll av vattnet långsamt och försiktigt. 
Vad är skälet till att man kan skilja blandningens komponenter på detta sätt? 
 
Filtrering!Q!demonstration  
Slamma upp blålera i vatten. Att slamma är att röra upp små partiklar i en vätska. Partiklarna 
löser sig inte men kan hålla sig svävande i vätskan, ibland mycket länge. Jämför matlagning där 
man t ex kan slamma upp mjöl i kallt vatten eller mjölk.  
Man låter slamningen stå en stund. Varför kan man inte dekantera för att skilja blåleran från 
vattnet som man kunde med sanden? Häll försiktigt genom ett filter. Hur ser vätskan ut som 
rinner igenom? 
 
Utfällning!av!svårlösligt!salt!Q!demonstration!och!eget!försök  
Kommer du ihåg det sista experimentet från modulen om salter?  
Gör om det: Du har en lösning av natriumfosfat,  ”fosfat”. Lösningen innehåller natriumjoner 
och fosfatjoner. Du har också en lösning av kalciumklorid som innehåller kalciumjoner och 
kloridjoner,. Häll lite vatten i en mugg och spruta i en full plastpipett av vardera lösningen.  Rör 
om långsamt med en sked.  
Låt det hela stå en stund medan du funderar på vilka kemiska föreningar som kan bildas av de 
joner du har i lösningarna: natriumjon, Na+, fosfatjon, PO4

3–, kalciumjon, Ca2+, kloridjon, Cl–) 
och vad som fälls ut. 
Pröva att filtrera innehållet i muggen med Melittafilter.  
På vilket sätt kan man använda den här metoden vid rening av vatten?   
Vilka joner finns kvar i vattnet om det svårlösliga saltet fälls ut helt?  
!
Kan!man!filtrera!genom!sand?!Blir!lervattnet!rent!med!sand?   
Somliga kommuner behöver inte renvattenverk eftersom de tar vatten som filtrerats genom 
grusåsar.  
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Stick några hål i en kapsyl till en liten PET-flaska. (syl eller spik)  Skär bort botten. Stoppa lite 
bomull i flaskhalsen. Fyll sedan på med fin sjösand. Häng upp flaskan på något fiffigt sätt. Häll 
på ditt lervatten, men spara en skvätt ofiltrerat för jämförelse!.  
Samla upp vattnet som rinner igenom i en mugg.  
Det här är naturens och reningsverkens sätt att samla upp partiklar.  
Kan man filtrera fosfatutfällningen på samma sätt? 
Det finns också föroreningar som inte kan fällas ut – fundera på hur man kan upptäcka det!  
 
Flockning!i!reningsverk!Q!demonstration 
I både dricksvattenverk och avloppsreningsverk använder man flockning. Flockarna utgörs av ett 
svårlösligt ämne som fällts ut. I reningsverken kan det vara järnfosfat eller aluminiumfosfat. 
Flockarna har stor yta och där  fastnar diverse ämnen som t ex humus som kan brunfärga vatten..   
Man kan demonstrera flockning med en lösning av alun (ett aluminiumsalt) och fosfatlösning 
eller i enklare fall sodalösning.  
Häll vatten i en mugg och färga med en droppe röd karamellfärg. Tillsätt alunlösning och sedan 
långsamt sodalösning under stillsam omrörning. Observera muggen från sidan och uppifrån 
under några minuter. Hur ser det ut? Vad tror du har hänt? 
Man kan också demonstrera med svagt te i stället för karamellfärg. 
OBS experimentet fungerar inte med grön karamellfärg. Molekylerna i grön och röd 
karamellfärg har olika egenskaper och dras därför olika bra till utfällningen 
 

Duger flockningen till att rena lervatten? Tillsätt lite natriumfosfatlösning och 
kalciumkloridlösning till det ursprungliga lervattnet! Rör om långsamt. Låt stå en timme och 
begrunda resultatet. 
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Demonstration+av+temperatursprångskikt+och+saltsprångskikt++
(efter idé av Sofie Stenlund) 
 
Materiel: Plastakvarium, termometer, karamellfärg (röd och grön), A4-papper, saltlösning. 
 
Utförande: 

•! Fyll plastakvariet eller liknande till hälften med kallt vatten. 
•!  Lägg försiktigt ett A4-ark på ytan, klipp till det om det behövs.  
•! Häll sakta i varmt, grön- eller rödfärgat vatten. Det är lättast att hälla mitt på papperet. 
•! Ta nu försiktigt bort A4-papperet. Hur ser det ut? Rita in i akvariebilden nedan. 
•! Mät temperaturen i vattnet vid olika djup 
•! Skapa lite höststormar genom att blåsa försiktigt över vattenytan. Hur beter sig de två 

vattenmassorna? 
•! Tag några deciliter av rumstempererad saltlösning. Färga den med den andra 

karamellfärglösningen. 
•! Häll i den i akvariet med hjälp av en tratt. Håll trattens pip under vattenytan. Notera 

saltvattnets rörelse i vattnet. Var hamnar saltvattnet? Rita även in det i figuren nedanför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan+du+få+ett+ägg+att+sväva?+
 
Materiel: Ni har tillgång till ett rått ägg, en hög och smal bägare alt. glasburk, vatten, koksalt och 
stark koksaltlösning. Fundera ut hur ni ska få ert ägg att flyta enligt bilden. Prova! 

Detta experiment kan användas som modell för hur torskrommen svävar i Östersjön. Diskutera 
och fundera! 
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!
 
 

Experiment+med+mikrovågsugn.+
 
Material: muggar eller glas, vatten, olja, salt, termometer/rar, helst två. 
!
1.! Det+behövs+vatten+för+att+mat+ska+bli+varm+i+mikron. 

Ställ in en mugg med 1dl vatten och en mugg med lika mycket matolja i mikron. Ställ 
muggarna lika långt från centrum. Kör mikron på full effekt ca 30 sekunder. Mät omedelbart 
temperaturen i båda vätskorna. 
 
OBS det är omöjligt att ange en exakt lämplig tid i mikron. Pröva flera gånger. Kör inte 
längre tid än att vattnets temperatur kommer upp till ca 60 grader. Pröva gärna också med 
motorolja i stället för matolja om du har. 
 
!

2.! ”Salta+efteråt”+brukar+det+stå+i+recept+för+mikron 
Beror temperaturen av saltmängden i vattnet? Gör en fair test som undersöker om vattnets 
temperatur vid uppvärmning i mikron ändras om salt i olika mängder löses i vattnet.  
Ta inte orimliga mängder salt - det måste lösas ordentligt i kallt eller rumsvarmt vatten före 
uppvärmningen!!

 
 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
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Liten+kemisk+ordlista+N+del+I+
Aggregationstillstånd Fast, flytande eller gas. För att fast ska bli flytande krävs energi, 

bindningar ska brytas. När flytande blir fast får man tillbaka 
energin som värme. Samma gäller flytande till gas resp gas till 
flytande tillstånd.  

 
Atom   Oladdad partikel med kärna och ett elektronmoln omkring.  

 
Atomslag Definieras av kärnans positiva laddning. Det finns minst 109 st. 

Atomslag förändras inte kemiskt men vid kärnreaktioner förändras 
kärnan och ett atomslag kan bli ett annat.  

  
Atomkärna Består av protoner och neutroner (och lite annat som intresserar 

fysiker). Protoner har en positiv laddning, neutroner är neutrala. 
Om två kärnor har samma antal protoner men olika antal neutroner 
är det samma atomslag men olika isotoper. Tungt väte och vanligt 
väte är ett exempel. 
 

Elektroner Har en negativ laddning och det svävar lika många elektroner kring 
en atomkärna som kärnan har positiva laddningar, eftersom en 
atom är oladdad. 

 
Energiskal Elektronerna får bara befinns sig i vissa skal runt atomkärnan, och 

för varje skal har de en bestämd energi. Elektronerna kan hoppa 
upp i energi om de får ett tillräckligt stort energitillskott. 
 

Positiv jon Är en atom som tappat en eller flera elektroner, dvs tappat negativ 
laddning. Alltså blir atomen inte längre neutral utan positivt laddad. 
I naturen förekommer många atomslag bara som positiva joner, t ex 
natrium (natriumjon, Na+), kalium (kaliumjon K+), kalcium 
(kalciumjon är Ca2+)…  

 
Negativ jon Är en atom som tagit upp en eller flera elektroner dvs fått extra 

negativ laddning. Alltså blir atomen inte längre neutral utan 
negativt laddad. Många atomslag förekommer i vanliga fall bara 
som negativa joner, t ex klor (kloridjon, Cl–), brom (bromidjon). 
Syres negativa jon heter oxidjon (O2–). Det finns också 
sammansatta negativa joner som karbonatjon CO3

2-. 
 

Salter Ett salt består i fast form av positiva och negativa joner som 
tillsammans bildar ett regelbundet mönster. Bindningen mellan 
joner är stark och man kan inte smälta ett salt vid låg temperatur 
eftersom jonerna vid smältning måste röra sig bort från varandra.  
Koksalt är natriumklorid och bara ett av många salter. Andra du 
träffat på är kaliumklorid, kalciumklorid (vägsalt), bikarbonat som 
egentligen heter natriumvätekarbonat, ammoniumkarbonat 
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(hjorthornssalt) , natriumkarbonat (målarsoda), ammoniumklorid 
(salmiak)…  

 
Saltlösning När ett salt löser sig i vatten frigörs jonerna och omger sig med ett 

hölje av vattenmolekyler.  
 
Jonbindning Håller ihop jonerna i fasta salter. 
 
Svårlösliga salter Somliga salter löser sig mycket dåligt i vatten. Sådana salter kan 

förekomma som mineral, t ex kalksten och marmor som båda är 
kalciumkarbonat. Aluminium-, järn- och kalciumfosfater är mycket 
svårlösliga. Lösliga salter av aluminum och järn  används i 
reningsverk för att fälla ut fosfat. 

 
Elektronparbindning Två atomer binds till varandra genom att dela ett (eller flera) 

elektronpar. Atomerna gör det för att få ett fullt yttre elektronskal, 
oftast 8 elektroner. Klor uppträder därför som Cl2, syre som O2. 

 
Molekyl Är ett aggregat av atomer, och håller ihop som en enhet. Molekylen 

är inte laddad. Atomerna inuti molekylen håller ihop genom att de 
delar elektronpar med varandra. Exempel är vattenmolekylen, 
metanmolekylen, alkoholmolekylen. 

 
Bindning  Är mycket svag. Därför är det lätt att separera molekylerna i ett 
mellan molekyler ämne från varandra, dvs smältpunkten och kokpunkten är  

mycket lägre än för salter. Exempelvis är metan gasformig vid 
rumstemperatur och bensin flytande. Ju större molekyler ett ämne 
är uppbyggt av desto högre smältpunkt, polyeten, som är en plast, 
är t ex fast vid rumstemperatur.   

 
Dipol Molekyl med en minus- och en plusände. Även om en molekyl är 

neutral kan den ha lite sned fördelning av laddningen. När två 
atomer är bundna med ett gemensamt elektronpar drar de inte lika 
hårt i det gemensamma paret. Syre drar t ex bättre än väte och kol i 
(det negativt laddade) elektronparet. Vattenmolekylen är vår 
vanligaste dipol och kallas för en polär molekyl. Vattenmolekylens 
negativa ände är syret. Vattenmolekylen dras därför mot en positiv 
jon "med syret före". 

 
Vätebindning Binder ihop vattenmolekyler och även molekylerna i några andra 

ämnen, som alkoholer. Vätebindning mellan molekyler är starkare 
än den vanliga svaga bindningen mellan molekyler.  

 
Hydrofil Vattenälskare, ämne med polära molekyler, alkohol är ett exempel. 
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Hydrofob Vattenskyende, ämne med opolära molekyler. Gillar fett, bensin 
och andra opolära molekyler, men inte vatten. 

 
MODUL+5++++++Hur+håller+molekyler+ihop+?+
I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, 
”kolväten”, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler 
till skillnad från molekylerna i vatten, som är ett polärt ämne. 
Du fick också veta att kolväten med små molekyler (få atomer) som metan är gaser vid vanlig 
temperatur. I molekyler som består av många atomer så är kolvätet flytande, som t.ex. kolvätena 
i bensin (en blandning av många olika kolväten med 7-12 kolatomer). Är det riktigt många 
atomer i molekylen är kolvätet ett fast ämne. Plaster består t ex av extremt långa molekylkedjor.  
 
 
 
 
 
 
 
 Butan, gasformig   nonan, flytande 
 
Mellan vattenmolekyler finns vätebindningar.  
Vattenmolekylerna består av få atomer, men vatten är ändå flytande vid vanliga temperaturer. 
Det måste alltså behövas mer energi för att bryta bindningen mellan vattenmolekyler än mellan t 
ex metanmolekyler. Det i sin tur måste ha att göra med den polära karaktären hos vatten. Plus 
dras till minus även mellan två vattenmolekyler. Men vattnets molekyler hänger samman ännu 
starkare än man skulle kunna vänta sig av dipoler. Det finns en särskild bindning mellan 
vattenmolekyler som kallas vätebindning. Den är relativt stark och ansvarar både för att vattnets 
kokpunkt är jämförelsevis hög och för att isen får sin glesa struktur. Vätebindningen går från ett 
väte i en molekyl till syret i en annan molekyl.  
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Vätebindningarna ordnar vattenmolekylerna i is. Runt varje vattenmolekyl ligger bara 4 andra vattenmolekyler. Det 
gör packningen glesare i is än i flytande vatten. Den glesa packningen gör att is får lägre densitet än vatten. 

Vattenmolekyler&och&ytspänning.&
Den starka bindningen mellan vattenmolekyler får en vattenyta att bli som en seg hinna och en 
vattendroppe att bli sfärisk. Fenomenet kallas ytspänning. Man tänker sig att de molekyler som 
finns i en vattenyta inte kan binda sig uppåt, mot luften utan bara åt sidorna och nedåt. I dessa 
riktningar blir bindningarna desto starkare. Bindningen åt sidorna gör vattenytan stark i sidled. 
Att bindningen uppåt saknas gör att alla vattenmolekyler försöker komma bort från ytan. Ytan 
blir då så liten som möjligt. Sfären har den minsta yta man kan få med en viss volym på vattnet. 
Därför formas runda droppar.  
Ytspänningen gör att man faktiskt kan överfylla ett glas och att en skräddare kan vandra på 
vatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skräddare på vatten. 
 Foto: Naturbild / Jens 
Rydell 
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Hur+hänger+kolväten+ihop+–+de+är+ju+inga+dipoler?++
Bindningen mellan kolvätemolekyler är svag, men den finns där. Den uppkommer därför att en 
molekyls elektronmoln aldrig är helt stilla. När elektronmolnet vibrerar så kommer hela atomen 
eller molekylen i ”ytterlägena” att vara en dipol med plus och minus, även om den i genomsnitt 
över tiden är helt symmetrisk. Om det befinner sig en annan molekyl tillräckligt nära kommer 
den att påverkas till att vibrera i takt, ungefär som två personer tenderar att gå i takt. Nu finns ju 
många molekyler i närheten i en vätska eller fast ämne, och till sist kan man tänka sig att alla 
vibrerar i takt. (Vibrationen sker oerhört snabbt.) Nedan får du föreställa dig två tidpunkter. 
 
 
Först så här 
 
                                                                                          Kärna 
                                                                                                                   
                                                                                                                                och 
elektronmoln  
 
Och sen så här 
Tänk dig en hel hoper militärer på marsch. Alla faller in i samma takt och det är svårt att hoppa 
ur takten. Det behövs lite extra energi för att göra det. Det är samma sak med molekyler – för att 
hoppa ur takten krävs energi och om det krävs energi så är det en bindning som bryts.  
Den här typen av bindning är den svagaste man känner till och den finns just mellan opolära 
molekyler. (Den kallas van der Waalsbindning.) Hur bindningen fungerar är egentligen inte 
viktigt, men att det bara finns svaga  bindningar mellan molekylerna är väldigt viktigt.  
Inuti molekylerna är bindningen mycket starkare.  
Det betyder att om man värmer ett ämne som består av molekyler frigörs molekylerna från 
varandra, men molekylerna går inte sönder – de ser likadana ut i olika aggregationstillstånd, de 
är bara mer fria från varandra i gas än i vätska. 
Om man ”tittar in ” i en jonförening som koksalt ser man inga molekyler, men det gör man i 
oljan i skafferiet eller i bensintanken. 
 

Om+tvättmedel+och+tvätt,+om+majonnäs+och+emulgeringsmedel.!
 
Hur+kan+tvättmedel+tvätta?+
I tvättmedlet är en av ingredienserna tensider. På paketet brukar det stå dels anjontensider, dels 
nonjontensider. En anjon är samma sak som en negativt laddad jon. Anjontensiderna är salter där 
den negativa jonen är mycket stor. Den allra största delen av jonen är en lång kolvätesvans, en 
opolär del av jonen. Svansen övergår i ett ”huvud” som bär jonens negativa laddning och är en 
polär del av jonen.2 Så här ser en tvåls jon ut t ex:  
 
 
 
 
                                                   
2 En nonjontensid består av stora molekyler med plus och minusände. 
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En!anjontensid.!En!lång!opolär!kolvätesvans!och!ett!!polärt!”huvud”.!Huvudet!bär!jonens!
negativa!laddning!
 
Fett är opolärt och vatten är polärt. Hur ska man få bort fettfläckar i tvätten? Det sköter 
anjontensiden.  
 

 
1.!Svansen på tensidmolekylen är opolär och löser in sig i fettdroppar. Huvudet kommer då  

     att sticka ut ur droppen.  
2.!När droppen är full med tensidjoner  kommer ytan att vara täckt av huvuden. De är polära  

    och vattnet omkring uppfattar nu fettdroppen som polär och därför löslig i vatten!  
3.! 4. Droppen lyfts ut i tvättvätskan och tvätten blir ren. 
 
 
Varför+kan+man+blåsa+bubblor+med+såplösning? 
En såphinna består av en tunn vattenhinna med såpans tensidjoner lösta i hinnan.  
Huvudet sitter i vattenhinnan på båda sidor och svansarna sticker ut. Svansarna är opolära och 
gillar den opolära luften bättre än det polära vattnet  

Såphinnan har två ytor mot luft, utåt och inåt. 

 
                                                                                                                                        
 
När tensiderna tränger sig in mellan vattenmolekylerna får dessa svagare bindningar 
tillvarandra.   Ytspänningen blir mindre och man talar  om tensider som 
"ytspänningssänkande ämnen". I såplösningen finns mycket tensider och 
ytspänningen är mycket lägre än i rent vatten. Därför går det att blåsa bubblor med 
såplösning, men inte med vatten - ytan måste kunna töja ordentligt på sig. I en bra 
såpbubblelösning finns 8 dl vatten, 2 dl diskmedel och dessutom 0,5 dl glycerol.  
Glycerolen lär göra bubblorna stabilare.  
 
 
Varför+skär+sig+inte+majonäsen? 
Om du blandar majonnäs måste du se till att olja (opolärt) blandas med vinäger (en polär 
vattenlösning) fastän molekylerna egentligen inte "vill". Man sätter till ett emulgeringsmedel 
(som en tensid, med huvud och svans). Huvudet kommer då att sticka in i vattenlösningen och 
svansen i oljan. Då kan man vispa så att små oljedroppar och vinägern blandar sig med varandra 
till en slät majonnäs. Emulgeringsmedlet skulle kunna vara tvål, men det är inte så gott, så i 
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majonnäs och bearnaisesås använder man äggula, som innehåller lecitin. Lecitin är ett 
emulgeringsmedel. I matindustrin kan man använda lite olika molekyler för ändamålet. Vilka 
ämnen det är står i "nyckeln" med godkända livsmedelstillsatser. (Livsmedelsverket, hämtas 
gratis på apotek.) 
 
För många år sen stod Björn Gillberg i TV-rutan och tvättade skjortor i ett gräddpulver för att 
riktigt framhålla hur otrevligt det var med "kemikalier" i maten. Det var helt naturligt att han 
kunde göra så. Gräddpulvret måste innehållaen emulgator  för att lösa sig i kaffet och en 
emulgator fungerar alltså som en tvål. 
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Några!vanliga!molekyler!som!gärna!binder!sig!till!vatten.!!
Socker är en kolhydrat. Kolhydrat betyder kol och vatten. Glukos (druvsocker) har den kemiska 
formeln C6H12O6 som man kan se innehåller dels 6 kolatomer dels dubbelt så många väte som 
syre, alltså i vattens proportioner. Glukosmolekylen - och alla andra sockerarter - innehåller gott 
om grupper som innehåller syre och är polära, dvs binder sig till vatten.  
 
Figuren här är bara till för att visa hur mycket syre (O) det finns i glukosmolekylen. 
 

 
 
Det finns flera vanliga föreningar som består av polära molekyler, glycerol (glycerin) och glykol 
är två av dem.  
Glycerol, propylenglykol, alkohol, T-röd och aceton blandar sig också med vatten. Alla 
innehåller OH- grupper (alkoholgrupper) eller åtminstone en syreatom (O). 
 

En molekyl av glykol (etylenglykol). Förr användes detta ämne i 
bilkylaren, men det man får nu om man köper nu är propylenglykol, 
en släkting som är mindre giftig för människor och naturen. Jämför 
strukturerna nedan..  

 
 

 
Glycerol (glycerin)                        propylenglykol                                    etanol (alkohol)                     
aceton 

3+++OHNgrupper++++++++++++++++++++++++++++2+OHNgrupper+++++++++++++++++++++++++++++++++++++1+OHN
grupp+++++++++++++++++++++++en+syreatom++
 
De tre första i raden ovan är lika bra på att bilda vätebindningar med vatten som vatten själv. 
Acetons syreatom kan bilda vätebindningar till vattenmolekylernas väteatomer.. T-röd består av  
etanol med lite tillsats av acetonliknande ämnen.  
Bensin, lacknafta och motorolja löser sig inte i vatten. Alla dessa består av kolväten som skyr 
vatten eftersom de är opolära molekyler.  
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Om+experiment+i+mikrovågsugnen.+
+

(hemuppgift!mellan!träff!4!och!5)!
1.! Vatten+och+olja. 

Mikrovågsugnens funktion bygger på att polära molekyler som vatten (med + och – ände) 
roterar i mikrovågor. Den energi som vattenmolekylerna tar upp på det viset överförs till 
resten av maten. ”Låt tallriken stå en minut så att värmen jämnar ut sig” brukar det stå på 
matförpackningar.  
Opolära molekyler kan inte rotera eftersom de inte har laddade ändar på molekylen.  
All strålning som UV-strålning, synligt ljus, infrarödstrålning, mikrovågor och radiovågor 
består av ett magnetiskt fält och ett elektriskt fält som varierar. Det är det elektriska fältet 
som får vattenmolekylerna att rotera. Tänk dig om den plastsked som vi laddade upp (när vi 
tittade på vattendroppar) omväxlande hade positiv och negativ laddning längs skeden. Då 
skulle vattenmolekylerna omväxlande vända negativ och positiv ände mot plasten och alltså 
rotera. 
Matolja har en viss mycket liten polaritet i molekylerna. Kanske fick du den att värmas lite 
grann. Motorolja är helt opolär med bara kol och väte.  
De som prövat fick alla vattnets varmast och de som prövade både rapsolja  och motorolja 
fick motoroljan att värmas minst 
 

2.! Att+salta+på+mat+N+ett+försök+till+en+förklaringsmodell+
När man häller salt i vatten kommer vattenmolekylerna att ordna sig runt jonerna - påminn 
dig själv, bl a från dramatiseringen, om hur vattenmolekylerna binds till jonerna!  
En jon som är omgiven av vattenmolekyler kan se ut så här: 
 

 
Figuren visar en regelbunden oktaeder av vattenmolekyler runt en jon. Syre är rött, väte vitt. 
 
Om du granskar bilden ser du att när vattenmolekylerna binds till en jon kommer deras plus 
och minusändar sitta symmetriskt, mitt emot varandra i en oktaeder. 
"Paketet" av jon och vattenmolekyler blir helt opolärt eftersom plus och minusändar tar ut 
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varann och ingen ände av paketet blir mer positiv eller negativ än någon annan.  
De vattenmolekyler som är bundna på detta sätt kanske inte kan rotera och därför inte heller 
värma upp resten av ”maten”.  

 

Nu vet du orsaken till att man ska ”salta efteråt”, annars blir maten inte tillräckligt uppvärmd.  
 
 

Lika+löser+lika+N+polärt+och+opolärt+
+
Vätskor!
 

A.+++Blandbarhet+mellan+vatten+och++andra+vätskor+.+
 
Du har tillgång till : Aceton, glycerol, propylenglykol, etanol, bensin, lacknafta, motorolja, 
matolja, T-röd och T-gul. 
 
Blanda först vatten och matolja. Skaka och titta hur din blandning beter sig. Lägg märke till 
att det är två lager när blandningen fått stå några sekunder. De två vätskorna är inte 
blandbara. Fortsätt nu systematiskt med de andra vätskorna och titta efter om de blandar sig 
eller ej. De vätskor som är trögflytande måste röras också, det räcker inte med att bara 
skaka. Gruppera i blandbara med vatten och icke blandbara med vatten.  

+

B.+++Hur+blandar+sig+olika+vätskor+med+varandra?!
 
Välj ut några vätskor efter tilldelning. (Använd inte vatten denna gång)  
Ställ en hypotes. Tror du t ex att glycerol är lösligt i bensin? Varför?  
 
Testa sedan på ett systematiskt sätt och se om dina förutsägelser stämmer.  
 

+

C.++Testa+ett+kanske+överraskande+försök.++
Ta 1 cm bensin i ett provrör och sätt till 1/2 cm ren 99% etanol (alkohol). OBS! T-röd 
fungerar inte. Skaka. Blandar sig vätskorna? 
 
Sätt till några få droppar färgat vatten. Skaka igen och låt stå. Vad hände?  
Varför, tror du?  
(Bensin är lättare och har lägre densitet än vatten. ) 
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!

 

–enkla!experiment!på!polärt!och!opolärt!

1.!Isbit!i!olja! ! !
Lägg en karamellfärgad isbit i ett glas olja. Hypotes? Observation? 

2.!Smörpaket!i!varmt!vatten!
Lägg en klick smör/margarin i botten på en genomskinlig mugg/bägare. Se till att klicken sitter 
fast. Häll försiktigt i varmt vatten så muggen blir halvfull. Hypotes? Observation? 
 

3.!Smält!stearin!på!gammal!serietidning!
Smält stearin på en serie i färgtryck, t ex DN.s söndagsupplaga eller en gammal serietidning. 
Hypotes? Pilla loss stearinet när det stelnat helt. 
Pröva om paraffinljus också fungerar! Stearin och paraffin är kemiskt sett något olika. 

4.!”Magisk”!sand!!
Pröva hur Magisk sand beter sig i ett glas med vatten. Häll lite sand i en jämn stråle ner i en 
mugg med vatten och du kommer att se att sanden beter sig magiskt. Försök förklara! 
 

5.!Gör!din!egen!lavalampa!!!(från&Exploratoriums&hemsida)&
•! Fyll ett glas med vatten till 3/4. 
•! Häll i 2 cm olja. 
•! Vad tror du händer om du saltar?  
•! Testa! 
•! Vad tror du händer om du lägger i andra ämnen t ex socker, bikarbonat, brustablett, 

karamellfärg mm? 
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Magisk!sand!–recept!!
Förberedelser: 
Fin sand s.k. silversand finns att köpa i djuraffärer. Bred ut sanden i ett tunt lager på botten av en 
ugnsplåt, helst en som inte längre används till matlagning. Upphetta sanden i het ugn i ca 10 
minuter så sanden blir helt torr. Spraya den med impregneringsspray tills den ser ordentligt blöt 
ut. In i ugnen med sanden igen – torka – ta ut och skaka om – spraya igen – in  och torka. Ju fler 
gånger detta upprepas desto bättre blir resultatet, men två gånger räcker.  
 
Experiment:  
Häll sanden i en fin stråle ner i en mugg med vatten och du kommer att se att sanden inte blir 
blöt utan ringlar ner i glaset som en orm. Efter användandet måste sanden torkas innan den kan 
användas igen. 
 
Förklaring: 
Impregneringssprayen är mycket opolär, dvs skyr vatten. När sanden hälls i vattnet så ”tar den 
med sig” ett luftlager ner i vattnet. Det ger den ”magiska” effekten.  
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Ytspänning!
 

Droppar+på+ett+mynt+
 Använd en pipett och se efter hur många vattendroppar du får plats med på ett mynt. Observera 

vattenytans utseende. 
   

Gem+/+mynt+i+vattenglas+

Fyll ett glas till brädden med vatten. ( Rita av vattenytan). Hur många gem tror du att ni kan lägga i 
glaset innan det rinner över. Testa!  
 

Häftstift,+nål…..i+ett+vattenglas+
Placera försiktigt ett häftstift på vattenytan. Pröva även med en nål, en stålullstuss eller andra 
föremål. Tillsätt en droppe diskmedel. 
 

Örtkrydda+och+vatten+
Fyll en glasskål med vatten. Strö en örtkrydda över vattenytan,  t ex oregano. Tillsätt en droppe 
diskmedel mitt i skålen.  
 

Tvålbåten+
Gör en båt av en bit aluminiumfolie. Ställ ner båten i en stor bytta. Tillsätt en droppe diskmedel i 
aktern. 
Alternativ. Klyv en tändsticka i änden. Sätt fast en liten tvålbit. Lägg ner båten i vattnet. 
 
Observera att alla experimenten ovan fordrar rent vatten. Byt vatten om du vill göra om försöket! 
 

Kan+man+göra+fyrkantiga+såpbubblor?+
Blanda 8 dl vatten,  2 dl Yes och 0,5 dl glycerol. Gör bubblor, använd gärna fyrkantiga 
”blåsverktyg”! Bra att vara utomhus – golven blir för hala annars. 
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Polärt!och!opolärt!–att!separera!med!kromatografi!

Vem+har+skrivit+utpressningsbrevet?++
Rektorn har fått ett utpressningsbrev! 
 ”…om inte skolan utrustas med en NO-sal kommer….”  
Han är mycket upprörd och ringer efter polisen. De lyckas hitta de misstänktas svarta pennor 
och ett antal remsor som förövaren testat sin penna på. Polisen får gå till grannskolan (som 
har en NO-sal) och försöka bevisa vem som skrivit brevet. 
 
Klipp avlånga remsor av filterpapper/oblekt kaffefilter. Vik remsan över en penna och sätt 
fast med ett gem. Rita en 2 mm stor punkt med en svart vattenlöslig penna 2 cm från 
papperskanten. Gör samma sak med de andra svarta pennorna.  
Fyll en stor burk eller mugg med vatten. Häng remsan rakt ner i vattnet. Den ska komma ner 
1 cm i vattnet. Punkterna ska alltså vara över vattenytan. Häng även upp förövarens remsa 
på samma sätt.  
Vem är den skyldige? Är det biologiläraren Ekgren, kemiläraren Järnberg eller fysikläraren 
Spies?   

+

Vardagliga!emulsioner!och!andra!blandningar!

Några+definitioner+
När man blandar ihop två eller flera ämnen kan man få mycket olika resultat. Ämnena kan 
reagera och då får man en ny kemisk förening. Sådant träffar du på i nästa modul. Här blandar vi 
ämnen som inte reagerar. 
 
Om blandningen blir så homogen att man inte kan se några partiklar av de enskilda ämnena ens i 
mikroskop har man en homogen blandning, en (äkta) lösning – det som ni fått när ni löst salter i 
vatten. Luft, bensin och 18 karats guld är andra exempel på lösningar. 
 
Kan man på något sätt upptäcka partiklar i blandningen är den heterogen.  
Om partiklarna i blandningen inte sjunker till botten utan håller sig svävande under mycket lång 
tid talar man om en oäkta (kolloidal) lösning. Ett sådant exempel är saftsoppa, där potatismjölet 
finns som mycket små partiklar. De små partiklarna gör bl a att en ljusstråle syns tydligt genom 
soppan (liksom solstrålarna syns i dammet hemma). En emulsion är ett exempel på en kolloidal 
lösning.  
Om partiklarna i en blandning sjunker till botten i en vätska när man blandat, som t ex i lervatten, 
är det exempel på en slamning. Om det inte finns någon eller bara lite vätska i blandningen kan 
ingenting sjunka till botten – då nöjer vi oss med att kalla det blandning. 

Gör+din+egen+färg+–+äggoljetempera+
Ta en glasburk med lock. Blanda 1/2 dl olja och 1/2 dl vatten i burken. Skaka. 
Vänta en halv minut. Observation? 
Häll i 1/2 dl vispat ägg. Skaka. Vänta en halv minut. Observation? 
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Dela upp innehållet i några små plastmuggar. Tillsätt olika färgpulver och rör 
om. Pröva att måla med dina färger! 
Vilken slutsats drar ni av era observationer? 

Falu+rödfärg 
Blanda 0,25 l vatten och 15g rågmjöl i en kastrull och koka upp. Rör ned 40g 
rödfärgspulver och låt det koka en stund. Tillsätt en sked såpa. Måla! 
Är detta en emulsion, lösning, slamning  eller? Motivera! 

Tandkräm+
Recept 15 g kalciumkarbonat ( krita), 0,2g havssalt, 10- 20 ml glycerol(=glycerin) 
5 droppar pepparmintsolja. 
Utförande Krossa havssalt i en mortel och blanda i kalciumkarbonat. Tillsätt glycerol och 
blanda ordentligt till önskad konsistens. Smaksätt med pepparmintsolja. 
Vad vill du kalla den här anrättningen? Motivera! 

Läppstift/läppglans!
Recept 15 ml ricinolja, 2 g sheasmör, 1,5 g bivax och 1,5 g karnubavax. 
Utförande Smält ingredienserna i en bägare på ett vattenbad. Häll upp i hylsor. Låt stelna. (Om 
du vill ha färg på läppstiftet tillsätter du färgämnen så det motsvarar 10- 20% av läppstiftets vikt 
– men det blir rödfärgat kladd som är väldigt svårt att få bort!) 
Är detta en emulsion, lösning eller blandning? Motivera! 

Skidvalla+
Vad tror du skidvalla har för egenskaper? Vilken betydelse har det för användningen? 
Smeta ut lite valla på ett A4-papper. Droppa en droppe vatten med pipett på vallat papper och på 
papperet utan valla. 
Eller smält lite valla på en enkrona, låt svalna och droppa på vatten med en pipett. Hur mycket 
får plats? Hur ser vattnet ut?  
(Säg adjö till enkronan eller gnid den länge och grundligt med mycket aceton på papper.) 

Fläckborttagning+
Pröva att behandla en asfaltfläck med smör. Vad säger det om ”asfaltmolekylerna”?  

Salladsdressing+
Blanda 3 delar olja och 1 del vinäger till en salladsdressing i några olika provrör. (Vi hoppar över 
kryddningen här.)  

Undersök nu vad som händer om du blandar i olika tillsatser: vanlig senap, äggvita, äggula, 
gräddpulver och tvål.  

Hur fungerar tillsatserna och varför?  
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Sagor+och+berättelser+i+naturvetenskap+
Naturvetenskap!Q!en!del!av!vår!kultur!

Styrdokumenten+
I Skolverkets kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) går det att läsa: 
Med detta perspektiv är ambitionen också att framhålla naturvetenskapen som en öppen och 
kreativ verksamhet. I kursplanen lyfts fram att eleven skall jämföra naturvetenskapen 
med andra kulturers världsbilder, med myter och sagor och med äldre tiders naturvetenskap. 
Genom att eleven på detta sätt blir medveten om alternativ till den nu aktuella naturvetenskapliga 
kunskapen kan dess särart synliggöras samtidigt som en dogmatisk kunskapssyn motverkas. 
   
 

Klipp ur den gemensamma kursplanen för de naturorienterade ämnena. 
Naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen. Naturvetenskapen kan 
både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen och göra denna begriplig…. 
…Skolan(skall(i(sin(undervisning(i(de(naturorienterande(ämnena(sträva(efter(att(eleven(
5(utvecklar(insikten(att(naturvetenskap(är(en(specifik(mänsklig(verksamhet(tillhörande(vårt(
kulturarv(
…Detta synsätt på naturvetenskap tydliggörs i de naturorienterande ämnena dels genom 
användning av ett historiskt perspektiv, dels genom jämförelser med andra kulturers världsbilder. 
Andra kulturers förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor och i äldre tiders naturvetenskap, 
jämförs med vår egen tids uppfattningar. De grundläggande antaganden om världen som dessa 
olika förklaringsmodeller bygger på lyfts fram i ämnena. På detta sätt tydliggörs också den för 
alla tider och kulturer gemensamma strävan att förstå och förklara naturens fenomen… 
…Eleven(skall 
– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer 
– känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att 
förklara naturen, 
– ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med 
dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som 
används i konst, skönlitteratur, myter och sagor 
 

Klipp ur Kemikursplanen 
Skolan(skall(i(sin(undervisning(i(kemi(sträva(efter(att(eleven( 
– får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande 

Naturvetenskapen!i!sagor!och!berättelser!!
Det finns flera anledningar till att man har lyft fram dessa perspektiv i skolans styrdokument. Ett 
argument är den forskning som visat att om man sätter in naturvetenskapen i ett sammanhang, 
t.ex. en berättelse, så underlättas barns lärande och får dem att se i vilka sammanhang kunskapen 
kan höra hemma.  



Kemiskafferiet++94 

Kemiskafferiet ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS, Bodil Nilsson, LHS och Ebba Wahlström, SU. 
 
 

 
Barnen kan också känna igen sina egna tankar i äldre tiders tänkande – ”tänk att den tidens 
främsta vetenskapsmän hade samma tankar som jag!” 
 
 Berättelser är ett bra sätt att introducera barnen till ett nytt område inom kemin. 

Olika+typer+av+berättelser+
Sagorna kan se ut på många olika sätt, det kan t.ex. vara  

•! att hitta kemin/naturvetenskapen i kända sagor, gamla klassiker såväl som 
serietidningar: Elsa Beskows saga Hattstugan för att introducera ett arbete kring brand; 
Flickan med svavelstickorna – svavel, uppvärmning, energi; Eldonet – eld, Trollkarlen 
från Oz – metaller, rost; Skalmans olika uppfinningar m fl 

 
•! att fundera ut egna sagor utifrån ett Nv-tema: En av våra tidigare kursdeltagare har 

hittat på och ställt till vårt förfogande ”Sagan om fiskpinnen” (se nedan 1) som 
exemplifierar kretslopp; ”Vattenmolekylen Villes resa”; ”Kolatomen Kalles liv och 
leverne”, ”Plasttrollen och pepparkakshuset” (se nedan 2) som utmanar barns tankar om 
material etc. 

 
 

•! att hitta på egna sagor kopplade till historia: Man kan förflytta sig tillbaka i tiden och 
se hur man använde hygienprodukter, salt eller liknande. Hur framställde man tvål, 
rödfärg och andra produkter förr i världen? Sagan ”Färggubben kommer till byn” (se 
nedan 3) är ett exempel på denna kategori.  

 
•! att använda sagor och berättelser som redan finns i en del läromedel – Nyfiken på 

naturvetenskap, Draken Gilbert och Prima NO (se nedan). 
 

•! att personifiera ett tema (många känner till det som Storyline). Om temat är t ex 
Järnåldern så börjar man t ex med en familj som lever på den tiden. Det kan vara 
mamman Bele, pappan Aske, pojken Ulle och flickan Tove. Barnen får då i uppgift att 
rita eller bygga deras hem. Hur ska de bo? Hur bodde människor på den här tiden?  De 
gör dockor av papp, trä eller annat material som ska föreställa deras familj. Dessa dockor 
ska ha kläder. Hur var de klädda på den här tiden?  
Detta utvecklas mer och mer och frågorna som barnen ska arbeta vidare med kan vara: 
Vad äter de? Vad gör de? Hur är byn organiserad? Hur får de mat? Hur lagar de mat? 
Vilka redskap/vapen har de? Hur tillverkas dessa?  
Här finns mycket naturvetenskap/kemi att knyta an till. Temat är inte på något sätt 
begränsat till Järnåldern utan kan sättas in i vilket historiskt sammanhang som helst.  
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1.+Sagan+om+fiskpinnen+
 
Hos familjen Svensson hade man fiskpinnar till middag. Lilla Lisa fick två på sin tallrik. 
Men som det kan bli med barn så ville hon inte äta upp den sista. Så kom det sig att 
fiskpinnen blev en sopa.  
I sopor finns, precis som i allt annat, atomer och molekyler. Det är mest kol-, väte- och 
syre-atomer. Av dem bildas det bland annat fett, kolhydrater och proteiner. Nu ska ni få 
höra vad som hände med en del av den lilla fiskpinnens atomer.  
Den lilla fiskpinnen hamnade på en soptipp. Där började den brytas ned med hjälp av 
syret i luften och pyttesmå djur, som kallas mikroorganismer. 
Nu hände det någonting! De små molekylerna gick sönder och delarna sprang ifrån 
varandra. De hittade nya kompisar att bilda molekyler med. Några blev till vatten, andra 
till koldioxid. Koldioxid (CO2) är när två syreatomer blir kompis med en kolatom. När 
vatten (H2O) bildas är det två syreatomer som vill vara kompis med en väteatom. En del 
syreatomer (O2) ville upptäcka världen två och två. 
En liten koldioxidmolekyl fördes av sommarvinden ut mot havet. Plötsligt, kom en stor, 
stor våg och sköljde över den lilla molekylen som drogs ner i djupet. En liten växplankton 
kom av en händelse förbi och sa: 
-Å, vad gott! En koldioxidmolekyl! Det är det bästa jag vet! 
I ett nafs var den lilla molekylen uppslukad.  
I allt detta tumult så gick molekylen sönder och de små atomerna fick åter igen hitta nya 
kompisar. Syreatomerna hittade varandra och försvann ut i vattnet igen. Kolatomen slog 
sig ihop med några andra kol- och väteatomer i den lilla växten. 
Den lilla fisken Kurt kom simmande. Eftersom han var hungrig så åt han upp vår lilla 
plankton. Intet ont anande fortsatte Kurt rakt in i gapet på torsken Torsten. Nu hamnade 
alltså den lilla kolatomen i Torstens mage. 
Men vad hade hänt med syrekompisarna? Jo, när de hade som trevligast i vattnet tog 
Torsten ett djupt andetag med sina gälar. Oj, vilken fart! Det här var som att åka berg och 
dalbana på Gröna Lund.  
-Men titta! Där är ju vår kolkompis! 
Torsken Torsten hade så bråttom vidare att han inte såg vart han var på väg. Han simmade rakt in 
i ett nät. 
Nu var det slut på livet i vattnet för våra vänner atomerna. De åkte raka vägen till Findus 
fiskpinnsfabrik. Fiskpinnarna packades i fina kartonger och kördes till en ICA-affär… till 
just den affär som familjen Svensson brukar handla i.  
Den här dagen hade familjen Svensson bestämt sig för att äta fiskpinnar till middag. Så 
kom det sig att torsken Torsten och våra vänner atomerna hamnade på Lisas tallrik igen. 
Den här gången åt hon upp sina fiskpinnar… 
 

2.+Sagan+om+Plasttrollen+och+pepparkakshuset+
 
Det är sent på julaftonskvällen, men hanna och Johan vill inte sluta leka. De har fått många fina 
julklappar. Allra roligast är det att leka med de små, söta plasttrollen. Just nu låtsas de att trollen 
ska gå på fest hos tomtefar, som bor under julgranen. 
Då kommer pappa in och säger, att de måste gå och lägga sig. 
--Det är en dag imorgon också, fortsätter han. Då kan ni leka hela dagen ända fram till klockan 
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fem. Sedan ska vi gå till mormor på julmiddag, men trollen får gärna följa med dit. 
--Var ska vi lägga trollen under natten? Frågar Johan. 
--Jag tycker att vi lägger dem i pepparkakshuset. Det står ju vid elementet så det blir varmt och 
skönt för dem att sova där. 
Så blir det tyst och mörkt i hela huset. Inte ens julgranen lyser. Alla sover, utom trollen. 
--Här inne är varmt och trevligt och det luktar väldigt gott, men vi måste ordna med lite möbler, 
säger det ena trollet. Vi måste ha stolar, bord och två sängar. 
Trollen går ut genom dörren på pepparkakshuset. På bordet utanför ligger en massa sockerbitar i 
en sockerskål, två halvöppna tändsticksaskar och en massa annat som ingen har orkat städa 
undan. 
--Jag vet, säger det andra trollet, som är väldigt påhittigt. Vi kan bygga ett bord av sockerbitarna 
och tändsticksaskarna tar vi till sängar. Julklappsadressen med de röda, fina kanterna tar vi som 
matta under bordet. 
 
Plötsligt får de se något, som får dem båda att ropa till. I en skål alldeles intill dem ligger 
ischoklad i läckra, glänsande formar. De kryper upp i skålen och tar varsin ischoklad. Inne i 
huset vänder de upp och ner på ischokladen så att de fina formarna syns. Det blir två alldeles 
utmärkta och dessutom väldigt vackra pallar. 
 
Snart är allting på plats, sockerbitar till bord, tändsticksaskar till sängar, julklappsadress som 
matta och ischoklad som pallar. I sängarna har de lagt lite bomull, som de hittat utanför 
pepparkakshuset.  
Båda börjar bli trötta, när de kommer på att de måste ha en julgran. Det är ju jul. Men hur ska de 
få tag i en julgran? Att ta sig bort till den riktiga granen och nypa ett skott klarar de inte. Även 
om plasttroll är duktiga på höga hopp, så klarar de inte att klättra upp på bordet igen. 
--Jag vet, säger det ena trollet, som fått syn på en vas med tallkvistar på bordet. Vi försöker ta en 
bit av det där! Det blir nästan som en julgran. 
Båda försöker klättra upp för kanten på vasen, och plötsligt händer det som inte får hända. Vasen 
välter! Vattnet rinner ut över hela bordet och in i pepparkakshuset. Trollen skyndar sig bort till 
huset och bär ut sina sängar till ett torrt ställe på bordet. 
--Vi får nog vara utan julgran i år, säger trollen och somnar i sina sängar. Alldeles för tidigt 
vaknar de av att någon i huset skriker. 
--Nu har katten vält omkull vasen igen! 
 
 

3.+Sagan+”Rödfärgsgubben+kommer+till+byn”.+
 
Vilket liv! Det hörs skratt, skrik och sång. Plötsligt kommer alla som väsnas springande ut ur 
skogen. Rödfärgsgubben kommer först och efter honom alla barnen från byn. 
 
Sven och Stina står vid skogsbrynet. De anar att det är Rödfärgsgubben. Far mötte honom i 
handelsboden tidigare i veckan och bad honom komma och rödfärga den stora ladan. Nu har de 
många roliga timmar framför sig. När gubben kokar rödfärg brukar han nämligen berätta roliga 
historier, sjunga, spela fiol och spexa. Han är en riktig tusenkonstnär. På somrarna vandrar han 
runt till olika gårdar och målar lador och boningshus, alltid med rödfärg. Det är hans specialitet. 
På vintrarna brukar han gå runt i gårdarna och snickra och måla möbler. 
 
Far har lagt fram massor av ved vid ladan. Det går åt många vedklabbar när gubben ska koka 
rödfärg. Detgör han i en stor gryta som han har med sig på kärran. Till den stora ladan går det åt 
femtio liter rödfärg. Gubben tar fram sitt recept. Barnen får turas om att springa och hämta vatten 
i träspannen som rymmer fem liter. Far kommer fram med ett besman. Det är en slags våg och 
med hjälp av den väger gubben upp järnvitriol, rödfärgspulver och rågmjöl. Järnvitriol och 
rödfärgspulver har han köpt i handelsboden, men rågmjöl får Stina hämta i köket. 
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Barnen hjälper gubben att elda under den stora grytan. Efter en timma är vattnet varmt. Barnen 
hjälps åt att hälla i järnvitriolen. Alla undrar vad som kommer att hända. Efter en stund säger lilla 
Anna: 
--Men titta! Pulvret försvann! 
 
Gubben plockar fram sin fiol och börjar spela. Han kan både dansa och spela samtidigt. Barnen 
tycker det ser lustigt ut och alla får sig ett gott skratt. Efter låten ropar han: 
--Nu är det dags för rågmjölet! 
Stina får ställa sig på en pall och på gubbens uppmaning häller hon i lite rågmjöl i taget medan 
han vispar i den stora grytan med en jättelik kvast. Gubben tycker att Stina är duktig och ger 
henne beröm. När han vispat en stund är det dags för rödfärgspulvret. Nu får fler av barnen 
hjälpa till att hälla i pulvret medan gubben rör med sin stora käpp. 
 
Efter en stund säger gubben att han tänker blanda i innehållet från den hemliga flaskan och den 
hemliga burken för att färgen ska bli extra fin och hållbar. Den som först kan gissa vad som finns 
i flaskan och burken ska få börja måla. Barnen gissar vilt, men ingen lyckas gissa rätt. Då säger 
gubben att om han öppnar flaskan och barnen får lukta kanske det går lättare. 
 
Han öppnar flaskan. Ett fasansfullt skrik ljuder över hela byn då en av pojkarna vågar känna på 
lukten. Det luktar fruktansvärt illa, men ingen lyckas gissa vad det är. Gubben tycker att det är 
konstigt att barnen inte känner igen lukten av sillake och urin. Det är nämligen det som finns i 
flaskan. Han tömmer innehållet i rödfärgskoket medan alla håller för näsorna. Nu öppnar han 
locket på burken. Ingen vågar lukta. Till slut håller han burken närmare barnen och kalle vågar. 
Han skriker att burken innehåller såpa så att alla släpper taget om näsorna i rena förskräckelsen. 
Det blir Kalle som får hålla i gubbens kvast och börja måla. 
 
Saga 2 och 3 är skrivna av Lillemor Sterner och har tidigare publicerats i PrimaNO. 
 

MODUL+6+++  Bränslen+och+energi.+
Det här avsnittet handlar om energi, ett begrepp vi har berört många gånger i samband med 
ämnens aggregationstillstånd, salters upplösning i vatten mm.  
Vi har diskuterat t ex vattenmolekyler som behöver ta upp energi för att kunna frigöra sig från 
varandra som när vatten kokar. I gengäld avlämnar vattenmolekylerna lika mycket energi när de 
binds till varandra och kondenserar, som i en kondenstumlare. Vi har också diskuterat hur 
vattenmolekyler attraheras till joner när salter löst sig.  
Den energi det har rört sig om vid dessa tillfällen har varit måttlig, och det har inte handlat om 
det som man normalt kallar kemiska reaktioner, dvs det har inte uppkommit nya kemiska ämnen.  
Men redan under Modul 1 nämnde vi kroppens förbränning och det är också denna moduls tema 
– bränslen: Vad händer när ett bränsle brinner? Var kommer energin i bränslen ifrån? Hur kan 
man utnyttja energin? 
 

Varför!brinner!bränslen!i!luft?!!
Alla som har passerat skolan har sett en knallgasexplosion, den kemiska reaktionen mellan väte 
och syre. Alla har grillat med grillkol. Alla har sett järn rosta, eller sett sin nyputsade 
kopparljusstake eller silversked långsamt mörkna.  
I första fallet brinner vätgas i syre till vatten, i andra fallet brinner kolet i luftens syre till 
koldioxid. I tredje fallet bildas långsamt järnoxid, kopparoxid resp silveroxid. Men vad händer 
egentligen med atomerna i de kemiska reaktionerna? 
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I alla de fall vi beskrivit deltar syremolekyler. Syre reagerar gärna med andra ämnen, men 
varför? Nu kommer vi tillbaka till atomer och joner och hur joner kan bildas.  
 
Syreatomer har 6 elektroner i sitt yttersta elektronskal men vill ha 8. Det kan atomerna 
åstadkomma genom att två och två bilda molekyler O2 där de delar 2 elektronpar med varandra  - 
de röda paren i molekylen till höger 

 
Men ännu hellre vill syreatomen ta 2 elektroner vardera från andra atomer så att syre blir en 
negativt laddad jon, oxidjonen O2–. Oxidjonen får då 8 elektroner ytterst. 
 

                              Syreatom      2 elektroner    oxidjon  
  
När stålull brinner eller järn rostar kan du tänka dig att syremolekylen delar på sig i två atomer 
och att syreatomerna sedan istället tar de elektroner de behöver från järnatomer. Syreatomerna 
blir negativa oxidjoner. Järnatomerna blir av med elektroner och blir positiva joner. De positiva 
järnjonerna och de negativa oxidjonerna binds tillsammans och bildar den nya kemiska 
föreningen järnoxid. (Att det är en kemisk förening kan man märka på att det som uppkommit 
har helt nya egenskaper jämfört med järnmetall och syrgas.)  
Binds är ett nyckelord här - när partiklar binds till varandra frigörs det alltid energi, dvs det blir 
varmt! Värmen märks förstås mera när stålullen brinner än när järn rostar eftersom det förra sker 
så mycket fortare. 
 
Samma sak händer med silverskeden och kopparstaken, beläggningen utanpå är silveroxid resp 
kopparoxid. Elektroner har flyttat sig från metallen till syre. Man säger att metallen har 
oxiderats. Det är ett mycket gammalt begrepp som ursprungligen betydde just angripen av syre. 
 
 
Att!rulla!nerför!en!energikulle!
Att järn rostar är naturligt i den atmosfär vi lever i – vi har ju gott om syre och tydligen är det 
förmånligare (ur energisynpunkt) för järn och syre att vara den kemiska föreningen järnoxid än 
att vara metall och syrgas - det frigörs energi när oxiden bildas. Oxiden själv har lägre energi än 
en blandning av järn och syre.  
Att något "ramlar" från hög energi till låg är naturligt – en sten rullar inte uppför ett berg av sig 
själv, järnoxid kan inte heller av sig själv bilda järnmetall och syrgas.  
 
 
 
 
 
 

O O

O + O
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Energi          en blandning av 
              sten på berg             järn och  syre                                                                                                           
 
 
 

 
                                                                                                                      järnoxid 

En blandning av järn och syre har högre energi än produkten, järnoxid. När järnoxid bildas avges 
överskottet till omgivningen. 

 
När kol brinner i luft sker motsvarande reaktion – syre tar hand om kols elektroner. Kol har 4 
elektroner i sitt yttersta elektronskal och syre behöver bara 2 för att bli oxidjon, så en kolatoms 
elektroner räcker till 2 syreatomer. Den nya kemiska föreningen blir koldioxid, CO2. 
 
 

           
 

     Kol            plus            syre                 blir                    koldioxid 
 
Där väte möter syre (och man tänder på) tar en syreatom hand om elektroner från 2 väteatomer 
och man får diväteoxid, vatten, H2O.  
 
2 H2 + O2 → 2H2O 
 
 
 
Både koldioxid och vatten bildar molekyler därför att varken kol eller väte är villiga att ge upp 
sina elektroner till syreatomerna helt – de delar elektronpar mellan sig, men syret får den större 
delen. Du kommer väl ihåg att vatten är en dipol just för att syret tar hand om den mesta delen av 
det elektronpar man ritar mellan atomerna.  
(Att elektroner kan delas är lättare att tänka sig om man betraktar elektronerna som moln! Se 
Modul 2.) 
 
Vad!är!egentligen!ett!bränsle?!!
Kol, råolja, naturgas, bensin, fotogen, alkohol, torv, ved och liknade kallar vi för bränslen för att 
de finns tillgängliga, de brinner i syre till koldioxid och vatten och ger mycket energi när de 
brinner. En del av dessa bränslen kallas fossila, andra biobränslen.  
Järn brinner, men är järn ett bränsle? Visst kan järn ge energi  – men det finns inte naturligt 
tillgängligt, utan man måste först framställa det, dvs rulla stenen uppför kullen…Och då måste 
man tillföra den energi man sen kan få ut. Ingen bra energiaffär! 
 
Vätgas finns inte heller i naturen. Trots det ser vätgas ut att bli ett av våra vanligaste bränslen 
därför att man lätt framställer vätgas ur andra bränslen, framför allt naturgas, med en kemisk 
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reaktion och utan att förlora någon energi. Vätgas är också en biprodukt vid flera kemiska 
processer. Men drömmen är att utnyttja solenergi för att göra vätgas ur vatten. Alla våra bränslen 
har bildats och bildas fortfarande med hjälp av solenergi, genom fotosyntesen. 
 

Att!rulla!stenen!uppför!kullen!
Vi behöver metaller – för att bygga hus och bilar, dra rör, göra diskbänkar…. Men de metaller vi 
behöver finns bara som oxider och andra kemiska föreningar i naturen. Undantaget är ädla 
metaller - de finns naturligt (se Antika kunskaper, Modul 3). Det betyder att vi bara får 
metallerna om vi kan ”rulla stenen uppför kullen”. Vi behöver alltså använda energi i någon form 
för att omvandla oxiden till metall. Ofta använder man bränslet kol för att få energin. 
 
Om man blandar kol (som kan bli koldioxid) med järnmalm (som är järnoxid) och upphettar i en 
masugn gäller: vilket av kol och järn bildar helst oxid? Och det är kolet. När kol oxideras till 
koldioxid avges mera energi än det behövs för att järnoxiden ska bilda järn. Se figuren nedan. 
Följden blir att järn får tillbaka sina elektroner och att kolet mister sina, det bildas järnmetall och 
koldioxid! Nu har vi fått järn genom att ett bränsle tagit hand om syret. Kolet har oxiderats och 
järnet har reducerats. 
 
Det här är det vanligaste sättet att framställa metaller som järn, zink och tenn. Den energi man 
får ut när kol bildar koldioxid räcker för att "rulla stenen uppför kullen" från metalloxid till 
metall.  
 
Järnoxid + kol → järn   +  koldioxid. Oxidjonerna byter bara plats. 
 (2FeO   +  C   →  2Fe   +    CO2             om du är ny fiken på en enkel formel) 
 
 
energi 
 
                     Kol (+ syre)                                                        järn (+ syre) 
 
 
 
 
     

             järnoxid 
 
  koldioxid 
Metoden att få fram järn med hjälp av kol har varit känt sedan flera tusen år i Kina, men 
upptäcktes senare i Europa. 
 
En oädel metall oxideras lätt till oxid. Ju oädlare en metall är, desto mer energi behövs det för att 
göra metall av oxiden, dvs desto högre är energikullen. För att framställa vissa mycket oädla 
metaller räcker inte energin från kol till. Man får tillgripa elenergi. Då tvingar man på 
metalljonerna elektroner direkt från en elledning, dvs de positiva jonerna tvingas ta tillbaka sina 
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elektroner och blir metall.. Så framställer man aluminium och magnesium. Aluminiumindustrin 
är vår mest elenergikrävande industri. 
 

          
     aluminium 

 
                 järn 
 
 
 
 
                                    järnoxid                                               aluminiumoxid 
 
Kol räcker för att framställa järn men inte för att göra aluminium som ligger på en högre  
energikulle 
 
Järnframställning är ett exempel på vad man kan använda bränslen till. Men den största delen av 
energin från bränslen utnyttjas för transporter och till uppvärmning. (NE har mycket information 
kring ämnet energi.)  
 
Litet!eller!stort!energiinnehåll? 
Man jämför ofta bränslen med avseende på hur mycket energi de kan ge per kg eller liter.  
T ex kan man slå upp i NE att en liter etanol (alkohol) bara ger ungefär hälften så mycket energi 
som en liter bensin. Vi behöver större bränsletank om vi ska köra bilen på sprit. Kan man förstå 
varför?  
Jämför en enkel kolvätemolekyl med en enkel alkohol   

 
 
I alkoholen är både en väte- och en kolatom redan bundna till syre, dvs alkoholmolekylens 
atomer är redan lite oxiderade! Då finns det inte längre lika många atomer kvar att oxidera och 
inte heller lika mycket energi att få ut.  
 
 
Du vet kanske att "kaloriinnehållet" i fett är större än i socker, och det beror på precis samma 
sak. Fett består av nästan bara kol- och väteatomer. Socker är uppbyggt av molekyler där mycket 
syre redan är bundet till kol och väte.   

HC

H

H

C

H

H

H C C

H

H

H

H
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Nedan en molekyl av druvsocker. Formeln för druvsocker är C6H12O6. Det betyder att det i 
molekylen finns en syreatom för varje kolatom . 

 
 
Jämför med fettmolekylen nedan som bara innehåller några få syreatomer bundna till kol. (I det 
här förkortade sättet att rita molekyler betyder varje knick en kolatom med två väte) 
 

 
Tittar man i en "kaloritabell" ser man att socker ger ca 16 kJ/g medan fett ger ca 36 kJ/gram 
(kJ heter kilojoule) 

Mat!Q!bränslen!för!kroppen!!
I kroppen förbränns maten till exakt samma slutprodukter som det skulle bli utanför kroppen. 
Vid förbränningen (oxidationen) förbrukas alltså syre och produceras koldioxid och vatten. 
("Kalorivärdet" bestäms också genom direkt förbränning i syre.) I kroppens celler går emellertid 
nedbrytningen (oxidationen) av molekylerna i flera mindre steg.  
 
 

energi                   föda I kroppen oxideras bränslet i många små steg, 
vägen nerför energikullen är inte rak. 

 
 
 
    
 
    

koldioxid och vatten 
I samhället används bränslen både för uppvärmning, transporter, elproduktion, och för att göra 
nya produkter. I allmänhet är effektförlusterna stora. 
I kroppen utnyttjas energin inte bara för att hålla oss varma. Varje liten muskelrörelse, tanke, 
uppbyggnad mm kräver energi. Energi lagras också i energirika molekyler. Den energin används 
sedan igen bl a när kroppen bygger upp nya molekyler. Organismen är väldigt effektiv på att ta 
tillvara energin. 
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Korrosion!!–Q!naturen!tar!tillbaka!!
Järn framställs ur järnmalm, som är järnoxid. Järn rostar till järnoxid. Det material som vi en 
gång framställde genom att tillföra energi i form av kol tar naturen tillbaka. Visserligen får vi 
också energin tillbaka, men över en lång tidsperiod. Den energin sprids som värme och vi får 
ingen glädje av den.  
Korrosion är ett stort och dyrt samhällsproblem! Korrosion betyder sönderfrätning och många 
material, inte bara järn, kan angripas om det betyder en reaktion "nerför energikullen".  
Korrosion i sin enklaste form (t ex rostning) hör hemma under "hur material bryts ner" i 
kursplanen och målen för åk 5. 
 
Ett annat exempel – på några ställen i Sverige störtade flygplan under andra världskriget. 
Flygplanen var delvis byggda av aluminium och magnesium, mycket oädla metaller men 
användbara eftersom de är så lätta. Numera finns bara högar av aluminium- och magnesiumsalter 
på platsen. Metallerna har oxiderats under årtiondens lopp och åter bildat de kemiska föreningar 
de en gång framställdes från.  
Ett koppartak mörknar när kopparoxid bildas och blir så småningom vackert grönt av ärg när 
luftens gaser (koldioxid och lite svaveldioxid) reagerar med oxiden. Malakit som är ett vackert 
kopparmineral är kemiskt sett ungefär detsamma som ärg.  
Greklands antika statyer av marmor och betongen i våra broar bryts ner av surt regn – det är 
också korrosion.  
Korrosion kan man både fördröja och påskynda, se nedan och hemexperiment.   
 
Batterier!och!korrosion!är!släkt!!!
Har du använt ett batteri? Visst, men har du funderat över vad som pågår inuti?  
 
Då järn rostar eller zink korroderar till zinkoxid i luft flyttar elektronerna från metallen till syret 
genom direkt kontakt mellan t ex zink och luft. Som vi nyss påpekade frigörs energi långsamt 
och går till spillo.  
 
I ett batteri inträffar samma typ av reaktioner (naturen tar tillbaka…) men man hindrar 
elektronerna att flytta sig genom direkt kontakt. Ingen kemisk reaktion sker förrän elektronerna 
kan flytta sig. Det inträffar först när man sätter en ledning mellan plus och minus på batteriet. Då 
vandrar elektronerna från minus till plus. 
På vägen genom ledningen kan elektronerna arbeta, t ex driva en motor eller hålla en lampa tänd. 
(Inuti batteriet måste också laddningar röra sig – där är det joner i ett salt som står för 
transporten.) 
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Väldigt ofta är zink det ämne som man låter oxideras (= förstöras) i ett batteri. Ibland är syre i 
luften det som får zinken att oxideras. Den lilla knappcell vi visar nedan är ett exempel, ett 
zink/luftbatteri som ger en spänning på 1,4 volt.  
 
 
      

                            –   !    "# 
 

⊕!  
En zinkluftcell kan t ex utnyttjas i en hörapparat. 

 
När man köper batteriet är det stängt med lufttät tejp på undersidan. När tejpen tas loss kan luften 
komma in genom ett fint hål på plussidan (undersidan). Knappcellen lämnar inte mycket ström 
eftersom syretillförseln är mycket måttlig.  
Zinken lämnar elektroner till ledningen och syret får elektroner från ledningen. Samma kemiska 
reaktion inträffar som när man bara lägger en zinkbit i luft. Men den energi som kommer från 
reaktionen i batteriet går inte till spillo – den energi man får som värme vid den vanliga 
reaktionen tar man istället ut som elektrisk energi.  
I batterier finns alltså lagrad energi som man kan ta ut som elektrisk energi. 
(Du kan också pröva ett aluminium/luft-batteri under experimenten.) 
 
De flesta torrbatterier ger ca 1,5 volt. Om man vill ha högre spänning får man antingen 
seriekoppla flera batterier eller konstruera ett batteri som ger högre spänning. Det finns t ex 
kamerabatterier som ger ca 3,5 volt, men där är det inte zink som oxideras utan den ännu oädlare 
metallen litium. Ju oädlare metall man väljer till ett batteri desto högre spänning har det.  
Vi nämnde ovan att väte kan bli framtidens bränsle. Redan nu används väte också i batterier. Har 
du ett NiMH- (nickelmetallhydrid) batteri i mobilen är väte det som oxideras.  

Bränslecellen+
I en bränslecell låter man också väte oxideras och syre reduceras. Tillsammans bildar de vatten 
precis som när man bränner väte, men i bränslecellen kan man ta ut elektrisk energi. Det bildas 
inga farliga produkter när man driver en bränslecell, och den är kanske den bästa kandidaten för 
att driva en elektrisk bil. Bränslecellen skiljer sig från ett batteri bara genom att man hela tiden 
fyller på det som ska reagera.  
Vill du se en modell av hur enbränslecell fungerar tittar du på  
http://www.ballard.com/pem_animation.asp  
 

Två!olika!metaller!i!kontakt!kan!skynda!på!korrosion!
Du vet säkert att man inte ska kortsluta ett batteri av misstag - då laddas det ur snabbt, dvs 
reaktionerna går fort när elektronerna kan vandra utan att batteriet behöver arbeta.  
 
Ibland kan man av misstag skapa sig ett batteri som är kortslutet.  
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Det här kan inträffa t ex om man löder en skarv på en bilplåt. Plåten (järn) är oädlare än tenn 
(lödmetallen). Metallerna står ju i kontakt och på plåten finns alltid litet fuktigt salt från vägen 
som kan leda ström. Du har ett kortslutet batteri och järnet börjar strax rosta.  
Det som behövs är alltså två metaller som är olika ädla och något som leder ström (någon svag 
syra, en saltlösning eller åtminstone fuktigt salt.)  
När man förzinkar en järnspik gör man det för att järnet inte ska rosta – det är zinken som är 
oädlast och förstörs i stället. 
Om du lägger en skiva citron, ättiksgurka eller saltgurka mellan en kopparplåt och en zinkplåt 
har du t ex skapat dig ett batteri. (I experimenten har du tillfälle att bygga batteriet och att mäta 
vilken spänning det ger!) 
Så länge de två olika metallerna inte har kontakt går ingen ström genom batteriet.Om du kopplar 
en sladd mellan metallblecken eller klämmer ihop dem så har du kortslutit batteriet. Då sätter 
reaktionerna igång och den oädlaste metallen börjar oxideras, dvs frätas sönder.  
 
Putsa silver i kortsluten cell.  
Men man kan också utnyttja en kortsluten cell (batteri). Man kan putsa silver genom att lägga det 
i kontakt med aluminiumfolie i en balja med saltlösning, t ex målarsoda eller bikarbonat löst i 
vatten. Folien består av en oädel metall och oxideras. Silveroxiden på silverskeden går i stället 
tillbaka till silver. 
 

Ett+batteri+med+AlNfolie+och+oxiderad+silversked,++
 
             inte i arbete                                    kortslutet                                   också kortslutet 
Al utan kontakt med  silversked                                   Al i kontakt med silversked 
 
 

 
Vad händer med aluminiumfolien i det kortslutna batteriet? 
 
 
 

!
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Allting!går!med!elektricitet!!Q!även!att!putsa!silver!!
Ett gammalt och användbart recept: Sätt ett ”oxiderat” silverföremål i god kontakt med 
aluminiumfolie i en plastbunke. Häll på en lösning av målarsoda eller bikarbonat, ca 1 
msk per liter vatten. Låt det hela stå ett tag. Det är svårt ange exakt tid, pröva 15 min om 
vattnet är varmt, längre tid med kallt. Om silverföremålet är normalt oxiderat bör det nu 
vara rent. Putsa upp glansen med trasa om du tycker det brhövs. 
 
Här kan du undersöka varför det fungerar.  Bilder finns i teoridelen!  
Ställ en bit hoprullad aluminiumfolie i en bägare som innehåller målarsodalösning. Ställ 
ner ett smutsigt silverföremål i samma lösning utan att de får kontakt. Det här är också 
ett batteri. Mät spänningen på batteriet! Ta bort mätinstrumentet och lägg folien i 
kontakt med silvret. Nu har du ett kortslutet batteri där aluminium lämnar elektroner dvs 
oxideras och silveroxiden tar upp elektroner så att silveroxid blir silver. Det är detta du 
gör när du lindar in silverföremålet i folie. En billig putsmetod! 
 
Jämför gärna med motsvarande putspryl från "TV-shop"! Inte billig - 300:-!  
 

Järnhanteringens+tidiga+historia+
Förhistorisk!järnhantering!
 
"Guld och silver och alla metaller växer i jorden under de himmelska gudarnas inflytande. Guld 
tillordnas Solen, silver Månen, bly Saturnus och järnet Mars. Metallernas ursprung är i 
himmelen, men de lagras i jorden och inte i de himlakroppar som utstrålar metallerna…" 
(ur "Alchemia" av Proklos, grekisk filosof, 410-485 e Kr) 
 
De tidigaste järnföremålen framställdes troligen ur meteoritjärn, som bearbetades i Egypten 
redan 4000 år f Kr och i Kina för 3000 år sedan. Innan man lärt sig att tillverka järn ur järnmalm 
ansågs meteoritjärn mer värdefullt än guld.  
 
Omkring år 1400 f Kr började hettiterna i Mindre Asien att producera järn i större skala. Det 
största problemet var att få upp en så hög temperatur som krävs för att smälta järn i den tidens 
primitiva ugnar.  
De första ugnarna i Norden var förmodligen sk gropugnar där malm (förmodligen myrmalm) 
upphettades kraftigt med ved. Då reducerades malmen av kolmonoxiden som bildades av veden. 
Resultatet blev förmodligen sk järnsvamp eftersom temperaturen inte blev hög nog att smälta 
järnet. 
  
När blästerugnen uppfanns blev det betydligt lättare att framställa järn. Blästerugnarna kom att 
användas i Sverige från ca 500 f Kr. De sista ugnarna slocknade i mitten på 1800-talet.  
 
Vid denna järnframställningsmetod användes från början järnmalmen limonit som finns i jord, 
myrar och på sjöbotten och kallas "rödmalm", "myrmalm" och "sjömalm". Malmen var av 
naturliga skäl vattenhaltig. Processen hade flera steg: 
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Malmen upphettas först över öppen eld på ett bål. På detta sätt tas svavel och vatten bort.  
Ugnen förvärms med vedeldning.  
Träkol framställs i kolmilor  
Sedan varvas träkol och malm i lika delar i blästerugnen.  
Kolet tänds på och med en stor blåsbälg pumpas mängder av luft in så att det blir riktigt varmt, 
ca 1300 grader (järns smältpunkt är 1535). Detta kallas blästring. Järnmalmen reduceras och 
järnet smälter ihop till en klump som kallas för järnlupp. Det mesta av slaggen, dvs diverse 
restprodukter, rinner bort, de sista resterna hamras ur järnklumpen. Detta järn är i princip direkt 
smidbart och metoden kallas direkt järnframställning. 
 

!

Medeltida!järnhantering!
 
Under medeltiden används allt mer bergmalm istället för myrmalm. Masugnen introducerades i 
slutet av 1100-talet och anses vara den mest betydelsefulla innovationen i den svenska 
järnhanteringens historia.  
Masugnen var större än den gamla blästerugnen och hade förstås en högre kapacitet. Större och 
effektivare bälgar medförde att temperaturen i ugnen blev så hög så järnet blev flytande. Järnet 
kunde rinna ur ugnen och fick stelna till tackor, sk tackjärn.  
Det järn som bildas i masugnsprocessen kommer att innehålla en del kol och järnet blir därför 
sprött och inte smidbart. Detta löste man genom att utsätta tackjärnet för upphettning och 
syretillförsel en gång till, sk färskning. Då bildar kolet och syret koldioxid/kolmonoxid och 
tackjärnets kolhalt minskas. ("Indirekt järnframställning".) Masugnsprocessen ger ett större 
utbyte av råvaran än den gamla blästerugnen.  
Effektiviteten och kapaciteten har förbättrats under århundradenas lopp. Ni känner igen namn 
som Bessemer, Martin etc som utvecklade masugnarna. För 200 år sedan fanns ca 400 stora 
masugnar som tillsammans producerade 70 000 ton tackjärn per år. 100 år senare hade antalet 
masugnar minskat till 1/3 men produktionen ökat till 500 000 ton. Dessa masugnar var –liksom 
dagens – jätteanläggningar i samma storlek som ett flerfamiljehus.  
Numera finns stora masugnsanläggningar bara på två ställen i Sverige, Oxelösund och Luleå. 
 
Här är några trevliga websidor med bilder: 
http://www.jarnriket.com 
 
http://www.forntidateknik.z.se/IFT/hammared/jarngub.gif 
 
hem.passagen.se/finnerodja/ forntid_sid2.html 
 
www.forntidateknik.z.se/ IFT/hammared/cir1.htm 
 
Och en sida med modern järnframställning:  
www.jernkontoret.se 
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MODUL+7++++Kolets+kretslopp+
Koldioxid!och!kalksten!
En kolatom kan uppträda i många olika skepnader i naturen. Den kan finnas som koldioxid 
(CO2) i luft, som koldioxid eller vätekarbonat (HCO3

-) löst i vatten. Kolatomer finns i skal av 
kalciumkarbonat (CaCO3) hos olika djur. En del skal från döda djur har under årmiljoner 
omvandlas till kalksten och marmor. !
Fossila!bränslen!
!Kolatomer ingår i alla organiska föreningar som bildats av levande växter och djur. Fossila 
bränslen är rester från växter och djur som inte brutits ner utan omvandlats till kol och olja. En 
kolatom kan alltså uppträda i många olika konstellationer och rör sig mellan dessa i ett ständigt 
kretslopp. 

Nedbrytning!och!fotosyntes!
När en lövhög förmultnar, alger bryts ner eller när vi själva andas ökar koldioxidhalten i luft och 
vatten. Vulkanutbrott och bränder är andra naturliga källor för koldioxid.  
I fotosyntesen binds koldioxid åter till organiska föreningar. Vattenlevande växter kan även 
använda vätekarbonat.  
När ett träd växer binds koldioxid genom fotosyntesen. När trädet bryts ned eller veden bränns, 
avges lika mycket koldioxid. I detta "snabba" kretslopp sker därför ingen nettotillförsel av 
koldioxid till atmosfären.  

Gammal!fotosyntes!
För kanske flera hundra miljoner år sedan bands koldioxid till olika organiska föreningar genom 
fotosyntes. En del av dessa har omvandlats till kol, olja och naturgas (fossilgas). Nu när 80 
procent av jordens energiförsörjning kommer från fossila bränslen tillförs atmosfären koldioxid 
som har varit bunden under lång tid. Det har medfört att koldioxidhalten idag är mer än 30 
procent högre än den var innan vi började utnyttja fossila bränslen. Koldioxid absorberar 
värmestrålning och ökningen förstärker växthuseffekten. Många forskare tror att det kan orsaka 
stora förändringar av jordens klimat. Har du förresten tänkt på att när du känner värmen från en 
oljepanna, så är det flera hundra miljoner år gammal solenergi som strålar mot dig! 
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Den+förstärkta+växthuseffekten+
Under de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,6°C. År 1999 var det 
varmaste året sedan mätningar inleddes i mitten av 1800-talet. De femton varmaste åren har alla 
infallit efter 1980. En del klimatforskare anser att dessa förändringar är naturliga 
klimatvariationer. De allra flesta tror dock att ökningen beror på de stigande halterna av 
växthusgaser. FN:s klimatpanel skriver i sin senaste rapport (2001) att ”Det finns nya och 
starkare bevis för att den största delen av uppvärmningen de senaste 50 åren är orsakad av 
mänskliga aktiviteter”. 

Det!var!en!gång…!
Jordens ursprungliga atmosfär bestod troligtvis av kväve, koldioxid, väte och vattenånga. 
Sammansättningen har sedan dess förändrats bl a genom att växter tagit upp koldioxid och 
avgivit syre genom fotosyntesen. Koldioxid har även bundits i skal (kalciumkarbonat) hos olika 
djur. Skal från en del döda djur har omvandlats till kalksten och marmor. Andra växter och djur 
har omvandlats till kol och olja. 
Sammantaget har allt detta medfört att syrgashalten ökat till 21 procent, medan koldioxidhalten 
sjunkit till under 0,04 procent.  

Klimatet!varierar!
Genom att undersöka djuphavssediment och glaciärer vid Grönland och Antarktis har forskare 
försökt beräkna hur jordens klimat varierat. Under de senaste två miljoner åren har det växlat 
mellan istider och varmare mellanistider. Orsaken anses bl a vara jordaxelns lutning och jordens 
bana runt solen, vilket har medfört att solinstrålningen till jorden varierat. Vi lever nu i en 
mellanistid men är på väg mot en ny istid, med kulmen om några tiotusentals år.  
Klimatet i Sverige har varierat efter den senaste istiden. Under en varm period för 5 000 år sedan 
kunde t o m sköldpaddor leva i södra Sverige. Under medeltiden var det istället kallare. 
Jordens klimat påverkas även av stora vulkanutbrott. Stoftpartiklar och svavelföreningar från 
utbrotten hindrar en del av solens strålar att nå jordytan, vilket leder till kallare klimat under 
några år. Dessa naturliga variationer gör de svårt att urskilja människans påverkan på klimatet. 

Utan!växthuseffekten!inget!liv!!
Jordens atmosfär kan liknas vid glaset i ett växthus. Den släpper igenom den kortvågiga 
strålningen från solen, men fångar upp (absorberar) delar av den långvågiga värmeutstrålning 
som sänds ut från jordytan. Den uppvärmda atmosfären sänder en del av värmestrålningen 
tillbaka mot jorden, vilket leder till en högre temperatur. Utan växthuseffekten skulle 
temperaturen vara 33 grader kallare vid jordytan än den är idag! 
Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, men dess halt i atmosfären påverkas inte i någon 
större utsträckning av människan! Klimatdiskussionen gäller de ökade halterna av övriga 
växthusgaser, främst koldioxid men också metan, dikväveoxid m fl.  
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Varför!är!vissa!gaser!växthusgaser?!
Infraröd värmestrålning har inte tillräcklig energi för att sönderdela molekyler eller lyfta upp 
elektroner till högre energinivåer. Däremot kan den få molekyler att vibrera. Om en molekyl 
innehåller tre eller flera atomer kan den absorbera infraröd värmestrålning (H2O, CO2, CH4 och 
N2O men inte N2 och O2,). Då värmestrålningen absorberas ökar svängningarna i molekylen. 
Den absorberade värmen avges sedan genom värmestrålning i alla riktningar. Olika molekyler 
har olika livslängd i atmosfären och de absorberar olika delar av den infraröda värmestrålningen 
från jorden. Det är förklaringen till att en metanmolekyl har 25 gånger större uppvärmningseffekt 
än en koldioxidmolekyl. 

Varför!ökar!växthusgaserna?!
Orsaken till den stigande koldioxidhalten är i första hand förbränningen av fossila bränslen, men 
den påverkas även av att stora skogsområden avverkas och inte återplanteras. Mer än hälften av 
den koldioxid som släpps ut tas upp av haven och växterna. Men varken växternas tillväxt eller 
havens upptag hinner motverka ökningen av luftens koldioxidhalt. 
Vid förbränning av biobränslen (ved, flis, halm, snabbväxande skog med mera) frigörs koldioxid. 
Men det blir inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären, om man återplanterar i samma takt 
som man avverkar. Då tar växterna upp motsvarande mängd koldioxid igen.  
Metan bildas av vissa bakterier vid nerbrytning i syrgasfria miljöer som träsk, våtmarker och 
djurmagar. Ökad risodling, mer tamboskap, gasläckage från soptippar samt utvinning av kol och 
naturgas är de största metankällorna.  
Dikväveoxid (lustgas) bildas bl a när vissa bakterier i syrefattiga miljöer utnyttjar nitrat som 
syrekälla. Ökad användning av gödsel och trafikens utsläpp av kväveföreningar är de viktigaste 
källorna.  
Utsläppen av metan och dikväveoxid är nära förknippade med matproduktion till jordens ökande 
befolkningen och är därför svårare att begränsa än koldioxidutsläppen från fossila bränslen.  

Lite!varmare!är!väl!skönt?!
För att försöka förutsäga hur klimatet kommer att förändras arbetar man med olika 
datormodeller. Resultaten är inte samstämmiga, men de flesta visar att jordens medeltemperatur 
kommer att öka med 1,5 - 6°C till år 2100, om utsläppen av växthusgaser fortsätter som tidigare. 
Det skulle då bli varmare på jorden än det någonsin varit på de senaste 150 000 åren. 
Forskarna kan inte med någon större säkerhet förutsäga vilka följder en temperaturhöjning kan tänkas 
ge – men det finns risk för dramatiska förändringar. FN:s klimatpanel skriver: 
• Havsytans nivå, som har höjts med 10 till 15 cm under 1900-talet, beräknas stiga med en halv 
meter under 2000- talet. Det beror framförallt på att vattnet utvidgar sig när det blir varmare, 
men också på att glaciärer och inlandsisar börjar smälta.  
• Uppvärmningen väntas förändra både nederbördens mängd och fördelning över jordklotet. I 
vissa områden blir det torrare, i andra beräknas nederbörden öka. Förutsättningarna för 
livsmedelsförsörjningen riskerar att försämras i torra områden där en högre temperatur 
ytterligare minskar markfuktigheten.  
• Temperaturökningen kommer inte att bli jämnt fördelad över jorden. Den antas bli större nära 
polerna än vid ekvatorn. En första beräkning pekar på att temperaturen i Sverige kommer att 
stiga med 2- 6 °C till år 2100. Förändringarna kan även leda till att luft- och havsströmmar 
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påverkas. Om Golfströmmens värmetransport till Norden ändras, så kan klimatet i Sverige 
istället bli kallare. 

Vilka!drabbas?!
FN:s klimatpanel IPCC skriver “Människor som bor i torra områden, i låglänta kustområden, i 
områden med begränsad tillgång på vatten eller som ofta drabbas av översvämningar, är 
särskilt utsatta för klimatförändringar“. I vissa länder kommer den ekonomiska utvecklingen 
“att hotas av att livsmiljöer går förlorade och av att sjukdomar och dödsfall ökar“.  
En stigande havsnivå och extrema vädersituationer kan leda till omfattande folkomflyttningar. 
Mellan 75-200 miljoner människor kan komma att drabbas till år 2080. 

Trögheten!!
i klimatsystemet och växthusgasernas långa livslängd i atmosfären, gör att det tar tid att bromsa 
utvecklingen. Man kan inte vänta med åtgärder tills klimatförändringen är så stor att vi med 
säkerhet vet att den orsakats av våra utsläpp. Då kan kanske inte ens omedelbara åtgärder hindra 
att det uppstår allvarliga problem. För att inte koldioxidhalten i atmosfären ska öka, behöver 
utsläppen på längre sikt reduceras till mindre än hälften av dagens nivå. Hittills har 
industriländerna förorsakat större delen av alla utsläpp, men redan år 2010 beräknas 
utvecklingsländerna bidra med lika mycket. Utsläppen per person i u-länderna beräknas då 
uppgå till en fjärdedel av nivån i i-länderna.  
 
Du kan läsa mer på  
http://www.environ.se/dokument/fororen/klimat/vaxthus.html 
 
http://www.snf.se/svara-mig-1.htm 
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Om+koldioxid+och+karbonater+
 
Gasen koldioxid bildas när man eldar olja, bensin, ved, alkohol, grillkol och liknande, alltså 
bränslen där kolatomer ingår. Gasen bildas också när organiskt avfall ligger i kontakt med luft, t ex 
när löv multnar eller i en kompost som är luftad. Det är en del av kolets kretslopp.  
Koldioxid kan finnas ”bunden” i olika karbonater. 
 
Koldioxid!är!en!”tung”!gas.!!
Gaser är ju egentligen inte tunga i sig, men koldioxidens molekyler är tyngre än andra molekyler i 
luft som syremolekyler och kvävemolekyler. Koldioxidens molekyler innehåller tre atomer mot 
syrets och kvävets två.  

 
I periodiska systemet kan man se atomvikterna. Syre väger 16, kväve 14 och kol 12 och väte 1 (vi 

bortser från enheten här). Man kan alltså räkna ut vad en molekyl väger - syremolekylen 32, 

kvävemolekylen 28 och koldioxiden 44, medan vätemolekylen bara väger 2! 

I naturen blandar sig alla gaser kvickt med varandra för luftens molekyler är ju inte stilla. Men 
framställer man koldioxid inomhus kan man faktiskt få den samlad en stund och visa att den är tung 
genom att hälla gasen.  
Koldioxid kan inte underhålla en eld utan släcker den – den tränger ju undan luftens syre. Det är ett 
sätt att identifiera koldioxid.  
 

Alla+karbonat+kan+ge+koldioxid+
Hemma har du många salter3 som kan ge ifrån sig koldioxid. Alla är karbonater. I köket har du 
bikarbonat, bakpulver (läs deklarationen), hjorthornssalt, äggskal och räkskal. I städskåpet 
målarsoda/kristallsoda/hushållssoda, och i naturen kan du hitta kalksten och marmor.  
Om du eldar en björkklabb finns det karbonat i askan! 
Namnet karbonat kommer från carbon som betyder kol på flera språk och har gett kol tecknet C. 

De kemiska namnen: 
Bikarbonat är ett handelsnamn för natriumvätekarbonat, NaHCO3, med jonerna Na+ och HCO3

–. 
Hjorthornssalt är handelsnamn för ammoniumvätekarbonat, NH4HCO3, med jonerna NH4

+ och 
HCO3

2– 
Målarsoda etc är natriumkarbonat, Na2CO3, med jonerna Na+ och CO3

2– 
Äggskal, räkskal, kalksten och marmor är alla kalciumkarbonat, CaCO3, med jonerna Ca2+ och CO3

2– 

                                                   
3 Du kommer väl ihåg att salter är allting som är uppbyggt av positiva och negativa joner och att vanligt koksalt bara är 
ett av många salter? 

C OO O O H HN N
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Och bilderna  

       
koldioxidmolekylen   kolsyramolekylen                vätekarbonatjonen                 karbonatjonen 

                               en oladdad molekyl             en negativ laddning            två negativa laddningar 
+
Karbonater+och+koldioxid+i+baket.+
Alla karbonater ger koldioxid om man häller på syra. Syran reagerar med karbonatet, och nya ämnen 
bildas. Syran "går åt". 
När man häller ättika (ättiksyra) på bikarbonat eller vilket annat karbonat som helst bubblar det av 
koldioxid.  
I stället för ättika kan man använda andra syror. Titta på bakpulverburken. Den innehåller bikarbonat 
och en tillsats som är sur (ett surt fosfat). Eftersom det är torra ingredienser händer ingenting i 
burken, men när bakpulvret kommer i den våta sockerkakssmeten löser sig syran. Då först kan den 
reagera med bikarbonatet, som ger ifrån sig koldioxid och sockerkakan blir pösig. När kakan gräddas 
stelnar degen som hinnor kring koldioxidbubblorna. 
 
Om man bara värmer bikarbonat ger det också ifrån sig koldioxid. Men utan syra blir det också en 
rest kvar (soda) i bakverket, som ger en viss smak. Man använder bikarbonat bl a i smet som 
innehåller sura ingredienser som filmjölk, och i pepparkakor som ändå är ganska kryddstarka. 
 
Hjorthornssalt går sönder i ammoniak och koldioxid när man värmer lätt, ja t o m redan i köksskåpet. 
Det blir ingen rest av saltet vid baket, men bakverken – mandelkubbar och drömmar – doftar lite av 
ammoniak.  
 
I jäsdegar (och i champagne) produceras koldioxiden en levande organism – jäst. Jästsvampen lever 
på att bryta ner socker till koldioxid och alkohol.  
 
Bordsvatten+
som Ramlösa och Vichy Noveau innehåller både koldioxid och bikarbonat. Bikarbonat löst i vatten 
har används som hjälp för sura magar. Magens syra minskar då en del går åt för att sönderdela 
bikarbonatet.  
Läs också på en Samarinpåse! 
 
Målarsoda++
får inte förekomma där man lagar mat. Den används inte för att göra koldioxid av – även om vi visar 
det – utan för att tvätta bort fet smuts före målning. Målarsoda är starkt basisk (alkalisk) och den som 
skulle råka dricka en lösning av målarsoda fräter sönder matstrupen. Titta på 
märkningen/varningstext på en burk hemma! 
 
!
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Naturen!lagrar!koldioxid!i!kalciumkarbonat!
När hönan lägger ägg måste hon producera kalciumkarbonat till äggskalet.  
Räkan lever i havet där det dels finns koldioxid löst i vattnet, dels vätekarbonatjoner. Skaldjur 
bygger upp sitt skal av kalciumkarbonat. Skal från döda skaldjur hamnar på havets botten. Gotland är 
t ex ett gammalt korallrev – ett minne från den tid då Sverige låg vid ekvatorn. Kalciumkarbonatet 
omvandlas så småningom till kalksten. Kalciumkarbonatet förekommer också i naturen som marmor, 
hårdare än kalksten. Karbonaterna utgör också  en del av kolets kretslopp. Gotland och Öland ligger i 
ett bälte med kalkstensrik bergrund. Där kalksten finns är naturen skyddad mot försurning – syra 
förstör karbonat, men karbonatet förstör samtidigt syran… 
+
På+Gotland+bränner+man+kalksten+till+kalk+
Om man bränner kalksten vid riktigt hög temperatur (över 1000 0C) frigörs koldioxid och det som 
återstår är kalciumoxid, så kallad bränd kalk (CaO). När man gör cement bränns lera och kalksten 
tillsammans och kalken reagerar då med lerans kiseloxid och man får kalciumsilikater. 
Kalciumsilikatet hårdnar när det tar åt sig vatten och reagerar vidare med kalk som finns kvar efter 
bränningen.  
Kalken gör cementen starkt basisk (alkalisk).  
Ren bränd kalk (bränning utan lera) används i murbruk för restaurering av gamla byggnader. I detta 
kalkbruk tar kalken gärna tillbaka koldioxid från luft när temperaturen är normal och då  bildas 
kalciumkarbonat igen och bruket stelnar. 
Att kalk kan ta åt sig koldioxid är också viktigt för säkerheten på en u-båt. Syre kan man föra med 
sig eller producera, men en för hög koldioxidhalt är lika farligt som för lite syre. Därför måste man 
binda den koldioxid besättningen producerar, och för akut behov kan man sprida ut kalciumoxid.  
!
Kalk+–+vad+betyder+ordet+till+vardags?+++
Kalk är ett ord i var mans mun - men vad betyder ordet för den som pratar? Benstommen behöver 
kalk, det finns kalk i mjölk, man kan ha kalkbrist och äta kalktabletter.  
För kemisten betyder kalk det vi pratat om här ovanför, kalciumoxid. Men i de andra fallen betyder 
kalk olika saker, egentligen bara kalciumjoner.  
Benstommen byggs upp av kalciumfosfat, ett salt av kalciumjoner och fosfatjoner, och där behövs 
alltså kalciumjoner. Annars kan man råka ut för "urkalkning". Kalciumjonerna finns också i mjölk 
och jonerna får man för lite av vid kalkbrist. Kalktabletter innehåller kalciumkarbonat som en källa 
till kalciumjoner (som frisätts i den sura miljön i magen, se experiment.)    
!
Kolsyra!–!vad!menar!man!egentligen?+
Man pratar om kolsyra och kolsyrade läskedrycker. Det är naturligt eftersom läsken smakar lite 
syrligt. Men det som bubblar ur läsken är koldioxid. Koldioxid i vatten kallas i dagligt tal kolsyra.  
 
När man gör kolsyrad läsk pressar man med högt tryck ned gasen koldioxid i läsken. Då löser sig 
gasmolekylerna och lägger sig mellan vattenmolekylerna, precis så som t ex luftens molekyler gör.  
En liten, liten del av koldioxidmolekylerna reagerar faktiskt med en vattenmolekyl och blir till det 
som egentligen borde kallas kolsyra. Titta på bilderna så ser du att de atomer som skiljer en 
koldioxidmolekyl och en kolsyramolekyl är just två väte och ett syre. 
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Så här kan du tänka sig att kolsyramolekylen bildas  
En koldioxidmolekyl tar OH från vattenmolekylen. Vattenmolekylens andra H sätter sig på ett O och 
då har man en kolsyramolekyl.  
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Liten+kemisk+ordlista+N+del+II+
 
Polärt lösningsmedel  Typexemplet är vatten. Lösningsmedlet består av polära molekyler 

och löser gärna andra ämnen med polära molekyler och salter som är 
uppbyggda av laddade partiklar. 

 
Opolärt lösningsmedel.  Typexemplet är bensin, lacknafta osv. Lösningsmedlet består av 

opolära molekyler som gärna blandar sig med (löser) andra ämnen 
som är uppbyggda av opolära molekyler (ex fett). 

 
Lösning  Äkta lösning är en homogen blandning. Inga partiklar syns ens i 

mikroskop. Ex saltlösning, alkohol i vatten, luft. 
Oäkta lösning = kolloidal lösning. Partiklarna syns på ett eller annat 
sätt, men sjunker inte till botten. Ex saftsoppa. 
Slamning. Partiklarna faller ut så småningom. Ex lera i vatten. 

 
Ytspänning Ytspänning är det som håller ihop en vattenyta, gör en vattendroppe 

sfärisk och tillåter en skräddare att gå på vatten. Ytspänningen beror 
på att vätebindningarna mellan vattenmolekylerna är fördelade åt 
sidorna och nedåt, men inte uppåt mot luften. 

 
Ytspänningssänkande ämne En molekyl eller jon som brukar beskrivas som att den har 
=Tensid huvud och svans. Huvudet är hydrofilt och svansen hydrofob. 

Det finns anjontensider som är joner av salter (ex tvål) och 
nonjontensider som är oladdade molekyler men har samma 
principiella byggnad. En anjontensid tränger in mellan 
vattenmolekylerna i vattenytan och hindrar dem att hålla ihop lika bra 
som molekylerna i rent vatten. 
 

Tvätt, tvättverkan En tensid fäster sin svans i smutsen och har huvudet i 
vattenlösningen. En smutspartikel får på så vis ytan täckt av den 
hydrofila delen av tensiden, och uppträder sedan som om den vore 
hydrofil. 

 
Emulgeringsmedel Emulgeringsmedel är i princip av samma karaktär och uppbyggnad 

som en tensid. 
 

Emulgering, emulsion Ett hydrofobt ämne kan blanda sig med ett hydrofilt ämne genom att 
ett emulgeringsmedel låter svansen lösa sig i det hydrofoba ämnet 
(fett t ex) och huvudet i det hydrofila ämnet. Då kan man få mycket 
små droppar av fett att blanda sig med vatten. Det som bildas kallas 
en emulsion.  
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Oxidation Innebär att ett ämne oxideras, dvs avger (eller tvingas av) elektroner. En metallatom t ex övergår 

vid oxidation till en positiv jon.  

  

Reduktion Innebär att ett ämne tar upp (eller tvingas på) elektroner. En syreatom t 
ex övergår till en negativ jon. I en kemisk reaktion sker alltid reduktion 
och oxidation samtidigt, en red-ox-reaktion. Ex kol och syre blir 
koldioxid. Kol oxideras och syre reduceras. 

 
Energiinnehåll Används för bränslen och t ex mat. Energiinnehållet avges då ämnet 

oxideras, vanligtvis till koldioxid och vatten. Energiinnehållet hos 
bränslet är högre än energiinnehållet i produkterna. Mellanskillnaden 
frigörs. 

 
Korrosion Innebär att materialet i ett föremål bryts ner och nya föreningar bildas. 

Ex järn rostar, marmorstatyer vittrar.  
 

Batteri En anordning där man valt att låta en red-ox-reaktion ske utan att de 
ämnen som reagerar har direkt kontakt. Elektronerna flyttas i 
reaktionen genom en yttre ledning. Ett batteri uppkommer t ex så snart 
två metaller av olika ädelhet kommer i kontakt med t ex en saltlösning 
som kan transportera joner. 

 
Bränslecell Anordning där ett bränsle oxideras och syre reduceras utan att de har 

direkt kontakt (jämför batteri). För närvarande används mest vätgas 
som bränsle. 

 
Karbonatjon En jon som innehåller atomslagen kol och syre, CO3

2–, och som ingår i 
salterna målarsoda och kalciumkarbonat (kalksten, marmor m fl). 
Vätekarbonatjonen HCO3

2–, ingår i många hushållskemikalier. Alla 
karbonater avger koldioxid om de blandas med syra. 

 
Kalk Kalk är kemiskt sett kalciumoxid, CaO. Framställs genom bränning av 

kalksten, och kallas också bränd kalk. Ordet kalk används "i var mans 
mun" vid många tillfällen då man bara menar att kalciumjoner finns 
närvarande. T ex kalk i mjölk och i benstommen. 

 
Kolsyra Ett ord som används till vardags för att beskriva koldioxid  

t ex i en läsk eller i ordet kolsyresläckare. Koldioxid löst i vatten 
smakar (och är) surt, därav namnet. 

 
Syra, sur lösning En syra löst i vatten smakar surt och innehåller fler vätejoner än rent 

vatten. Vätejonerna i syror påverkar oädla metaller, så att vätgas och 
metalljoner bildas, och reagerar med karbonater.  
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Basisk lösning Motsatsen till sur lösning. En basisk lösning innehåller fler 

hydroxidjoner, OH–, än rent vatten.  
 

Neutral lösning I en neutral lösning finns små mängder vätejoner och lika mycket 
hydroxidjoner. När en sur och en basisk lösning blandas i rätt 
proportion blir resultatet att praktiskt taget alla vätejoner och 
hydroxidjoner slås samman till vattenmolekyler och lösningen blir 
neutral. 

 
pH Ett sätt att beskriva hur mycket vätejoner det finns i en lösning och 

därmed hur sur lösningen är. pH 7 är neutralt, under 7 surt, över 7 
basiskt. Ändras pH med en enhet ändras surheten 10 ggr. Ex en lösning 
med pH 2 är 10 ggr surare än pH 3 (läsk) . En lösning med pH 
11(målarsoda) är 10 ggr mer basisk än pH 10.  

 
Indikator Ett ämne som visar olika färg i olika sura/basiska lösningar. 

 Rödkål är en naturlig indikator, men det finns gott om syntetiska 
indikatorer, ex. "BTB"  

 
Buffert Ett ämne som motverkar förändringar. Det vanligaste är en pH-buffert 

som alltså motverkar förändringar i surhetsgraden. 
 

Polymer Finns både naturliga och syntetiska, de senare ofta kallade "plaster". 
Polymerer består av kemiskt hopkopplade monomerer. 

 
Plast Syntetiska polymerer som kan ha mycket varierande egenskaper och 

användning. Den vanligaste plasten är polyeten. Plasterna 
(polymererna) kan t ex vara hydrofoba eller hydrofila, och smältbara 
eller icke smältbara. 

 
Kolhydrater En klass naturliga polymerer som i princip är byggda av monomeren 

glukos (druvsocker). Beroende på hur monomererna är kopplade till 
varandra uppträder polymererna cellulosa, stärkelse, glykogen. 
Kroppen kan utnyttja energin i de två senare men inte i cellulosa.  

 
Proteiner Livsviktiga polymerer med otrolig betydelse som enzymer, hormoner 

och över huvud taget för alla organismer. Antalet olika proteiner är 
enormt eftersom proteiner byggs upp av 20 olika monomerer, 
aminosyror, i mycket långa kedjor. 
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MODUL+8++Syror+och+baser+

Språk+och+kemi+
I Skolverkets kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) går det att läsa i avsnittet 
för de naturorienterade ämnena: 
Sedd över ett längre tidsperspektiv har undervisningen utvecklats från att ha varit starkt 
disciplinorienterad till en mer elevanpassad verksamhet. I dag läggs stor vikt vid elevens språkliga 
och sociala utveckling. Därtill kan man nu se en starkare fokusering på kunskapens användning i 
vardagliga situationer och samhällsanknutna frågor. 
… I kursplanen tydliggörs att användning av kunskaperna inte enbart gäller rent praktiska 
tillämpningar utan också hur kunskapen används som argument vid diskussioner och i 
ställningstaganden. 
Språket!som!redskap!
 (efter C.Sutton – ”Words, science and learning”)).  
Att få tillfälle att utveckla det naturvetenskapliga språket är en förutsättning för att barn ska kunna 
utveckla sin förståelse i kemi. Enligt Vygotskij bildar tänkandet och språket en enhet. Om ett barn 
tänker på vatten så sker samtidigt ett tyst meningsskapande med hjälp av ord som törstig, vått, blött, 
bad m fl.  
När barn samtalar med andra kring naturvetenskapliga fenomen behöver de språket som redskap för 
att förklara hur de tänker. Allteftersom barnet lär sig att använda naturvetenskapliga begrepp så 
utvecklar hon sin förmåga att berätta, förklara, diskutera och tänka naturvetenskap.  
Genom att ge barnen tillfälle att prata kemi med varandra eller med läraren, t ex under ett 
experiment, kan de få möjlighet att utveckla sitt naturvetenskapliga språk. Många menar att  
vi borde låta eleverna göra ett mindre antal men väl utvalda experiment och sedan låta eleverna 
diskutera mycket med varandra och läraren kring dessa experiment. Det handlar om att inlemmas i, 
att erövra, och bli medskapande i en naturvetenskaplig kultur.  
När du hjälper barnen att utveckla deras språk inom naturvetenskap så ger du dem ett viktigt redskap 
att tänka med som de har glädje av i sina studier längre fram i skolan. Men gå varsamt fram, låt 
begrepp som är svåra vänta till senare årskurser. 
          Neutralisation 
      Frätande                                     Frätande      Väte 
Surt           Surt      Indikator   Bas        Indikator   Bas                 Salt 
   
 
      
 
 
Ättika             Ättika                     Citronsyra 
 Citron         Citron                Saltsyra 
 
När en elev kommer till kemiundervisningen i skolan har hon bara några få associationer till ordet 
syra. Under sin skoltid får hon allt fler associationer och utvecklar sin förståelse av syrabegreppet t 
ex att de ger röd färg med rödkål. Den tredje figuren försöker visa att eleven längre fram i sina 
studier bl a erfar att det bildas väte när syror reagerar med metaller, att syror bildar salter med baser 
mm. Nya associationer till begreppet syra tillkommer samtidigt som andra befästes.  

Syra   Syra Syra 
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Att+socialiseras+in+i+en+naturvetenskaplig+kultur+
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan lärandet ses som ett sätt att socialisera in i en kultur. Först ett 
exempel från sportens värld. 
Lisa, farmor och Lisas ishockeytränare ser en landskamp i ishockey. Synintrycken är identiska, men 
de har helt olika sätt att se på spelet. Farmor ser en is, en domare, ishockeyspelare, puck… medan 
ishockeytränaren ser torpeder, redline offside, holding…. 
     
Ishockey                   Farmor 
 

!

!

!

!

!

!
I skolan får eleven möjlighet att socialiseras in i en naturvetenskaplig kultur. Hur tänker man, vilka 
begrepp används och hur skapar man ny kunskap i naturvetenskap. Eleven får i skolan tillgång till 
det naturvetenskapliga ”språket”.(efter idé av J.Linderoth) 
       Elev 

Kemi+ + + + !!Rektor!

!

!

!

!

!
 
 

Backchecking  Lisa  
Interference 

       Redline offside 
  Tjejlagets tränare 
Holding   Cross- checking 
 

Torped    
Big- ice hockey 

Indikator   Kemiskafferist  
Jon 

       Lika löser lika 
  Ebba Wahlström 
Polär   Polymer 
  Fair test 

Glukos    
Vätebindning 
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!

Kan!en!bas!vara!sur?!
Oj vad det är surt ute i markerna, skorna blir blöta och jag blir sur när jag vandrar till sjön för att 
mäta hur sur den är. 

Kan du finna en lösning på problemet med saltlösningen? 
Jag kan vara sur ibland trots att jag sjunger bas. 
Många ord som används i kemi har barn träffat på tidigare. Orden har dock ofta en annan betydelse i 
deras vardag. Att ta reda på barns förförståelse kring olika begrepp och sedan reda ut hur de används 
inom naturvetenskap är en viktig del av undervisningen. Barnen ska givetvis inte överge sitt 
vardagsspråk utan istället lära sig att i kemi har ordet en speciell betydelse. Det är ju inte 
naturvetarna som äger orden. 
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Om&syror&baser&och&pH&
 

Att!syra!och!mumifiera!är!praktisk!antik!kunskap!!

!
Syror och baser har man känt till mycket länge. Ättikan var den första syran man kunde framställa 
(ur vin). Ättiksyrabakterien är allestädes närvarande, och är den organism som gör om vin till 
ättika.  
I Egypten fanns sodasjöar, uttorkade sjöar där man grävde upp soda (“natron”) till mumifieringar.  
Surdeg, syrat bröd och syrad mat är också gammal kunskap. Mjölksyrabakterier och jästsvampar i 
torrt mjöl aktiveras när vatten sätts till. De har stor tolerans mot sur miljö och växer till på andra, 
oönskade, mikroorganismers bekostnad. Det är alltså en konserveringsmetod. Surdegen producerar 
både mjölksyra och koldioxid och jäser utan jästtillsats.  
 
 

Så+småningom+kom+förståelsen++
Syror smakar surt. Baser smakar i allmänhet lite bittert, men man ska akta sig för att smaka på syror 
starkare än ättika och baser som är starkare än bikarbonat.  
 
På 1600-talet undersökte Robert Boyle många syror och baser. Han var mycket skicklig i att utnyttja 
indikatorer, dvs ämnen som genom sin färg avslöjar om ämnet är surt eller basiskt. Han använde 
enbart ämnen från naturen, huvudsakligen blommor, bark, lavar och andra växtdelar. Laven 
”lackamus” är röd i syra och blå i basisk lösning och gav senare kemisterna lackmuspapperet, som 
numera sällan används i skolorna. 
 
Boyle visste att syror ger en gas med kalksten (koldioxid) och att baser neutraliserar syror. Hans 
uppfattning om syrors mikroskopiska utseende var att syror var ”vassa partiklar som stacks i munnen 
därför att de framställts genom eld” och att baserna ”slipade ner de vassa kanterna så att det inte 
längre sved i munnen”.  
Han hade ju inga möjligheter till atomära tolkningar, atomen var s a s inte uppfunnen. Det är inte 
ovanligt att man hos barn finner samma förkroppsligade hypoteser kring hur ämnen “ser ut inuti”. 
 
Antoine Lavoisier (slutet av 1700-talet), kemins fader, var den som först förstod vad förbränning var. 
Men han var också den som gav syrorna deras namn. Namnet syra är släkt med ordet syre. Om man 
bränner kol i syre får man koldioxid, som löser sig i vatten till kolsyra. Om man bränner svavel i syre 
får man svaveldioxid som man kan lösa i vatten till en syra, fosfor bränd i luft ger fosforsyra osv.   
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En+modernare+uppfattning+av+syror+och+baser+
I modern tid har man förstått att sura egenskaper beror på en enda positiv jon (laddad atom), 
nämligen vätejonen. Ju högre koncentration av vätejoner desto surare är en lösning. Basiska 
egenskaper beror på hydroxidjonen, en negativ jon. 
 
 
Rent+vatten+
Även rent vatten innehåller vätejoner. En mycket liten andel av vattenmolekylerna delar nämligen 
upp sig i en vätejon, H+, och en hydroxidjon, OH–. Av alla vattenmolekyler i vatten är ungefär en 
miljarddel uppdelade på det viset. Men vattnet är neutralt därför att vätejonerna och hydroxidjonerna 
är lika många och balanserar varandra precis.  
 
 
  
 
 
 
               vätejon 
 
 
              hydroxidjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den här figuren är en modell av rent vatten. Vätejonerna och hydroxidjonerna borde ritas glesare än 

det är möjligt, då skulle vi behöva rita vattenmolekylerna över ca 20 miljoner sidor! 
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Sur+lösning+
Syror innehåller vätejoner som frigörs när syran hamnar i vatten. Det blir fler vätejoner än 
hydroxidjoner i lösningen. Då är lösningen sur.  
Här har vi droppat i lite saltsyra som innehåller vätejoner och kloridjoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            vätejon 
 
             kloridjon 
 
              hydroxidjon 
 
Neutralt+igen!+
Vill man göra lösningen neutral igen kan man sätta till hydroxidjoner, t ex natriumhydroxid. Då 
kommer hydroxidjoner och vätejoner att slå sig ihop till vattenmolekyler. Vätejoner försvinner och 
man kan åter få lika många väte- och hydroxidjoner. Kan du se vad man skulle få om man dunstar in 
lösningen? 
 
 
 
 
 
 
               natriumjon 
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I en liter vatten finns ofattbart många vattenmolekyler. Försök tänka dig talet  
50 000 000 000 000 000 000 000 000. 
 
pH!begreppet!i!korthet!
Uttryckt på vanligt sätt är alltid antalet vätejoner ohyggligt stort, trots den lilla andelen 
vattenmolekyler som delar upp sig. Redan i 1 liter neutralt vatten finns tio miljoner miljarder 
vätejoner. Naturligtvis kan man inte prata i dagligt tal om såna siffror. I stället pratar man om pH.  
pH som ett mått på surt och basiskt infördes av en dansk bryggare som tyckte att sådana stora tal var 
obekväma.  
Vi undviker matematiken bakom begreppet pH och nöjer oss med att pH 7 är neutralt, men ju lägre 
pH är, desto surare. Högre pH än 7 betyder basiskt. 
När pH är 6 finns det 10 ggr fler vätejoner än när pH är 7. pH = 5 betyder 100 ggr så många 
vätejoner som neutralt, pH = 4 betyder 1000 ggr så många osv. För varje steg nedåt i pH blir det 
alltså 10 ggr surare.  
 
pH!omkring!oss!och!i!oss!
Är pH =0 så är det mycket starkt surt (svavelsyran i bilbatteriet).  
Magsaften har ett pH mellan 1 och 2. Celler i magsäcken producerar saltsyra!  
Ättika i vatten ger pH kring 3.  
Coca Cola har pH 2,7 därför att den innehåller fosforsyra.  
Vanlig läsk är svagt sur eftersom den innehåller kolsyra (koldioxid löst i vatten). 
 
En vanlig missuppfattning är att regnvatten är neutralt, men inte! Koldioxid i luften löser sig i 
vattendropparna. Regnvattnet innehåller alltså lite ”kolsyra” och har ett pH på ca 5-6 om det är helt 
opåverkat.  
Om det finns svaveldioxid eller kväveoxider i luften löser också de gaserna sig i vattendropparna och 
regnet blir surare.  
 
Om man löser bikarbonat i vatten blir pH ca 8. Då finns det färre vätejoner än i rent vatten, 
hydroxidjonerna överväger lite grand. Det finns 10 ggr fler hydroxidjoner än i rent vatten. Man har 
en mycket svagt basisk lösning.  
Men om man gör en stark lösning av målarsoda i vatten får man ett pH kring 12, dvs 4 pH-enheter 
högre än bikarbonatet. Det betyder att det finns 10000 ggr fler hydroxidjoner (4 nollor) och 
lösningen är starkt basisk. Maskindiskmedlet ger samma pH, propplösaren (ren lut) ger pH 14, luten 
är en miljon ggr starkare basisk än bikarbonat.  
 
 
Surt upphävs av basiskt, dvs en syra reagerar alltid med en bas om den får chansen. 
Hemma har vi både sura och basiska ämnen. Det vi äter är mycket oftare surt än det är basiskt, det 
mest basiska vi äter är lutfisken. Vi smaksätter ofta maten med sura ämnen.  
Kroppen producerar själv syror vid nedbrytningen av maten, och magens innehåll är mycket surt.  
Huden är svagt sur, medan blod, svett, och tårar är neutrala och tarmen svagt basisk.  
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Basiskt!är!vanligast!till!rengöring!!
Basiska ämnen använder vi mest vid rengöring, eftersom de löser fett. Några exempel är lut 
(natriumhydroxid) i propplösare, målarsoda (natriumkarbonat) som löser fett före målning. Den 
ammoniak man köper i affären är en starkt basisk lösning. Den består av gasen ammoniak löst i 
vatten. Ammoniak används också som fettlösare.     Bikarbonat och hjorthornssalt (som används som 
bakpulver) är svagt basiska. 
 
Starkt basiska lösningar är mycket farliga att dricka eftersom matstrupen omedelbart tar stor skada. 
Stänk i ögonen måste man absolut undvika. Det är värre att få basiska ämnen i ögat än sura. Man ska 
helst ha skyddsglasögon när man sodatvättar möbler och väggar hemma.  
 
Surt!till!rengöring!ibland!!
Vi använder syra som rengöringsmedel – i toastolen! Det kan vara citronsyra eller fosforsyra. Sura 
rengöringsmedel kan man också ha för att ta bort "kalkfläckar" i badkar och handfat, på 
duschdraperier etc.  
 
Tvål är ett natriumsalt av en syra (fettsyrorna). Natriumsaltet är lösligt i vatten - annars skulle man 
inte kunna tvätta sig. Men kalciumsaltet är svårlösligt. Hårt vatten innehåller alltid lite kalciumjoner 
som ger utfällningar med tvål , kalktvål.  
Ättika kan lösa upp utfällningen precis som den kan lösa äggskal. 
 
När hårt vatten hettas upp bildas kalciumkarbonat (som man också kallar kalk) som en utfällning. 
Ångstrykjärnet brukar också få kalkfläckar och kan göras rent med ättika..  
 
 
Buffertar!håller!oss!vid!liv!
Blodet – vår viktigaste kroppsvätska - innehåller ämnen som buffrar (förhindrar) pH-förändringar. 
De flesta av kroppens enzymer trivs bara med att arbeta vid neutrala förhållanden och kroppen 
reglerar själv pH med hjälp av koldioxid och vätekarbonatjoner. 
Om man försöker hålla andan kan ingen koldioxid försvinna från blodet, halten "kolsyra" ökar och 
pH sjunker. Vi har regulatorer i kroppen som upptäcker detta, och tvingar oss att andas igen. På 
samma sätt kan vi inte andas ut för mycket koldioxid (hyperventilera) eftersom vi då tuppar av, och 
andningen upphör tillfälligt tills koldioxidhalten i blodet blivit normal.  
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Syror!sett!på!atomär!nivå!!
Hur ser en syra egentligen ut – som molekyl?  
Den allra enklaste syran är saltsyra. Saltsyra är gasen väteklorid, HCl., löst i vatten. Molekylen HCl 
innehåller en kloratom och en väteatom som håller ihop med ett elektronpar. Men kloratomen drar 
bäst i elektronparet så molekylen blir polär med väte som den positiva änden. När molekylen hamnar 
i vatten släpper vätet som en jon (och fäster på en vattenmolekyl).  
 
                           Klor      väte                                                           kloridjon                    vätejon 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
För+nyfikna+

Saltsyra kallas för en stark syra därför att alla vätejoner släpper från sina molekyler. 
pH  är ungefär = 0 i saltsyra . 
Ättiksyra kallas en svag syra. I ättiksyra släpper bara ca 1/1000 av alla väten när den 
blandas med vatten. Därför har en ättikslösning inte lika lågt pH som saltsyra. 
Kolsyra är en ännu svagare syra än ättika, ca 1/10000 av vätena kan ge sig av. 
 
Stark och svag när man talar om syror har alltså att göra med hur lätt syrorna delar sig 
i joner när de hamnar i vatten.  
 
Eftersom joner är laddade partiklar kan man undersöka om syror i vatten leder ström. 
Man kan leda ström från ett batteri genom lösningen och sedan genom en lampa. Lyser 
lampan finns det joner i lösningen. Ju starkare lampan lyser desto mera joner i 
lösningen. (Rent vatten innehåller för lite joner för att leda ström.) 

 
 
Vad!är!en!indikator?!
En indikator, eller bättre en pH-indikator, kan med sin färg avslöja pH i en lösning. Boyle nöjde sig 
med att titta på naturliga färgämnen för att se om ämnen var sura eller basiska. Men man kan göra 
blandningar av färgämnen som ger ganska noggranna  pH-värden.  
Rödkålssaft är ett exempel på en naturlig blandning som kan användas som pH-indikator. Man kokar 
helt enkelt finskuren rödkål och använder spadet. Gör de föreslagna experimenten så upptäcker du 
färgerna!  
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Rödkålsindikator!
Recept på kokad rödkålssaft: Finskuren rödkål får koka tills bitarna blivit nästan avfärgade. Spadet 
silas ifrån.  
 
Men man kan också göra rödkålssaften utan kokning: Skär sönder rödkål och lägg den i en plastpåse 
(gärna zip-påse)med lite vatten. Knåda påsen med händerna en lång stund. Använd spadet.Färgen 
blir inte lika koncentrerad på detta sätt, men tillräckligt bra för de flesta försök.  
 
I djupfryst rödkål är cellerna söndersprängda och det är lättare att få ut saften. I nödfall kan man 
använda rödkål på burk.  
 
 

Att!undersöka!syror!och!baser.!
Om+man+vill+jobba+med+barn+och+mest+visa+på+hur+färgen+ändras:   
1.! Häll lite rödkålssaft i flera provrör (barnmatsburkar). Droppa några droppar (eller ta lite fast 

ämne på kanten av en sked) av det ämne du vill undersöka. Rör om med sked eller 
pinne/tandpetare. Gör så i denna första omgång och använd bara bikarbonat, salt,  målarsoda, 
ättika, socker och saltsyra. Sortera efter färger.  

2.! Får du någon idé om hur färgskalan ser ut från surt till basiskt?  Ställ provrören i den ordning du 
tror. 
 
 

Späd+en+syra+och+en+bas+för+att+få+se+en+färgskala.++
1.! Numrera 9 muggar och ställ på rad. Häll lite saltsyra i mugg 1. Tag ut ca en sked av syran och häll i 

mugg 2 tillsammans med ca 9 skedar vatten. Rör om. Tag en sked från mugg 2 och häll i mugg 3 
tillsammans med 9 skedar vatten. Fortsätt på detta sätt  t o m mugg 4. Lämna burk 5 tom.  

2.! Börja nu från mugg 9 med natriumhydroxid (propplösare) och gå på samma sätt till burk 6. 
3.! Häll rödkålssaft i samtliga muggar. Man kan måla av färgskalan om man vill spara den. 

 
Lägg särskilt märke till färgen i muggarna 8 och 9 (den färgen ändras ofta efter en stund). 

 
 
  
 
  
    
 
 
 

   1         2 3 4 5 6 7 8 9  
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Dags!för!flera!tester!!
Nu kan du pröva alla de ingredienser du smakade på samt alla rengöringsmedel  (disk- och -
maskindiskmedel, vanligt rengöringsmedel, tvål) – inklusive toarengöring, citron, målarsoda, och 
ammoniak. Vi har också en buffert med  pH 7,00 som du kan undersöka om du vill veta färgen på 
rödkål i neutral miljö. 
 
De kemikalier man har hemma, som t ex diskmedel, används ju i utspädd form, och det pH som står 
på flaskan brukar gälla "brukslösningen". Ska man göra en rättvis jämförelse bör man alltså reda till 
en brukslösning.  
 
Vidare brukar kemister droppa indikatorn ner i den lösning som ska undersökas. Man har alltså lite 
indikator och mycket prov. ( I a) gjorde vi tvärtom.) Orsaken är att rödkålen själv inte är neutral. Om 
man undersöker ett ämne som självt är neutralt eller i mycket utspädd form och har mycket rödkål 
kan det bli den som bestämmer pH. Och det var ju inte meningen…   
!

Att!blanda!surt!och!basiskt.!
Använd de lösningar du prövat tidigare och blanda en sur lösning med en basisk i ett rent provrör. Vad 
hände med färgen? Vad tror du hände ”kemiskt”?  
 
Har du tid kan du försöka göra en helt neutral lösning genom att blanda en syra (utspädd saltsyra) och 
en basisk lösning (lika utspädd natriumhydroxid) i en mugg Du ska alltså få rödkålens färg att 
motsvara pH 7. (Inte så lätt som det låter!)   
Diskutera varför  det är svårt att göra lösningen neutral! 

Socker!tar!bort!sur!smak,!men!tar!det!bort!syra!i!kemisk!mening?!
Hitta på en metod! 

 

Rödkålspapper!
Gör ett eget pH-papper med rödkålssaft. Använd den kokta, koncentrerade saften.  
Du har tillgång till filtrerpapper eller Melittafilter, sax och hårtork.  

Gör!ett!konstverk!
Lägg enstaka  korn av några fasta ämnen som du vill undersöka på ett blött rödkålspapper. (Använd 
kokt saft. Vänta och njut! 
!
Experiment!
Leta efter sura och basiska ämnen hemma! Inventera städskåp, badrum etc. Använd ditt 
rödkålspapper från träffen. 
Rapportera något av det du finner! 
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FÖRSURNINGEN+
Vad!orsakar!försurningen?!
Försurningen orsakas i första hand av svaveldioxid men också av kväveoxider. De kommer från 
trafiken, sjöfarten, energianläggningar, industri och arbetsmaskiner. De här föreningarna sprids lätt 
med vinden. Det kan ta mellan ett dygn och en vecka, innan utsläppen når marken. Under den tiden 
hinner de spridas hundratals mil. Huvuddelen av det sura nedfallet som drabbar Sverige har sitt 
ursprung i utlandet. 

Hur!bildas!de!försurande!ämnena?!
Alla organismer innehåller svavelföreningar. De växter och djur som under årmiljoner omvandlats 
till fossila bränslen innehöll också en liten andel svavelföreningar. När vi idag eldar med fossila 
bränslen bildas därför svaveldioxid.  
Kväveoxider bildas också vid förbränning genom att luftens kväve och syre förenas. Ju högre 
förbränningstemperaturen är, desto mer kväveoxider bildas.  
I kontakt med vattenånga i luften bildas det så småningom svavelsyra respektive salpetersyra. 

Natur!och!kultur!drabbas!
Närmare en femtedel av Sveriges sjöar har blivit så påverkade av det sura nedfallet att känsliga djur 
som mört och kräftor inte längre kan leva där. I skogen leder det sura nedfallet till urlakning av 
näringsämnen som på sikt kan påverka skogens tillväxt. Korrosionsskador kostar samhället 
miljardbelopp varje år. Surt vatten löser ut metaller i vattenledningar. Kulturbyggnader och 
kulturminnen som hällristningar hotas. 

Försurning!av!mark!
Vilken berggrund och jordlager som finns på en plats avgör hur känsligt området är för försurning. I 
stora delar av Sverige består berggrunden av gnejs och granit som har en begränsad förmåga att 
neutralisera surt nedfall. Om marken innehåller kalksten (kalciumkarbonat) så är den däremot inte 
lika försurningskänslig.  

Försurning!av!sjöar!
Av tio regndroppar är det kanske bara en som faller ner i en sjö, resten hamnar i omgivande marker. 
Men även de dropparna kommer så småningom fram till sjön. Sjövattnets egenskaper är därför i hög 
grad beroende av den berggrund, jordtäcke och växtlighet som finns runt sjön. Om omgivningen 
består av tunna och näringsfattiga jordar blir sjön näringsfattig och därmed försurningskänslig. Om 
regnvattnet rinner genom kalkstensrika marker kan den sura nederbörden neutraliseras på sin väg 
mot sjön. Sjöar får olika buffringsförmåga, dvs möjlighet att motstå sur nederbörd.  

Livet+i+sjön+förändras+
En del arter är känsligare än andra för de förändringar som försurningen medför. Ofta är det de ökade 
halterna av olika metalljoner som påverkar växter och djur. Rom och yngel är känsligast och slås ut 
först. 
När pH i en sjö sjunker från 6 till 5, försvinner omkring hälften av djurarterna. Bland fiskarna är 
mört och öring känsligast. När fiskarna försvinner blir en del av deras bytesdjur vanligare. Insekter 
som dykare och ryggsimmare andas luft som de hämtar vid vattenytan. De påverkas därför inte på 



    Kemiskafferiet+132 

Kemiskafferiet  ett material för KRC och Skolverket, 2002.  Thomas Krigsman, LHS,  Bodil Nilsson, LHS, och Ebba Wahlström, SU. 
 

samma sätt som insekter och fiskar som andas med gälar. Fiskätande fåglar som storlom och 
fiskljuse får allt svårare att hitta föda medan knipan som lever på vatteninsekter, verkar kunna dra nytta 
av den ökade tillgången på stora insekter.  
Huvudbeståndsdelen i de skal som många arter bygger upp är kalciumkarbonat. När sjön blir surare 
får de svårare att bygga upp nya skal eftersom tillgången på byggnadsmaterial minskar. Kräftornas 
skal blir mjukare och de blir lätta byten för rovdjur. Skalbärande djur som musslor och snäckor hör 
också till dem som får svårt att överleva.  

Vi!har!kommit!en!bit!på!vägen!
Nästan en femtedel av Sveriges sjöar är påverkade av försurningen. De flesta är små skogssjöar i 
barrskogsområden, omgivna av tunna och näringsfattiga marker med liten buffringsförmåga. Värst är 
situationen i södra och sydvästra delarna av Sverige, där nedfallet av försurande ämnen är som störst. 
För att dämpa effekterna av försurningen kalkas omkring 7 000 sjöar. Se modul 7 om karbonater. 
Under de senaste åren har glädjande nog både utsläppen och nedfallet av försurande ämnen minskat i 
Sverige efter ett sekel av tilltagande försurning! Idag är utsläppen av svaveldioxid bara en tiondel av 
nivån på 1970- talet. Att minska utsläppen av kväveoxider har dock gått trögare.  
De senaste årens minskade nedfall har medfört att naturen i vissa områden långsamt börjat återhämta 
sig. Men ytterligare minskning behövs. Tekniken för att reducera utsläppen finns idag – det är en 
politisk fråga hur snabbt vi vill minska utsläppen. 
 
Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se 
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Lite!om!färg!–!en!överkurs!för!mycket!nyfikna!
 
Vitt ljus är en blandning av olika färger.  
 

 
Vitt ljus innehåller alla färger  
Energin ökar från rött till lila, medan våglängden minskar 
 
Ett ämne upplever vi som färgat därför att det tagit upp någon eller några av färgerna i vitt ljus och 
reflekterat andra. Vi ser det som inte absorberats – dvs resten av det vita ljuset. En morot är orange 
därför att en molekyl i moroten, karoten, tar upp blågrönt ljus, och reflekterar resten av ljuset, som då 
ser orangefärgat ut. .   

 
Karoten är orangerött eftersom ämnet har tagit upp blågrönt ljus.  
Mera rött än blågrönt finns kvar i det reflekterade ljuset 

 
Man brukar tala om komplementfärger – de som står mitt emot varandra i färgcirkeln. Rött är 
komplementfärg till grönt, gult är komplementfärg till violett osv. Vill du se ungefärliga 
komplementfärger på datorn kan du skriva text med en färg och sen markera den. Komplementfärgen 
syns i det svarta!  
 
Pröva t ex här : karoten             klorofyll             kopparsulfat  
(skriv karoten med rött, klorofyll med grönt och kopparsulfat med blått)  
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Det blågröna ljuset består av en ström av  energipaket av en viss bestämd storlek, och molekylerna 
använder energin till att skjutsa upp en elektron i elektronmolnet till en ledig elektronplats med högre 
energi.  

Klorofyll är grönt därför att det gröna ljuset reflekteras. Däremot absorberar klorofyll rött ljus som 
sätter igång fotosyntesen .. 

 

 
Klorofyll har absorberat rött ljus.  
Det reflekterade ljuset innehåller mer blågrönt än rött. 
 
 
 
pHNindikatorer+och+deras+färg+
pH-indikatorerna ändrar färg efter hur surt det är. När det finns mycket vätejoner fäster dessa vid 
indikatormolekylerna och molekylen får ett utseende på sitt elektronmoln. Utan vätejoner är 
utseendet något annorlunda. (Indikatorerna som kan släppa och ta upp vätejoner måste alltså själva 
vara syror.) 
 
Energin som behövs för att skjutsa upp en elektron till högre energi blir olika i de två fallen. Då är 
också färgen på det ljus molekylen tar upp olika i de två fallen. Alltså ser vi två olika färger på 
indikatorn, en färg då det finns mycket vätejoner, som rödkålens intensivt röda, en annan om det 
finns lite vätejoner, som när rödkålen blir grön. 
 
 
 
"Facit"+till+rödkålen+
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++1++++2++++3+++++4++++5++++6++++7+++++8++++9+++10+++11++12+

Rödkålens&färger&vid&olika&pH&
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MODUL+9+++
Modeller+av+polymerer+N+syntetiska+och+naturliga++
+
Kanske får ordet polymerer dig att tänka på plast. Men plast representerar bara en typ av polymerer 
– de syntetiska. Allt levande i naturen, både växter och djur, är uppbyggda av polymerer som 
proteiner och kolhydrater.  

Plast!
Vi omger oss med många olika slags plaster, men "plast"  får oftast vara en samlingsbeteckning ( 
och ibland skällsord) för vad man upplever  som ett syntetiskt (konstgjort) material. 
 
Plast är - sett i mikroskopisk skala - uppbyggt av mycket långa molekyler. Tittar man i den skalan 
liknar plasten ungefär ett fat med kokt spagetti, där spagettitrådarna är molekylerna. Det finns olika 
slags spagetti och det finns olika slags plast… Molekylerna i plast har uppkommit genom att man i 
industriella processer kopplat ihop små molekyler (monomerer) efter varandra, ofta tusentals, som 
vagnar i ett tåg eller som gem som hakar i varandra. En  polymer uppkommer. Mono = en, poly = 
många. Det finns många olika monomerer att välja på och monomeren bestämmer polymerens 
(plastens) egenskaper. De ämnen man använder som monomerer kommer från råolja, som innehåller 
hundratals olika komponenter.  
 
Ur råoljan framställer man bl a eten, som är monomeren i vårt absolut vanligaste plastmaterial, 
polyeten. 

Polyeten.+
Polyeten (PE) är den billigaste och mjukaste plasten, och är uppbyggd av den allra enklaste 
monomeren. Den finns i all hushållsfolie, plastkassar osv. 
 
 
 
 
 

 
Eten är monomeren 

 
 En polymermolekyl i polyeten har inga  
 stora sidogrupper och kan lätt röra på sig, vrida sig, 
glida mot andra kedjor, bli mer rörlig i värme. Sådana 
här polymerer mjuknar vid relativt låga temperaturer 
och plasten kan smälta. Hettar man upp plasten i en 
brasa kan man se hur det droppar smält plast. 
 

 
 
Kemiskt sett är eten en molekyl med två kolatomer hopbundna med två elektronpar i en 
dubbelbindning. På varje kol sitter två väteatomer. Kol har därmed fått 8 elektroner omkring sig 
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(4 par). Föreningar där kolatomerna utnyttjar dubbelbindningar kallas omättade föreningar, och 
sådana bindningar förekommer också i omättat fett. 
 
En  dubbelbindning och två enkelbindningar ger varje kolatom 
i eten en omgivning av 8 elektroner  
 
Polyetenmolekylen ser ut som ett vanligt kolväte, men med mycket långa molekyler 

 
Polyeten uppkommer när en av de två elektronparen i dubbelbindningen spräcks, och en elektron i 
stället kopplas till kolatomen i en annan molekyl som i sin tur får sitt elektronpar spräckt och 
påverkar nästa, och nästa och …i en kedjereaktion. 

En katalysator behövs för att starta reaktionen.. 
 

Släktingar+till+polyeten+
En polymer där varje monomer bär en sidogrupp  får 
mycket svårare att röra sig och att glida i förhållande 
till andra kedjor, även i värme. Materialet blir styvt. 
Ofta smälter inte materialet utan börjar gå 
sönder innan man kommit upp i en 
smälttemperatur. 

 
 
 
Sidogruppen på polymeren kan vara en enstaka stor atom (som i PVC med en kloratom) 

eller en grupp atomer (som polypropen och polystyren). Kopplingen mellan monomererna 
sker på samma sätt som för polyeten. Sidogrupperna hänger med oförändrade.  
 
Vinylmonomeren är:     ( Cl = klor) 
 
 
Polyvinylklorid (PVC, "vinyl") ser du här nedanför i två modeller. Klor är en stor atom! 
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Några+fler+släktingar+till+polyeten+
Många vanliga plaster som polypropen och polystyren är på detta vis släkt med polyeten.  
 
PVC (polyvinylklorid) och polypropen (PP) är liksom polystyren (PS) styvare och skörare än 
polyeten. PVC finns bl a i avloppsrör och leksaker, PS i hårda plastmuggar, PP i leksaker och 
vävpresseningar. Polystyren som är uppblåst av gasbubblor kallas i Sverige ofta cellplast eller 
frigolit. 
 
Polypropen (CH3 utgör en liten extra knöl på molekylen jämfört med polyeten.) 

 
Polystyren (C6H5 är en stor och klumpig grupp som står ut från molekylen)  
 
 
 
 
 
 
 
Polyvinylalkohol, som du kan testa i experimenten, är vattenlösligt därför att polymeren innehåller 
en OH-grupp (som alla alkoholer). OH är en polär del av molekylen!  
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När polyvinylalkohol ska lösa sig kan man se det som att öppna ett blixtlås:  

 
Vatten fungerar som öppnare. Vattenmolekylerna tränger in genom att binda sig till OH-grupperna i 
polymeren.  
 
           = vattenmolekyler 
 
 
Tar man bort vattenmolekylerna med något lösningsmedel som attraherar 
dem starkt, t ex metanol, stängs "blixtlåset" igen. Därför kan man fälla ut 
PVOH ur dess vattenlösning. 
Polyvinylalkohol i lösning används för att göra "Slime".  

+

Teflon®+(polytetrafluoroeten,+PTFE.)+

 
 
Teflon är en mycket hydrofob polymer, dvs den väts inte alls av vatten. Även attraktionen till 
kolväten är dålig, därför fastnar inte heller fett på materialet. Du vet säkert att det används som 
beläggning i stekpannor. Gängtejp kanske du också har träffat på? Man lindar gängorna i en 
rörkoppling med tejpen innan man skruvar ihop.  
 
Fluoratomerna sitter tätt och är mycket hårt bundna till kolatomerna. I själva verket är det mycket 
svårt att få någonting att fastna på Teflon. Det är det fasta material som har lägst friktion av alla man 
känner till.  
 
Teflon smälter inte heller som en vanlig termoplast utan går sönder vid upphettning. Att man kan få 
det att fastna i en stekpanna beror på att man använder både högt tryck och hög temperatur för att 
smälta polymeren, som då rinner in i och fastnar i metallytans ojämnheter. Dupont säger sig använda 
en annan, hemlig metod. 
 
Det är också omöjligt att hitta något lösningsmedel som påverkar plasten. Det är ett hopplöst företag 
för lösningsmedlets molekyler att ta sig in mellan molekylkedjorna, som ligger tätt packade. 
Densiteten är 2,1 g/cm3, ovanligt högt för att vara en plast. Teflon är omöjlig att påverka kemiskt (den 
är inert) och ett favoritmaterial för kemister i packningar o dyl. 
 

F

F

F

F
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GoreNtex®+
Gore-tex® är handelsnamnet för ett material baserat på PTFE och är mest känt för att det ingår i 
fritidskläder. Det unika med Gore-tex är att polymerskiktet innehåller porer av sådan dimension att 
vattenånga och andra gaser kan tränga igenom porerna medan vattendroppar stannar kvar på ytan. 
Man brukar säga att porerna är 700 gånger större än en vattenmolekyl, men 20000 gånger mindre än 
en vattendroppe. Tänk dig en miljard porer på 1 cm2! En bra elektronmikroskopbild finns på 
hemsidan för Kemilärarnas Resurscentrum. www.krc.su.se 
Klicka på "undervisning" och därefter "OH-bilder". 
 
Har du känt på gängtejp vet du också hur en hinna av Gore-tex känns. Gore-tex är också PTFE, men 
"expanderad PTFE". Under tillverkningen har man sett till att polymeren bildar noduler (klumpar) 
som hålls ihop av massor av trådar, nästan som ett nät. Se bilden på hemsidan. Mellanrummen blir 
ytterst små, och det är dessa hål som gör att Gore-tex kan låta vattenånga (vattenmolekyler) passera, 
men inte släppa igenom flytande vatten. 
 
Gore-tex är mest känt i fritidskläder men har mycket stor medicinsk användning. Konstgjorda 
blodkärl är bara ett exempel! 
+
Tvärbundna+plaster+(härdplaster)+

 
 
En härdplast uppkommer om kedjorna tvärbinds så att polymeren 
ser ut som ett fisknät. Det är oftast en monomer i  

    kedjorna och en annan monomer i "bryggorna". 
     Härdplaster kan inte smälta. 
    Det finns både opolära och polära härdplaster. 

 
      Typexempel på en polär härdplast är "blöjpulvret" 
     (superabsorbent) som håller bebisar torra om  
     stjärten. 

Polymernätet i en härdplast. 
 

Superabsorbenten+är+vattenuppsugande.+Hur+går+det+till?+
+Tänk dig först koksalt NaCl, ett salt där natriumjoner är bundna till kloridjoner. Salt löser sig lätt i 
vatten. Tänk dig nu att alla kloridjonerna är utbytta mot ett enda polymernät. Just den här polymeren 
är ett sådant salt. Polymernätet har alltså många negativa ladddningar och de många positiva 
natriumjonerna hålls fast av nätet. 
 
Salt vill gärna lösa sig i vatten så att natriumjoner och kloridjoner  kommer loss. Men i din polymer 
hålls de positiva natriumjonerna kvar i det negativa nätet. Eftersom natriumjonerna inte kommer ut 
kommer vattnet istället in till natriumjonerna! Det bildas en lösning inne i nätet, men nätet håller 
ihop och sväller till en gel (gelé). 
 
Polymeren är ett natriumsalt och så länge salthalten i vattnet omkring är låg kommer vatten att tränga 
in till saltet i polymeren. (Det kallas osmos.) Om däremot salthalten i vattnet är hög utanför 
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polymeren kommer vatten i stället att drivas ut från polymeren. 
 

En tvådimensionell modell av en del av ett torrt, oexpanderat  
polymernät. 
Natriumjonerna har inga vattenmolekyler omkring sig, och det har 

   inte heller andra polära grupper i polymernätet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
+
En+modell+av+polyester 
 
PET – plasten i läskflaskan – är ingen ny plast. Drar man den till tråd och spinner garn av den får 
man ett material som förut hette Terylen. Numera står det polyester på plaggets etikett. Fleecetröjan 
är också gjord av PET! 

 
 

 
 
 

 
           Alkohol syra                      ester 
 
 
 
 
 
          di - alkohol             di - syra 
 
 
 
 
            Många enheter di-alkohol + många enheter disyra ger polyester. 
 
Som du ser är polyester en polymer som bildats av två olika monomerer. Detsamma gäller polymerer 
som nylon och Kevlar.  

+ vatten 

Det här är ett försök åskådliggöra en del 
av ett uttöjt nät där vatten trängt in.  
 
Rundlarna betyder positiva natriumjoner 
som har fått ett vattenhölje.  
Fyrkanterna symboliserar vattenhöljet 
kring polära grupper på 
polymerkedjorna  
De stora vattenhöljena fyller upp och 
expanderar nätet. 
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Återvinning!
Märkningen av plastföremål ska underlätta återvinningen. Men det är t ex ingen idé att samla in mjuk 
polyeten. Den gör bäst nytta som bränsle eftersom den bara innehåller kol och väte. Att ta tillvara 
energin i plasten är också en form av återvinning. 
Däremot återvinns hårda plastförpackningar. En del plast smälts om till nya föremål, en del utnyttjas 
i förbränning. Man kan t ex  smälta om PVC och göra nya produkter som trädgårdssoffor, 
plastbackar etc. 
PVC -molekylerna är uppbyggda av kol-, väte- och kloratomer. Vid felaktig sopförbränning (vid för 
låg temperatur) kan PVC bilda dioxiner, och det är alltså ingen plast som man ska lägga på brasan i 
trädgården!  
 

Det svenska märkningssystemet för plaster. HD resp LD betyder hög resp låg densitet. 
 

        

Naturliga+polymerer+

Modeller!av!kolhydrater.!
+
+

I fortsättningen får det här vara vår modell av en glukosmolekyl:  
 
Glukos är en monosackarid (ett enkelt socker)   
(Molekylens formel är C6H12O6 och den är ringformig med många OH-grupper. Vi har ritat den 
tidigare i sin mer "kemiska" form. ) 
 
 
 
 
 
 
 
I naturen kan många glukosmolekyler koppla ihop sig till cellulosamolekyler. Cellulosamolekylen 
blir rak! Cellulosa är världens vanligaste organiska substans. De långa cellulosamolekylerna håller 
ihop sinsemellan med vätebindningar mellan OH-grupper i glukosmonomererna. Många molekyler i 
buntar utgör fibrerna i cellulosa.  
I trä finns också lignin som ett kitt mellan fibrerna. Ligninet löses bort kemiskt i massafabrikerna när 
man gör fint papper, eftersom lignin gör att papper gulnar i ljus. 
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Men man kan ju tänka sig denna koppling också! Kan den molekylen verkligen bli rak? 
 
 
 
 
 
 
Nej, den rullar ihop sig till nystan, stärkelse!! 
 
Stärkelse är alltså också uppbyggd av 
glukosenheter som kopplats ihop, och vi kan 
utnyttja stärkelsen som energi i kroppen.  
Däremot kan vi inte utnyttja cellulosa.  
Men det kan kossan, tack vare 
mikroorganismer i en av sina magar,  
 
 
 
 
 
 
Vi lagrar vår energi i kroppen dels som fett, dels som glykogen i musklerna och 
i levern. 
Vi bygger upp glykogenet av maten vi äter, och glykogen är vår snabba energireserv. 
 
Glykogenmolekylen är grenad och kan schematiskt beskrivas som nedan, förgreningarna är längre 
förstås. 
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Grenpunkter är känsliga och gör det lättare att bryta ned molekylerna till glukos när vi behöver snabb 
energi.  
Kroppen kan inte bära omkring sitt energiförråd i form av kolhydrater, utan vi lagrar energin till allra 
största delen som fett. Fett är energirikt. Kolhydraterna har lägre energiinnehåll och binder dessutom 
vatten, vilket ytterligare skulle öka vikten på det bränsle vi måste släpa på. 
 
Hjärnan måste underhållas med glukos hela tiden för att fungera. Därför är det viktigt att äta frukost 
– förrådet har tagit slut under natten!  
 

Modeller!av!aminosyror!och!proteiner!
 
Proteiner är polymerer där aminosyrorna är monomererna! 
 
 
 
 
 
 
Aminosyror (några mycket enkla modeller ovan) har en grundstruktur (ljusblå) med olika 
sidogrupper. Sidogrupperna kan ha mycket olika karaktär. Bland annat skiljer de i hur polära 
(vattenälskande) eller opolära de är. Det finns 20 olika aminosyror. 
 
Tidigare har du sett att en del polymerer kan vara byggda av två olika monomerer. Tänk på hur 
många sätt man kan kombinera 20 olika aminosyror till ett protein!  
Aminosyrorna innehåller kol, väte, syre och kväve i grundstrukturen, men i sidogrupperna kan man 
träffa på svavel också. 
 
Kopplingen mellan aminosyrorna är lika hela vägen och faktiskt densamma som kopplingen mellan 
enheterna i polymererna nylon och kevlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteinernas egenskaper beror av sidogruppernas polära eller opolära karaktär. 
Proteinerna är mycket stora (långa molekyler), men förekommer alltid hopveckade. De kan anta en 
mängd olika former när de veckar ihop sig. Vilken struktur veckningen får – och därmed vilken 
funktion proteinet får – bestäms just av sidogruppernas karaktär.  
Polära grupper attraherar varandra då molekylen veckar ihop sig och opolära grupper samlas också 
till varandra. Varje protein blir unikt. 
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Protein i äggvita är lösligt i vatten därför att proteinet har rullat ihop sig med de polära grupperna 
utåt. 
Om man påverkar ett protein med värme eller med syra förstörs proteinets veckning. Det tappar sina 
egenskaper. Ägget koagulerar, mjölken skär sig – kemisten säger att proteinet denatureras.  
 


