KEMIKALENDERN
Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs
universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och
en av årets månader berättar en rolig och inspirerande film om kemins roll i våra liv.
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Filmerna finns tillgängliga på www.youtube.com/kemikalendern. Du kan även se dem på
MoleClues (www.MoleClues.org/sv), där det finns länkar till filmer, spel, nyheter och
intervjuer som knyter an till filmernas innehåll.
Till var och en av filmerna hör nedladdningsbart undervisningsmaterial, med fakta och
laborationer som kan utgöra grunden för en rolig lektion med utgångspunkt från filmen!
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AUGUSTI – IDROTTENS KEMI

Att vi mår bra av att träna vet de flesta. Men vad händer i kroppen när vi använder våra
muskler, och hur kan vi omvandla energi från maten vi äter till energi att lyfta tunga saker
eller springa snabbt?
I denna sammanställning på tema Idrottens kemi ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen
samt några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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IDROTTENS KEMI
ENERGIN - VAR KOMMER DEN IFRÅN?
Den energi som fanns från början när universum skapades är all energi som någonsin
kommer finnas. Mer kommer inte att tillverkas, och inte heller förstöras. Däremot kan
energin omvandlas till olika former – den kan vara solljus som strålar på oss en vacker
sommardag och får träd och blommor att växa. Den kan också vara innehållet i en riktigt
smarrig jordgubbstårta. Äter vi upp den tar vi upp sockret och fettet och orkar kanske ge oss
ut på en cykeltur. Kraften från våra muskler driver cykeln framåt och vi svettas och avger
värme till omgivningen. Är det mörkt kan vårt trampande också driva en liten dynamolampa
där vår mekaniska energi än en gång omvandlas till ljus. Alla dessa olika steg är fyllda av kemi
och fysik, men det vi ska koncentrera oss på här är hur vi människor kan omvandla mat till
rörelse.

Olika former av energi.

VAD ÄR EN KALORI?
När man tittar på energi och hur den överförs behöver man kunna mäta detta på något sätt.
Ett energimått som många känner igen är kalorier. En kalori är så mycket energi som det
krävs för att höja temperaturen på ett gram vatten med en grad Celcius. Detta är en lite
gammaldags och konstigt definierad enhet, så oftast använder man sig av SI-enheten Joule
(J) när man mäter energi. I matsammanhang pratar man fortfarande oftast om kalorier, eller
snarare kilokalorier (kcal). 1 kalori är 4.184 Joule och det går 1000 kalorier på en kilokalori.
Hur många kalorier en människa behöver varje dag beror på en mängd olika faktorer som
ålder, kön och hur mycket man rör på sig. För t ex en ung kvinna med aktiv fritid ligger nivån
på ungefär 2600 kcal per dag, medan en ung aktiv man behöver ungefär 3200 kcal per dag.
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ÄTA BÖR MAN ANNARS DÖR MAN
Vi människor behöver ny energi kontinuerligt för att fungera. Apparater kan man stänga av
om elektriciteten försvinner och sedan sätta på igen vid ett senare tillfälle, men för levande
organismer finns inte det alternativet. Har man en gång dött för att näringen tog slut går det
inte att startas om. Den typ av energi som vi kan ta upp är komplexa kemiska föreningar,
som t ex kolhydrater och fett. Genom att sönderdela dessa med hjälp av enzymer i våra
kroppar kan vi utvinna deras energi. Olika typer av näringsämnen innehåller väldigt olika
mängd energi, som man kan se i följande tabell:
Typ av näring
1 gram protein
1 gram kolhydrater
1 gram kostfiber
1 gram fett
1 gram alkohol

Energiinnehåll
4 kcal / 15 kJ
4 kcal / 17 kJ
2 kcal / 8 kJ
9 kcal / 37 kJ
7 kcal / 29 kJ

(Källa: Livsmedelsverket - www.slv.se)

MAT BLIR TILL ATP
Maten tas upp i tarmsystemet. Proteiner och kolhydrater i maten är ofta uppbyggda i långa
kedjor som först behöver sönderdelas i mindre bitar; av stärkelsen i potatis blir det t ex först
enskilda sockermolekyler. Väl inne i cellerna börjar så de enskilda molekylerna brytas ned,
bit för bit. Cellerna måste få tillskott av syre för att klara den här processen – det är därför vi
behöver andas. Till slut återstår bara koldioxid och vatten, samt naturligtvis energin som
lagras inuti cellerna i form av molekylen ATP.

Exempel på hur näringsämnen bryts ned i kroppen: Stärkelse blir till glukosmolekyler
(sockermolekyler), som blir koldioxid, vatten och ATP.

Vad är då ATP för mystisk molekyl? ATP kallas ofta cellens energivaluta. Oavsett om energin
kommer från socker, fett eller protein så är slutresultatet ATP. Den lilla ATP-molekylen
innehåller mycket energi i sina bindningar och den är också bra på att överlämna denna
energi till andra som behöver den – till exempel till våra muskler när vi tränar. På nästa sida
ser du hur molekylen ser ut.
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En ATP-molekyl. Det är i molekylens ”svans” med bindningar mellan syre (O) och fosfor (P) som
energin lagras.

ATP BLIR TILL MUSKELENERGI
Vi behöver mängder av ATP varje dag – även om vi bara vilar går det åt ett och ett halvt kilo i
timmen! Tränar man så blir det mångdubbelt mer. Tyvärr har vi inget sätt att lagra ATP, det
måste användas snabbt efter att den tillverkats. Den mängd ATP som finns i en muskel
räcker bara i ett par sekunder efter att muskeln börjat spännas, sedan är det slut. Energi för
ytterligare några sekunders ansträngning finns lagrat i musklerna som fosfokreatin som är
ett ämne som snabbt kan omvandlas till ATP. Men på de kanske 10 sekunder man har på sig
innan även denna energi är slut kommer man inte långt, maximalt ett 100-meters sprintlopp
- förutsatt att du tillhör världseliten.
Vi kan ju inte äta precis hela tiden, så det måste alltså finnas något annat sätt att lagra energi
i kroppen så att ATP kan framställas när det behövs. Vi människor gör detta på två sätt –
glykogen och fett. Glykogen är kroppens sätt att lagra socker, och det finns lättillgängligt i
musklerna så det är nästa energireserv som börjar användas. För att få fram energi snabbt så
börjar kroppen bryta ned glykogenet i en process som inte kräver syre, men som bildar
mjölksyra (mer om detta finns att läsa i laborationen Mjölksyra). På det här sättet kan man
få energi för att springa ytterligare en eller ett par minuter, men som alla känt av någon gång
fungerar inte musklerna så bra när man får för mycket mjölksyra. I det här läget måste
kroppen få syre för att orka fortsätta, och för att vi ska få i oss mer syre blir vi andfådda. Om
man hittar en takt där intensiteten på löpningen balanserar syreupptaget så att den
nödvändiga mängden ATP kan bildas kan man fortsätta ganska länge – till och med flera
timmar som i ett marathonlopp.
Glykogen är den mest lättillgängliga energireserven, men ju längre ett träningspass pågår
desto mer börjar fettreserverna användas. Den mängd glykogen som finns lagrat i kroppen
räcker inte ens en dag även om man vilar, och om man idrottar går det fortare än så.
Fettreserverna är betydligt större än glykogenreserverna och skulle kunna räcka för att hålla
en människa vid liv i flera veckor i nödfall – det finns till och med exempel på att mycket
kraftigt överviktiga som genomgått kliniskt övervakade viktreduceringsprogram överlevt i ett
år utan att äta.
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Vilken typ av energi man använder beror alltså väldigt mycket på hur intensiv och hur
långvarig träningen är. Om man ägnar sig åt höjdhopp förlitar man sig helt på den lilla
mängden ATP och fosfokreatin som finns från början, men om man går ut på en längre
skidtur är det den syrekrävande nedbrytningen av glykogen och fett man får sin energi ifrån.

BLOD, SVETT OCH VÄRMEAVLEDNING
Som alla maskiner är kroppen inte 100% effektiv. Bara knappt en fjärdedel av energin som
finns i maten kan i slutänden användas av musklerna, eftersom så mycket förvandlas till
värme i de reaktioner som kroppen använder för att bryta ned födan. Dessutom – av det
som faktiskt kommer musklerna till del så försvinner det mesta som värme i friktionen som
uppstår när blodet flödar i blodkärlen och från trögheten för att sätta igång muskler och
leder. All denna värme måste ledas bort från kroppen, annars riskerar vi att drabbas av
värmeslag. Om man anstränger sig riktigt hårt kan kroppstemperaturen faktiskt stiga upp
emot 40 oC, alltså som vid hög feber!

Svetten lackar. Temperaturreglering i full aktion hos ledaren i Göteborgsvarvet 2010 – en
synnerligen svettig historia då värmen gjorde att ett 60-tal löpare fick uppsöka sjukhus.

Vad ska då kroppen göra åt detta? En viktig mekanism är att leda mer blod till de ytliga
kapillärerna i huden. Det är därför vi blir röda och blossiga av att anstränga oss. När det
varma blodet leds nära huden kan värmen avges från kroppen till omgivningen. Ett annat
sätt att kyla av kroppen är att svettas. Adrenalin, ett hormon som frigörs vid träning och ökar
vår prestationsförmåga, stimulerar svettkörtlarna och dessa avger svett – alltså vatten och
salter. När svetten kommer ut på huden börjar den avdunsta till omgivningen och den här
avdunstningsprocessen kräver energi. Energin tas från värmen i kroppen och konsekvensen
är att vi kyls av. Avkylningen blir naturligtvis mycket effektivare om det blåser så att luften
runt omkring oss hela tiden ersätts med ny och svalare, eller om vi befinner oss i vatten som
är en effektiv värmeavledare.
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ÅTERHÄMTNING
När man idrottar lånar man av sina reserver, och efteråt måste man betala tillbaka. Till att
börja med gäller detta syret. Fosfokreatinet som förbrukats måste ersättas och mjölksyran
måste brytas ned. Detta kräver ATP och således syre. Dessutom behöver man återställa
syrenivåerna i blod och lungor. Därför fortsätter man flämta fastän man slutat anstränga sig.
Utöver detta behöver glykogendepåerna fyllas på igen via maten – och detta kan ta ett par
dagar efter ett riktigt rejält träningspass. Sedan är man redo att köra igen!
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VEM HAR ÄTIT VAD?
LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Att förbereda sig för ett maratonlopp handlar inte bara om att träna rätt, man måste också
ladda upp med rätt mat. Man brukar prata om snabba och långsamma kolhydrater beroende
på hur snabbt dessa tas upp i blodet från tarmarna. Snabba kolhydrater är till exempel vitt
bröd och potatis medan fullkornspasta och bönor innehåller långsammare kolhydrater. Om
man mäter blodsockret på en person med jämna mellanrum efter en måltid kan man avgöra
vilken typ av mat som personen har ätit. Blodsockerprofilen efter en måltid bestående av
långsamma kolhydrater ger en förhöjning av halten socker under en längre tid jämfört med
de snabba kolhydraterna som efter en timme ger jättehöga blodsockernivåer och sedan
hamnar nivån under fastevärdet och stannar där tills nästa måltid ätits (se figur 1).

Blodsockerhalt

Långsamma kolhydrater
Snabba kolhydrater

Fastevärde

0

1

2

3

4

Tid efter måltid (h)
Figur 1. Blodsockerhaltens variation efter en måltid ser olika ut beroende på om man ätit
långsamma eller snabba kolhydrater.

På sjukhuslaboratorierna undersöks glukoshalten i olika medium, som i blod, urin, serum och
spinalvätska, men vanligast är nog att mäta halten i blodplasman. Detta är den vätska som är
kvar då de röda blodkropparna tas bort från blodet. Därför är plasman gulaktig istället för
röd. För att testa glukoshalten kan man använda sig av teststickor. Detta är dock inte det
vanliga utförandet på sjukhuslaboratoriet men det fungerar för att grovt ge ett mått på
glukoshalten. Stickorna innehåller två enzymer, glukosoxidas och peroxidas, och ett ämne
som kallas ortotolidin. Glukosoxidaset katalyserar reaktionen mellan glukos och syre och det
bildas glukonsyra och väteperoxid. Väteperoxiden reagerar vidare med ortotolidin i en
reaktion som katalyseras av peroxidaset och den bildade produkten är blå. Reaktionen
beskrivs med kemispråk i figur 2. Stickans testyta är rosa från början och tillsammans med
8
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blått blir den synliga färgen någon nyans av lila. Ju mer glukos det finns i provet desto mer
väteperoxid bildas och fler ortotolidin-molekyler omvandlas till den blåa produkten – det blir
med andra ord mer och mer blått på stickan ju högre koncentrationen av glukos är i provet.

Figur 2. I glukosstickorna sker dessa två reaktioner. Den första där glukos bildar glukonsyra och
väteperoxid och den andra där väteperoxiden reagerar med ortotolidin och bildar en blå produkt.

Till laborationen behöver åtta olika ”blodplasma”-prover förberedas, fyra för ”Alma” och
fyra för ”Billy”. Plasma-provet kan man göra med te (en sort som ger svagt gul färg) och
tillsätta glukos till exempel i form av druvsockertabletter. Följande beskrivning av
förberedelse för laborationen är utarbetad efter Clinstix glukosstickor och
druvsockertabletter (Dextro Energy). Det går självklart bra att använda sig av andra liknande
produkter men det kan skilja lite mellan olika märken så kontrollera att lösningarna ger rätt
utslag innan laborationen ska utföras med elever. Lösningarna bör vara rumstempererade
vid testet.
Tillredning av de olika lösningarna:
Du behöver minst 5 st stora skålar/tillbringare, vatten, tepåse, och druvsockertablett eller
rent glukos.
Denna instruktion ger följande volymer av de olika lösningarna: 6 dl ”hög”, 4 dl ”medium”,
6 dl ”låg” samt 6 dl ”mycket låg” glukoshalt (negativ). Observera att dessa volymer är mycket
större än de volymer blod som ges vid ett blodprov.
1. Tevatten: Ta 3 l ljummet vatten och låt en tepåse vara i vattnet tills du får en svag gul
färg. Tevattnet kan direkt användas som lösningen med mycket låg glukoshalt.
2. Hög glukoshalt: Häll upp 7 dl tevatten i en skål/tillbringare och lägg i en druvsocker9
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3.
4.
5.
6.

tablett (motsvarar ca 3-3,5 g). Tag 1 dl av denna lösning och häll i en ny
skål/tillbringare. Häll på 9 dl tevatten. Detta är lösningen med hög glukoshalt.
Medium glukoshalt: Tag 2 dl av lösningen med hög glukoshalt och häll i en ny skål.
Späd vätskan med 4 dl tevatten.
Låg glukoshalt: Tag 2 dl av lösningen med medium glukoshalt och häll i en ny skål.
Späd med 4 dl tevatten.
Kontrollera att glukosstickan ger rätt utslag för de olika lösningarna.
Häll upp lösningar i mindre kärl till eleverna, enligt tabell 1.

TABELL 1. MÄNGD DRUVSOCKER PER LITER TEVATTEN SOM BEHÖVS FÖR ATT BLANDA LÖSNINGAR SOM GER
”HÖG”, ”MEDIUM”, ”LÅG” ELLER ”MYCKET LÅG” I UTSLAG FÖR ”CLINSTIX” GLUKOSSTICKA.
Alma

Billy

Tid efter måltid

Glukoshalt

Mängd glukos per Glukoshalt
liter vatten (g)

Mängd glukos per liter
vatten (g)

1h

Hög

0, 5

Hög

0,5

2h

Medium

0, 17

Mycket låg 0
(negativ)

3h

Medium

0, 17

Mycket låg 0
(negativ)

4h

Låg

0, 056

Mycket låg 0
(negativ)

I samband med laborationen, diskutera gärna vad blodsocker är, hur blodsockerkurvor för
snabba respektive långsamma kolhydrater ser ut och låt sedan eleverna testa med
glukosstickorna i ”plasma-proven”. Eleverna får sedan försöka lista ut vilken av personerna
som har ätit snabba respektive långsamma kolhydrater baserat på er tidigare diskussion om
hur blodsockret varierar efter en måltid. (Facit: Alma har ätit långsamma kolhydrater i form
av fullkornspasta och Billy snabba kolhydrater i form av godis och läsk).
Observera att glukosstickorna är specifika för glukos och inte kommer att reagera på vanligt
socker (sackaros), fruktsocker eller andra sötningsmedel. Glukos kan även kallas glykos,
druvsocker och dextros.
Inköpsställen: Glukosstickor, till exempel Clinstix, kan köpas i ett vanligt apotek (fråga
personal, det brukar inte stå framme) eller hos Sagitta (www.sagitta.se). Även glukos kan
hittas hos Sagitta eller så kan man köpa druvsocker på apoteket (till exempel Dextro Energy,
varje tablett ger 12 kcal vilket motsvarar ca 3 g glukos). Te hittas i vanlig matvarubutik.
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VEM HAR ÄTIT VAD?
LABORATIONSINSTRUKTION
Kroppen behöver massor med energi för att fungera. En av de viktigaste energikällorna heter
glukos vilken är en typ av sockerart. Du ska här följa två personer, Alma och Billy, som ska
springa ett maratonlopp. En av personerna har ätit fullkornspasta och den andra har ätit
godis och läsk för att ladda upp för loppet. En timme efter att de har ätit får de lämna ett
blodprov, och sedan lämnar de tre prover till med en timmes mellanrum mellan varje. De
röda blodkropparna har tagits bort från blodproven och kvar finns blodplasman för de olika
proven. Det är din uppgift att ta reda på vem som har ätit pasta och vem som har ätit godis
och energidryck.
Du behöver:
•
•
•

Blodplasma-prov
Glukosstickor
Tidtagarur

Så här gör du:
1.
2.
3.
4.

Doppa glukosstickorna i ett av blodplasma-proven och starta tidtagaruret.
Avläs efter 10 s genom att jämföra färgen på stickan med färgtabellen på burken.
Fyll i resultatet i tabellen nedan.
Upprepa för alla blodplasma-proven. Jämför med diagrammet din lärare visar.

Person

Provtagning 1

Provtagning 2

Provtagning 3

Provtagning 4

(efter 1h)

(efter 2h)

(efter 3h)

(efter 4h)

Alma
Billy
Att fundera över:
Hur skiljer sig sockerhalten i proven från Alma och från Billy?
Vem tror du har ätit vad? Och varför tror du det?
Om man ska springa ett långt maratonlopp, vilket skulle du äta? Varför?
Dopning är inte tillåtet inom idrott. Ta reda på olika typer av dopning och hur detta påverkar
idrottsutövaren. Hur gör man en dopningskontroll på dessa ämnen?
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KOLL PÅ SALTET - VARFÖR BEHÖVER MAN SPORTDRYCK?
LÄRARINFORMATION

För vem: Mellanstadiet/Högstadiet
Vatten och salt är båda livsviktiga för människan. Vi består ju till cirka hälften av vatten (50%
av kroppsvikten för kvinnor och 60 % för män). Salter ( bland annat natrium och kalium) är
viktiga för många saker såsom att upprätthålla syra-basbalansen, skicka elektriska signaler i
nervsystemet och så för det vi ska prata om här: för att upprätthålla vätskebalansen i
kroppen.
När man idrottar så svettas man och kroppen förlorar både salt (natriumklorid) och vätska.
Dessutom gör man ju av med energi, och allt detta behöver ju ersättas på något sätt. För
idrott på vanlig nivå räcker normalt sett vatten och mat efter träningspasset, men om man
anstränger sig hårt under lång tid väljer många någon form av sportdryck. Dessa består
oftast av fyra saker: vatten (för att ersätta vätskan), socker (för att ge energi), salt (för att
ersätta saltet man förlorat av att svettas) och dessutom någon smak som gör det hela
godare, till exempel citron.
Så, hur tar kroppen upp vätska när man dricker? Fenomentet sker i våra tarmar och kallas
osmos. Det innebär att eventuella skillnader i salthalt mellan två vätskor – i detta fall blodet
och vätskan man dricker – utjämnas. Osmos innebär att om man har två lösningar med olika
salthalt på varsin sida om en barriär (till exempel tarmväggen) som släpper igenom vätska
men inte salt så kommer vatten att strömma från den låga salthalten till den höga till dess
att saltkoncentrationen är lika på båda sidor. Hur mycket vatten som sugs upp i tarmarna
beror alltså på sammansättningen i blodet jämfört med sammansättningen i det man
dricker.

Figur 1. Principen för osmos. Från början finns lika mycket vatten i de båda kärlen. Efter en stund
har vattnet gått genom membranet så att saltkoncentrationen är lika överallt.
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Det är alltså inte så enkelt som att om man bara får i sig den volym vätska man förlorat så
kommer allt bli bra. Om man dricker mycket stora mängder vatten kan man faktiskt bli
vattenförgiftad. Detta är något som under senare år blivit vanligare vid olika typer av
uthållighetstävlingar, till exempel maratonlopp och långa cykellopp. Löpare som druckit
mycket stora mängder vätska (vilket har varit ett vanligt råd i idrottsammanhang) har spätt
ut sitt blod med vatten till den grad att kroppen inte kan fungera normalt längre. Effekterna i
allvarliga fall kan bli förvirring, kramper och medvetslöshet. Liknande effekter kan fås av
någon som är allvarligt magsjuk och bara dricker vatten för att ersätta vätskeförlusten.
Motsatsen – uttorkning – kan ockå uppstå om man dricker ordentligt salt vatten, t ex
havsvatten. Konsekvensen blir att eftersom det man dricker är saltare än kroppsvätskorna så
kommer osmosen göra att vatten dras ut från kroppen för att späda ut det salta vattnet i
magen. Då blir kroppen ännu mer uttorkad än den var från början. Står man alltså mellan
valet att inte dricka alls och dricka havsvatten, så är det bättre att inte dricka alls.
I normala fall kompenserar kroppen eventuella obalanser mellan salt och vatten med hjälp
av njurarna, så att det ämne som det finns för mycket av utsöndras i urinen. Det finns dock
en gräns för hur mycket salt som kan utsöndras via njurarna, och det sätter också stopp för
hur hög salthalt det kan vara på något man dricker utan att det blir farligt. Djur som måste
leva av saltvatten har utvecklat andra metoder för att göra sig av med överskottssaltet.
Fiskar kan till exempel avge det genom gälarna.
Mer information: Om man vill blanda sin egen sportdryck kan ett bra recept vara:
1 liter vatten
1 – 2 msk druvsocker
1 tsk salt
1 krm askorbinsyra (vitamin C)
Askorbinsyran kan fås genom att tillsätta en brustablett C-vitamin, om man inte hittar den i
ren form i butiken.
Kolhydraterna i sportdryck kan varieras beroende på om man vill ha omedelbar, snabb effekt
eller en långsammare effekt över längre tid. Om man vill ha långsammare effekt kan mer
komplexa kolhydrater användas, t ex maltos.
Osmos fungerar naturligtvis likadant för att utjämna sockerkoncentrationer. Prova själv, t ex
med sega råttor i vatten och i sirap!
Inköpsställen: Vanliga livsmedelsbutiker
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KOLL PÅ SALTET

LABORATIONSINSTRUKTION
I den här laborationen ska vi studera ett fenomen som kallas osmos, alltså hur skillnader i
saltkoncentration utjämnas genom att vattenmolekyler flyttar sig. Det är för att ha kvar rätt
saltbalans i kroppen som idrottare dricker sportdryck istället för vatten när de tränar under
lång tid.
Potatisar och andra grönsaker består precis som människor av celler. Cellerna omges av ett
skal, ett så kallat cellmembran. Genom detta kan vatten passera, men inte salt. Nu ska vi se
vad som händer vad som händer med vattnet i potatisens celler beroende på om vattnet den
läggs i är salt eller inte.
Du behöver:
•
•
•
•

1 potatis
Kniv
Två skålar
NaCl (bordssalt)

Så här gör du:
Dag 1
1.
2.
3.
4.

Dela potatisen i två delar
Lägg halvorna i var sin skål, täck med vatten
Tillsätt salt i den ena (ett par matskedar)
Låt stå några timmar eller till nästa morgon.

Dag 2
5. Kontrollera resultatet, hur ser potatisarna ut? Hur känns de? Håll ihop de två
potatishalvorna mot varandra. Har de ändrat storlek? Varför?
Du kan även testa med andra grönsaker, till exempel gurka.
Att fundera över:
Vad skulle hända med dig om du drack alldeles för salt vatten?
Din lärare har ett recept på sportdryck som man kan göra själv. Vad har de olika
ingredienserna för funktion, tror du?
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MJÖLKSYRA

LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Vi människor kräver mycket energi! För att få denna energi behöver vi två saker – mat och
luft! Maten bryts ned i kroppen med hjälp av kemiska reaktioner, det som vi brukar kalla
ämnesomsättningen. Under denna process bryts glukos (en typ av socker) ned och
molekylen ATP bildas, vilken ofta kallas för kroppens energivaluta.
ATP är den molekyl i kroppen som kan överföra energi från maten vi äter till ställen i cellen
där den används, till exempel då en muskel behöver energi för att dra ihop sig när vi
springer. Allra mest ATP bildas det när vi har tillgång till syre. Då är ämnesomsättningen
aerob (sker med syre), se figur 1.

Figur 1. Aerob nedbrytning av glukos.

Även när vi vilar så förbrukar musklerna ungefär 30% av allt syre kroppen förbrukar. Om man
anstränger sig krävs det mycket, mycket mer. Då hinner kroppen inte med att ta upp
tillräckligt med syre för att fortsätta att skapa ATP i den takt som krävs, och kroppen måste
ta en genväg för att vi ska kunna fortsätta jobba. Lösningen blir en snabbare, men mer
ineffektiv, process där vi bildar mjölksyra. Denna typ av ämnesomsättning kallas anaerob
(sker utan syre), se figur 2.

Figur 2. Vid anaerob nedbrytning av glukos bildas mjölksyra.

Mjölksyra är ju som det låter en syra, och alltså blir det surt i musklerna efter en liten stund
när man producerat energi på det här sättet. Vid lågt pH fungerar inte musklerna lika bra
länge och vi känner att vi blir trötta och inte orkar mer.
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Mjölksyran transporteras sedan bort från musklerna till levern där den görs om till glukos.
Den här processen kräver mycket energi och därmed ATP och syre. Det är bland annat detta
som ligger bakom fenomenet ”syreskuld” – man behöver mer syre även efter man har slutat
anstränga sig jämfört med vad man skulle behövt vid samma tidpunkt om man vilat hela
tiden.
Även för bakterier gäller den grundläggande principen att de måste äta något för att leva.
Det finns oändligt många olika bakteriestammar som kan använda de mest underliga saker
som näring. En del bakterier kan göra oss sjuka men det finns även bakterier som är bra för
oss. En sort som varit till stor nytta för oss människor är mjölksyrabakterier. Dessa får sin
energi genom att bryta ned laktos i mjölk och istället producerar de mjölksyra, precis som vi
gör i vår anaeroba ämnesomsättning. De kemiska reaktionerna ser lite annorlunda ut men
slutprodukten blir densamma. Det är denna typ av bakterier som gör att man kan göra
filmjölk av mjölk. I mjölk finns mycket protein, mest en sort som heter kasein, och detta
protein är känsligt för pH. När det blir surt så faller proteinet ut (det tappar sin naturliga
struktur) och mjölken tjocknar – man har fått filmjölk. Även yoghurt tillverkas på liknande
sätt, men det är lite skillnad på exakt vilken typ av bakteriestammar som används, vilket ger
en liten annan smak och konsistens.
Denna laboration består av två delar, en del där ni ska få kroppen att tillverka mjölksyra i
benmusklerna och i den andra ska ni tillverka mjölksyra med hjälp av bakterierna i filmjölk.
Inköpsställe: Vanlig matvarubutik.
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MJÖLKSYRA
LABORATIONSINSTRUKTION – DEL 1

Alla har vi nog känt av den någon gång – mjölksyran. Den bildas ibland i musklerna när de får
jobba riktigt hårt. Men vad är egentligen mjölksyra, och vad gör den i musklerna? I den här
laborationen ska du försöka få mjölksyra i benen.

Du behöver:
•
•
•

Dig själv
En vägg
Ett stoppur

Så här gör du:
1. Ställ dig mot en vägg.
2. Sätt dig ner som om du satt på en stol med väggen som ryggstöd. Starta klockan.
3. Stå kvar i denna ställning så länge du orkar.
Att fundera över:
Hur känns det att få mjölksyra i benen?
Varför bildas mjölksyra i kroppens muskler?
Vad händer om du tar en paus på 5 sekunder efter var 20:e sekund, istället för att stå hela
tiden? Hur länge kan du stå då? Om det blev någon skillnad, vad tror du då att den beror på?
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MJÖLKSYRA

LABORATIONSINSTRUKTION – DEL 2
Det är inte bara i kroppen som mjölksyra bildas. Det finns även en del bakterier som gör
mjölksyra. Sådana kan man till exempel hitta i filmjölk. I den här laborationen ska du försöka
att göra mjölksyra med hjälp av mjölk och filmjölk.
Du behöver:
•
•
•
•

Tre skålar
1 liter standardmjölk
Några matskedar filmjölk
pH-papper eller pH-meter

Så här gör du:
Dag 1:
1. Häll upp 3dl mjölk i tre skålar .
2. Tillsätt lite filmjölk i skålarna på följande sätt:
a. Skål 1
1 tesked
b. Skål 2
1 matsked
c. Skål 3
ingen filmjölk
3. Låt stå cirka ett dygn. Kolla gärna till dem någon gång emellan om du har möjlighet.
Dag 2:
4. Kontrollera konsistens och smak på filen. Jämför med mjölken som inte fått någon
tillsats av filmjölk.
5. Kontrollera pH med pH-papper eller pH-meter.
Filen går utmärkt att äta upp, såvida du inte gjort blandningen i skålar som kommer från ett
kemilabb. Men den blir nog godast om den får kyla ned sig i ett kylskåp först.
Att fundera över:
Vad är pH-värdet i mjölken? Vad är pH-värdet i skålen/skålarna med filmjölk?
Gjorde det någon skillnad med hur mycket fil man tillsatte?
I vilken annan typ av mat används mjölksyrabakterier?
Kan det vara någon fördel för hälsan att äta mat med mjölksyrabakterier?
18

Kemikalendern: Månadstema Idrottens kemi

IDROTTSSKADOR - FÅ VÄRME OCH KYLA MED KEMINS HJÄLP
LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Ibland när man idrottar kan man råka skada sig – det kan bli en stukning, vrickning eller till
och med ett benbrott. Detta kan lindras och läkningen påskyndas om man kan kyla den
akuta skadan snabbt för att minska svullnaden. Kylan gör att blodkärlen drar ihop sig så att
mindre blod hamnar i det skadade området. I andra fall kan man istället vilja värma en
kroppsdel, t ex om musklerna är spända eller om man har en gammal skada. Då kommer
blodcirkulationen istället igång och slaggprodukter kan föras bort så spänningen släpper eller
skadan kan läka fortare.

Genom att utnyttja kemins lagar kan man få både värme och kyla. I den här laborationen får
eleverna lära sig om hur olika kemiska processer antingen kräver energi (det blir kallt) eller
ger extra energi (det blir varmt).
Det enklaste sättet att få en kylande effekt är att utnyttja att vätska kräver energi för att
avdunsta. Om man blandar i vätskor som lätt förångas, t ex etanol, i geler så kommer de
kännas kalla på huden. Prova detta genom att fukta en bomullstuss med handsprit och
stryka den på huden!
Om man vill ha mer intensiv kylande effekt, t ex på en fotskada, så kan man använda olika
kylpaket där man knäcker till paketet och det sedan blir intensivt kallt med en gång, med en
kyla som varar i ca 20 minuter. De här paketen får sin effekt av att olika ämnen kräver energi
för att lösa sig i vatten. När man knäcker till paketet gör man sönder en liten behållare med
vatten i, som sedan rinner ut i ämnet som ska lösa sig (oftast ett salt)
och det blir kallt med en gång. Exempel på ämnen som ger en stark
kylande effekt är ammoniumnitrat, ammoniumklorid och kaliumnitrat.
Det som händer är att saltet är i en kristallstruktur när det är i fast
form, medan det i vatten delar upp sig i sina positiva och negativa
joner (se nästa sida). Eftersom vatten är en polär molekyl så ordnar sig
vattenmolekylerna runt varje jon, vilket kostar energi att göra. När en
19

Kemikalendern: Månadstema Idrottens kemi
process kräver energi måste den energin tas någonstans ifrån, och i det här fallet är det den
omgivande luften som ger energi till paketet och det blir alltså kallt. Prova gärna med olika
blandningar och se vilken som blir kallast! De här paketen fungerar alltså bara en gång,
sedan är ju ämnet löst i vatten och måste torkas på något sätt om det ska gå att göra om
försöket.
Läs gärna mer om köldblandningar på Skolkemi, en sida som administreras av Umeå
Universitet: www.school.chem.umu.se. Du kan också läsa mer om vattens polära egenskaper
i junitemat.
TABELL 1. EXEMPEL PÅ SALTER ATT LÖSA I VATTEN FÖR ATT FÅ KÖLDBLANDNINGAR
Kemiskt namn

”Vanligt” namn

Kaliumklorid, KCl
Ammoniumnitrat,
NH4NO3
Natriumklorid, NaCl
Kalciumklorid,
CaCl2

Seltin
Ammoniumnitrat
(gödningsmedel)
Bordssalt
Vägsalt; i ”Torrbollen”

Ungefärlig temperatur (om vattnet är 0˚C från
början)
-21˚C (om 53 g/dl vatten)
-15˚C (om 100 g/dl vatten)
-21˚C (om 33 g/dl vatten)
-55˚C (om 143 g/dl vatten)

Här visas med bordssalt, natriumklorid, som exempel hur salt kan vara i fast form i en s.k.
kristallstruktur (vänster) eller löst i vatten (höger). När saltet är löst i vatten måste
vattenmolekylerna ordna sig runt varje enskild positiv och negativ natriumjon och kloridjon,
vilket kostar energi och därför blir vattenlösningn kall.

För att istället få värme behövs en process som avger energi. Den absolut vanligaste sådana
processen är förbränning, men om man vill ha en behändig sak i fickformat som dessutom
kan användas många gånger så är inte en eld det mest praktiska. Ett sätt att få värme är att
”ladda” en lösning med energi. Om man löser så mycket salt man kan i en viss mängd vatten
kommer det till slut synas vita klumpar på botten, när gränsen är nådd för hur mycket salt
som får plats. Detta kallas för att lösningen är mättad. Hur mycket salt som kan lösas beror
på vattnets temperatur – varmare vatten kan lösa mer salt. Precis som i exemplet med
köldblandningar gäller att det krävs energi för att lösa saltet, och alltså får man energi när
saltet slutar vara löst, dvs när det faller ut (saltet går från att vara löst i vattnet till att vara i
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fast form på botten). Detta är principen för värmekuddar, som kan köpas i vanliga
sportaffärer. De innehåller en övermättad lösning av saltet natriumacetat. En övermättad
lösning fås genom att man först gör en mättad lösning, sedan värmer den så att mera salt
kan lösas i den, och därefter låter den svalna. Om den får svalna tillräckligt långsamt behålls
även det extra saltet i lösningen trots att det egentligen är för mycket. En sådan lösning är
mycket känslig för störningar. Det räcker att man knycker till på ett metallbleck som ligger i
lösningen för att den s.k. jämvikten ska störas och överskotts-saltet börjar falla ut. Det som
händer när man knycker till metallblecket är att mikroskopiska saltkristaller (dvs salt i fast
form) frigörs, och dessa stör strukturen i lösningen så att mer saltkristaller bildas runt om
dem. Det kallas för att saltkristallerna är nukleeringspunkter för nya saltkristaller. När
saltkristallerna bildas blir lösningen varm, eftersom energi frigörs av att vattnet som varit
låst i en struktur runt saltjonerna nu kan röra sig hur som helst. Om man kokar upp
blandningen och låter den svalna får man återigen en övermättad lösning, som kan ge ny
värme. Man kan säga att man har lagrat lite värmeenergi från kokningen i saltlösningen.
Förberedelser inför laborationen: Köp in salter att göra köldblandningar med. Förbered en
övermättad lösning av natriumacetat till värmeblandningen genom att lösa så mycket
natriumacetat som går i en bägare med vatten. Gränsen är nådd när lösningen inte längre är
klar, utan man ser att det ligger salt oupplöst på botten av bägaren. Låt det stå ca en timme
och rör om med jämna mellanrum. Värm sedan lösningen till ca 60-70˚C, och tillsätt mer salt
så lösningen återigen är mättad. Låt den sedan svalna. Obs! Diska bägaren noga innan du
börjar, och skölj med mycket vatten (minst 15 gånger) så att det inte är några
diskmedelsrester i.
Inköpsställen: Livsmedelsaffärer, järnhandlar, Lantmännen, sportaffärer
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IDROTTSSKADOR - FÅ VÄRME OCH KYLA MED KEMINS HJÄLP
LABORATIONSINSTRUKTION

Om man skadar sig när man idrottar hjälper det ofta om man direkt kan kyla skadan, så att
blodkärlen drar ihop sig och svullnaden därför inte blir så stor. Om man istället har en
gammal skada, eller bara spända muskler så kan det vara bra att istället värma området.
Visste du att man kan få både värme och kyla med kemins hjälp? I den här laborationen ska
du få lära dig hur!
Du behöver:
•
•
•
•
•
•

Två glasbägare
Olika salter, som du får av din lärare
En sked
Vatten
En saltlösning med saltet natriumacetat, som du får av din lärare
Aluminiumfolie (ca en kvadratdecimeter)

Så här gör du:
Del 1. Kyla
1. Häll ca 1 dl vatten i en av glasbägarna.
2. Tillsätt tio teskedar av något av salterna din lärare har tagit fram, och rör om
ordentligt.
3. Känn försiktigt på bägaren med händerna. Hur känns det? Vad tror du händer?
Del 2. Värme
1. Häll ca 1 dl av saltlösningen din lärare förberett i en ren glasbägare.
2. Vik aluminiumfolien på mitten tio gånger, så att den blir styv. Lägg den sedan i
saltlösningen.
3. Tryck till aluminiumfolien med skeden. Vad händer? Hur känns bägaren på utsidan?
Frågor att fundera över:
Varför blev det kallt när du hällde saltet i vattnet? Vad händer, tror du? (Tips: Be din lärare
visa bilder på hur saltmolekylerna ser ut i fast form och i vatten!)
Varför blir det varmt när du knäcker till folien? Vad är det egentligen som händer när du
kokar lösningen efteråt?
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SNABBHETSTEST
LÄRARINFORMATION
För vem?

Alla åldrar.

Spelet Speed Test går ut på att uppfatta en ljussignal och reagera på den genom en
kontrollerad rörelse. Givetvis sker inte allt detta av sig själv. Rörelser kontrolleras av det
centrala nervsystemet – hjärnan, ryggraden och nerverna – som får information från
omvärlden genom dina sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt.
Du hittar spelet genom att gå in på MoleClues (www.moleclues.org/sv) och välja Spel i
huvudmenyn, och Spelarkad i dess undermeny. Alternativt via denna direktlänk:
http://www.moleclues.org/sv/games/speed-test

VAD HÄNDER NÄR DU SPELAR SPEED TEST?
1. En knapp tänds på skärmen
2. När ljuset når dina ögon kommer det i kontakt med en molekyl som heter rhodopsin,
som finns i cellväggarna i näthinnan. Dessa celler kallas stavar och tappar
3. Ljuset åstadkommer en kemisk reaction, som skapar en elekrisk ström längs med
cellerna
4. Den elektriska impulsen når sedan den optiska nerven och förs vidare till det centrala
nervsystemet, där den förs vidare från nervcell till nervcell
5. Slutmålet är bakre delen av din hjärna, där syncentrum ligger. Det är här din hjärna
tolkar vad dina ögon har detekterat
6. En signal skickas sedan från central nervsystemet genom motoriska nervceller till
musklerna
7. Signalen får så småningom musklerna att dras samman – ditt finger klickar på
musknappen!

www.moleclues.org/sv
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Illustration av kopplingen mellan två nervceller, en s k synaps

Även om det tar en viss tid för signalen att färdas längs med en enskild nervcell, sker den
största fördröjningen i reaktionstiden i övergångarna mellan olika nervceller, och mellan
nerverna och musklerna. Kopplingarna mellan nervceller kallas synapser. För att överföra
signalen från en nervcell till en annan över synapsen, frigörs molekyler – så kallade
neurotransmittorer – från änden av nervcellen. Neurotransmittorerna förflyttar sig slumpvis
hit och dit tills de når början av nästa cell, där de binder till så kallade receptorer.

HUR MAN KAN FÖRBÄTTRA SITT RESULTAT
Ett sätt att förbättra sitt resultat skulle kunna vara att förkorta den tid det tar att föra över
signalen mellan nervcellerna. Som det beskrivs ovan kallas de molekyler som ansvarar för
kommunikationen mellan en nervcell och dess grannceller neurotransmittorer. Det finns
neurotransmittorer som hjälper till att generera en elektrisk signal på mottagarnervcellen,
men det finns även andra slags neurotransmittorer som hämmar nervcellen.

Koffein, en molekyl som man hittar i kaffe, härmar neurotransmittorn adenosin, och kan
därför konkurrera med adenosin vid dess receptorer i synapsen. Eftersom adenosin hämmar
signalen, vilket koffein inte gör, kommer inbindningen av koffein att förbättra
överföringshastigheten i synapsen.
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Funkar det? Det kan du undersöka själv! Be någon som dricker kaffe att spela Speed Test
innan och efter en kopp kaffe (eller två) och se om han/hon förbättrar sitt resultat. Skriv om
dina upptäckter i Diskussionsrutan till vänster (men kom ihåg att skriva på engelska)!

Ett annat sätt att förbättra resultaten har med temperatur att göra. När temperaturen ökar
rör sig molekyler fortare! Eftersom molekyler är inblandade i överföringen av signaler mellan
nervcellerna, borde signalen gå fortare om kroppens temperatur höjs.
Utför några experiment och se om det funkar! Spela Speed Test på morgonen, när din
kroppstemperatur är som lägst. Värm sedan upp, så att kroppstemperaturen ökar, och spela
igen. Förbättrades dina resultat?

OM MOLECLUES
MoleClues är en webbplats utformad för ungdomar, och visar på olika sätt hur molekyler
finns överallt – runt omkring oss och inuti oss. Webbplatsen innehåller spel, videofilmer,
nyheter och diskussionsforum, med molekyler som den gemensamma nämnaren.
Webbplatsen finns tillgänglig på både svenska och engelska, med undantag för
diskussionsforumet, som endast är på engelska (ungdomar från hela världen deltar). Bakom
MoleClues står den internationella frivilligorganisationen Molecular Frontiers, en
sammanslutning av forskare och pedagoger som vill göra en insats för att popularisera
naturvetenskap, särskilt bland ungdomar. I dess vetenskapliga råd ingår ett antal
Nobelpristagare och andra framstående forskare. Molecular Frontiers är en av
organisationerna bakom Kemikalendern.

www.moleclues.org/sv
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SNABBHETSTEST

LABORATIONSINSTRUKTION
Att kunna reagera snabbt är viktigt inom många sporter. I detta lilla spel ska vi testa din
reaktionsförmåga! För att göra det lite roligare ska du inte bara reagera på en signal, du ska
dessutom hålla reda på i vilken ordning de fyra olika knapparna tänds.

Så här gör du:
Du hittar spelet genom att gå in på MoleClues (www.moleclues.org/sv) och välja Spel i
huvudmenyn, och Spelarkad i dess undermeny. Alternativt via denna direktlänk:
http://www.moleclues.org/sv/games/speed-test
Tryck på de lysande knapparna i den ordning de lyser upp. Använd musen eller tangenterna
Q, W, E och R. Tryck MELLANSLAG för att börja!
Om du har skapat ett konto på MoleClues (vilket är gratis) och är inloggad, sparas din poäng.
Klarar du att nå toppen på vår highscorelista?
Att fundera över:
Vad händer inuti din kropp från det att knappen tänds till dess att du klickar med musen?
Hur kan man påverka förloppet för att förbättra sina resultat, tror du?
Vad tror du att det gör för skillnad om man dricker kaffe innan man spelar? Varför? Finns det
andra drycker som kan ha samma effekt?
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