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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Kemins historia och Nobel

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!

Kemikalendern: Månadstema Kemins historia och Alfred Nobel

DECEMBER – KEMINS HISTORIA OCH ALFRED NOBEL

"Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag stått på jättars axlar"
Citatet är från Isaac Newton, men uttrycket kan härledas så långt bak som till 1100talet. Kemi, liksom alla naturvetenskaper, utvecklas hela tiden och nya upptäckter
springer ur kunskap som förvärvats tidigare. Det är bra att ibland uppmärksamma även
historiska upptäckter, även om vi idag tar dem för givet! I den tolfte och avslutande
delen av Kemikalendern ges en snabb översikt över kemiska framsteg genom historien,
som tar oss fram till vår mest kände kemist, Alfred Nobel, och betydelsen av de pris som
delas ut årligen i hans namn. Vi visar också hur tidigare inslag i Kemikalendern kan
kopplas till olika Nobelpris genom åren.
I denna sammanställning på tema Kemins historia och Alfred Nobel ingår en
bakgrundsbeskrivning till filmen samt några praktiska moment med tillhörande
faktablad. En kort beskrivning av en Nobelpristagare, med koppling till det aktuella
ämnet, finns i samband med varje experiment.
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FORNTIDENS NOBELPRIS, OM DE HADE FUNNITS
Alfred Nobel är vår säkert mest kända kemist, men absolut inte den första. Men man kan
faktiskt ställa sig frågan: vem var egentligen den förste kemisten överhuvudtaget? Och om
det hade funnits Nobelpris för flera hundra år sedan, vilka skulle fått dessa?
Var den första kemisten en gammal skäggig gubbe böjd över en stinkande gryta i en källare
under ett gammalt övergivet romerskt palats, som tjänar som huvudkvarter för en keltisk
kung som skulle kunna vara Arthur Pendragon? Knappast, snarare bushmankvinnan som
flera tusen år tidigare skär antilopkött i tunna strimlor och låter det torka under den
brännande Kalaharisolen och samtidigt uppfinner det enklaste sättet att konservera mat,
nämligen att ta bort det naturliga vattnet från livsmedlet, grogrunden som varje bakterie
behöver.

Figur 1: (Vänster) Redan Kalaharis urinvånare praktiserade kemi. (Mitten): Det första kemiska preparatet –
torkat kött? (Höger) Alkemisten – definitivt inte den förste kemisten! [Detalj från en målning av Joseph Wright.]

Eller kanske stenåldersmannen som upptäcker vad som hänt med köttbiten som kom för
nära elden; inte bara alla bakterierna dog, utan något fundamentalt ändrades med proteiner
och andra beståndsdelar av köttet.
Men det är ju inte kemi, säger du. Jovisst, säger jag! Det var då vi första gången började
manipulera de molekyler som finns naturligt omkring oss. Ett annat exempel är de första
krukmakarna, som från jord och vatten skapade de första praktiska förvaringskärlen. Eller de
första garvarna, som kunde förvandla djurhudar till användbara redskap och kläder för att
hålla värmen i ett kallare klimat.
Hur man än ser på det var de första kemisterna praktiska kvinnor och män som löste verkliga
problem för vanliga människor. Alkemisterna däremot var mer besläktade med präster och
mystiker och hade inte haft stor chans att få några Nobelpris, om nu sådana hade funnits på
medeltiden. Till ”mänsklighetens gagn” heter det ju i Alfred Nobels testamente! Sedan har ju
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i och för sig kemin stått i konstens och religionens tjänst alltsedan de första
grottmålningarna gjordes med hjälp av den form av hydratiserad järn(III)oxid som kallas
ockra.
Vilka bedrifter skulle då kunna ha belönats med ett Nobelpris, om man tänker sig att detta
hade funnits i forna tider? Alla typer av metallframställning är ett hett tips, men också något
som kan tyckas mycket modernt, nämligen bioteknik. När vi blev bofasta, blev det
brännande problemet att kunna konservera mat för framtida behov. En brilliant lösning, som
vi använder än idag, var att låta bakterier och jästsvampar tillverka olika konserveringsmedel
åt oss, till exempel ättiksyra, mjölksyra och etanol.

Figur 2: Livsmedelskemi (ost), och metallurgisk kemi (kolmila i Skottvångs gruva i Södermanland). [Foto (c) 2005
Francine Satret respektive Raphael Saulus]

För framför allt järnhanteringen var det en annan uppfinning som var avgörande, nämligen
den att framställa träkol genom pyrolys av ved. För att komma upp i tillräckligt höga
temperaturer räcker det nämligen inte att elda med vanlig ved från träd man hugger i
skogen. Kom ihåg att trä i stort sett är cellulosa, vilket är en kolhydrat och alltså har formeln
Cn(H2O)n. Lite förenklat måste vi alltså för varje kolatom vi förbränner, värma upp och
förånga en vattenmolekyl vilket tar energi och kyler ner härden.
Tricket att i en kolmila, utan tillförsel av syrgas förutom vid själva tändningen, värma upp ved
så mycket att vattnet drivs av och ger i stort sett rent kol kvar (det vi kallar träkol) var en
förutsättning för våra järnbruk. Dan Anderssons kolmilor låg inte utan orsak i Finnmarken, på
relativt bekvämt avstånd från Bergslagens alla bruk.
Något som också skulle varit värt en belöning är basisk hydrolys av långkedjiga
glycerolestrar. Då får man nämligen tvål, och även om det ofta i äldre tid inte var läge att
förvandla mat, olika fetter i detta fall, till oätbara förbrukningsvaror, skulle denna uppfinning
på sikt grundligt förändra våra förutsättningar för ett långt och relativt sjukdomsfritt liv.
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En oorganisk ”uppfinning” på samma tema är tillverkningen av natrium och kaliumkarbonat
från aska, den andra komponenten vid den så kallade förtvålningsreaktionen, ett lönande
extraknäck för många svenska bönder i äldre tider.

Figur 3: Tvål från vad som kan vara den äldsta ännu fungerande tvåltillverkningen i världen, Aleppo i Syrien.

Nu är det ju Nobeltema denna månad, och med tanke på det också tid att fundera på kemins
Janusansikte, för Alfred Nobels tveeggade verksamhet hade ju ett sådant i hög grad. En
förutsättning för allt bättre redskap och högre komfort i största allmänhet var gruvnäringen,
och ju längre ned i berget man skulle desto bättre sprängmedel behövde man. Dynamiten
räddade säkert många gruvarbetares liv när den började ersätta rent nitroglycerin. Å andra
sidan var Alfred Nobel också inblandad i uppfinnandet och patentstriderna (som han
sedermera förlorade) kring kordite, ett rökfritt krut som, i olika modifikationer, användes
som drivmedel till både land och sjöartilleriprojektiler i Storbritanniens armé och flotta fram
till slutet av andra världskriget.
Vad som egentligen drev den tekniska utvecklingen kan man kanske diskutera, men det för
många stater och furstar allt mer utsatta säkerhetsläget när eldvapnen gjorde sitt definitiva
intåg i Europas arméer skyndade förstås också på utvecklingen av nya metoder för att
framställa dåtidens sprängämne, svartkrut. Svartkrut är en blandning av svavel, träkol och
kaliumnitrat, det sistnämnda även kallat salpeter eller kalisalpeter. Svavel fanns att bryta här
och var i Europa, bland annat i Sverige, och träkol kunde vi som sagt göra själva, men
kaliumnitrat importerades till Europa från Asien.
Att vara importberoende av strategiskt viktiga mineral gör statens män och kvinnor nervösa
än i dessa dagar av globalisering, så också på 1500-talet. Någon eller några kom då på vad
som sannolikt är den första användningen av bioteknik till annat än livsmedelskonservering:
att låta nitrifikationsbakterier i jorden verka på urin och avföring från framför allt kor och
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hästar, och på detta sätt förvandla aminer, till exempel ammoniak som man får direkt från
urinämne, till nitrater.
Detta tyckte till exempel Gustav Vasa var en så strålande idé att han med ett penndrag
bestämde att all jord i de svenska ladugårdarna tillhörde kungen. Närig som han var förbjöd
han också bönderna att lägga stengolv i stall och lador. En helt egen avdelning av armén
skapades så småningom, salpeterisjudarstaten, och dess mångtaliga medarbetare
trakasserade svenska bönder under flera hundra år genom att ungefär vart sjätte år, och
under ibland bryska former, gräva ur deras ladugårdar och kommendera ved, vatten och
kokkärl till sitt salpetersjuderi. (En linkande hantering fanns i de flesta Europeiska länder och
var knappast populär någonstans.)
Nu börjar vi närma oss modern tid och den esoteriska och ofta av charlataner bedrivna
alkemin har amalgamerat med metallurgin och andra praktiskt inriktade kemigrenar. En
upptäckt från denna tid som skulle vara värt en belöning, den första rent ”akademiska”, är
Henning Brandts renframställning och upptäckt av fosfor kring år 1669.
För att hålla djur måste man veta vad de äter, och detsamma är sant för växter. Det är dock
mycket svårare att ta reda på, då det ju liksom inte syns vad växter ”äter” förutom vatten.
Att kunna identifiera grundämnet fosfor var en förutsättning för att kunna förstå att växter
behöver fosfor, närmare bestämt i form av fosfater, PO43-, för att kunna växa ordentligt.
Men kanske skulle det priset hellre gått till svensken Carl Wilhelm Scheele (han lärde faktiskt
till kemist och apotekare i Göteborg) som var den som i slutet av 1700-talet kom på en
praktisk metod att få fram fosfor i större mängder, en förutsättning för tändstickans
uppfinnande.

Figur 4: James Lind (Vänster) och Limefrukter (Mitten). (Höger) Den förste (?) ingengören
Marcus Vitrivius Pollio varnade för bly.

Ett pris på temat om nödvändiga ämnen kanske också kunde ha gått till den skotske
skeppsläkaren James Lind som bevisade att lime eller citronjuice, (i the Royal Navy ofta
serverad i form av en tidig variant på en daiquiri, rom, lime och socker) kunde förebygga
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skörbjugg, men utan att veta att det var askorbinsyran (vitamin-C) som egentligen gjorde
jobbet.
Det finns ju också ämnen som det är mindre bra om vi får i oss för stora mängder av, och ett
pris för en sådan varning skulle rättmätigt kunnat gå till den romerske ingenjören Marcus
Vitruvius Pollio som i Tio Böcker om Arkitektur, skrivna under kejsar Augustus regeringstid, i
skarpa ordalag avråder för användning av dricksvattenrör gjorda av bly. Ett prestigefyllt pris
hade kanske gett hans varning större genomslag, för tyvärr lyssnade inte berörda romerska
myndigheter utan fortsatte med blyrör, och detta i en omfattning som till och med fått
genomslag i det engelska språket där ju rörmokare heter ”plumber”, från latin för bly,
plumbum.
Ett sista exempel, där vi närmar oss modern tid, är framställningen av grundämnet jod från
tång 1811 av fransmannen Bernard Courtis, son till en salpeterfabrikör. Två år innan Alfred
Nobels födelse, 1831, fick han mota 6,000 franc från L'Academie royale des sciences för
denna upptäckt, en rätt modest summa vid denna tid, och han slutade sina år i ekonomisk
ruin fem år senare. Det rätta värdet av jod framkom senare, då både antiseptiska
jodtinkturer och, framför allt, jods betydelse för den mänskliga biokemin framkom.
Tintins och hans ständige följeslagare kapten Haddock är aktuella på bio just nu, och en av
kaptenens favoritsvordomar är i franskt original ”Crétains de Savoie” eller ”Crétains des
Alpes”, det vill säga ”idioter från Savoyen” eller ”idioter från Alperna”. Vad många inte vet
är att dessa så kallade ”idioter” fanns på riktigt och att bristsjukdomen kallas kretinism. Jod
är oerhört viktigt för utvecklandet av våra mentala förmågor och uppe i Alperna hade alla
jodsalter i jorden för länge sedan eroderat bort och av naturliga skäl var utbudet av färsk fisk
och skaldjur från havet begränsat innan kyl och frystransporter blev billiga och vanliga.
Störningar i den mentala utvecklingen var därför relativt vanliga i dessa otillgängliga
bergstrakter, därav kraftuttrycket.
Ökad handel över större geografiska områden rådde i stort sett bot på detta problem i
Europa, men för säkerhets skull så jodberikar vi idag vanligt bordssalt i Sverige. Globalt sett
är dock detta fortfarande ett gigantiskt problem - cirka 800 miljoner människor uppskattas
lida av jodbrist än idag.

Figur 5: Joderat salt
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Vilka andra upptäckter och uppfinningar från äldre tid skulle du vilja belöna med ett
Nobelpris i kemi? Vilka av de kemipris som delats ut fram till idag kan komma i närheten av
dessa i betydelse för mänskligheten? Vilka är de upptäckter vi behöver göra för att överleva i
en värld som liknar vår men där större delen av jordens befolkning lever med en rimlig
levnadsstandard? Kan vi upptäcka eller uppfinna något som inte kan användas i ett ont syfte
eller helt enkelt bara på fel sätt?
När december månad är till ända är kemins år slut, men inte vårt engagemang för kemin i
människans tjänst. Vi har lång väg att gå, uppfinningar och upptäckter för kemisterna att
göra, men också upptäckter för den vanlige medborgaren. För att njuta av frukterna från vår
tekniskt utvecklade värld, från mobiltelefoner till bananer, måste vi alla veta mer om var
våra resurser kommer ifrån, hur de blir till de produkter vi önskar och vad som händer med
dem när de inte längre fyller sin funktion. Endast på detta sätt kan alla de små beslut vi tar
varje dag, alltifrån att inte ta bilen till jobbet på morgonen till att undvika tandkrämen med
det onödiga bakteriedödande ämnet triclosan på kvällen, bana vägen till ett gott och
uthålligt samhälle.
Detta kan tyckas krävande, men en detaljerad kunskap om världen är nödvändig både om
man ska överleva under Kalaharis heta sol med ett minimum av ägodelar och teknologi och i
vårt högteknologiska samhälle.

Lars Öhrström
Professor i oorganisk kemi
Chalmers tekniska högskola
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VARFÖR BLIR ÄPPLET INTE BRUNT MED CITRON?

LÄRARINFORMATION

För vem:

Alla nivåer – nivån på teorin kan anpassas.

Syfte:

Att lära sig om antioxidanter och kemin bakom vad som händer när äpplen blir
bruna.

Att fruktköttet på äpplen och många andra frukter blir brunt efter att ha stått en stund i luft
vet nog de flesta. De som är hemtama i köket vet också att det är ett bra knep att droppa på
lite citronjuice för att stoppa den här processen. Men hur funkar det rent kemiskt? Det visar
sig att svaret innehåller både antioxidanter, syror och enzymer!
Varför blir äpplet brunt?
Att äpplen och många andra frukter blir bruna beror på en kemiska reaktion i två steg. Steg 1
utförs av ett enzym som kallas polyfenoloxidas. I steg 2 reagerar luftens syre och det bruna
ämnet melanin bildas. Om man vill hindra att äpplet blir brunt kan man alltså rikta in sig på
att stoppa antingen steg 1 eller steg 2.

Figur 1. De olika reaktionsstegen då en äppleklyfta blir brun.

Enzymer är en sorts protein, och dessa känsliga molekyler tål inte vilken behandling som
helst. (För mer detaljer om detta se handledningen till ”Kemi med en kartong ägg” i
Kemikalenderns mat-tema). Om man kan förstöra det här enzymet blir äpplet alltså inte
brunt. Det finns flera effektiva sätt att förstöra enzymer, till exempel att koka dem. Ett annat
sätt är att göra miljön kring enzymet väldigt surt. Det är bland annat här citronen kommer in
i bilden.
Men man kan ju också inrikta sig på steg 2 för att få ett mer aptitligt äpple. Det är ju syret i
luften som är boven här och om man ser till att det finns ett annat ämne närvarande som
syret hellre reagerar med än fruktköttet så förhindrar man också det bildandet av det bruna
ämnet. Citronen har en roll även i detta.
9
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Varför är citronen sur?
Att en citron är sur kommer inte som någon överraskning. Kemiskt sett innehåller en citron
främst två sorters syror – citronsyra och askorbinsyra. De har det gemensamt att de båda är
sura – men de ser lite olika ut och har därför lite olika egenskaper (se Figur 2). Dessa ska vi
nu studera närmare!

Figur 2. De kemiska strukturerna hos citronsyra och askorbinsyra. Det är ringen i askorbinsyra som ger den dess
antioxidativa egenskaper.

Citronsyra
Citronsyra gör miljön så sur att polyfenoloxidas förstörs och reaktionen som gör äpplet brunt
inte kan ske. Dessutom är citronsyra bra på att binda till sig metalljoner. Polyfenoloxidaset
behöver koppar för att fungera och denna metalljon kan citronsyran ”stjäla”. Citronsyrans
roll i att förhindra att äpplet blir brunt är alltså dubbel, men inriktar sig i båda fallen på steg
1.
Askorbinsyra – en antioxidant och vitamin
Syre är en molekyl som har väldigt lätt för att börja reagera med ”lite vad som helst”. Detta
sker även i våra kroppar där vi ju andas in stora mängder syre i varje andetag. Ibland används
inte syret riktigt som det var tänkt i kroppens kemiska reaktioner. Konsekvensen blir att
elektroner släpps lösa viket kan skada många av våra känsliga biologiska molekyler. Det som
behövs då är skyddande molekyler som kan suga åt sig dessa elektroner och se till att de
oskadliggörs. Ämnen som har den här förmågan kallas antioxidanter, och ett exempel är
askorbinsyra. Den här molekylen är dock kanske mer känd under sitt andra namn - vitamin C.
I fallet med äpplet är askorbinsyrans viktigaste effekt alltså att förhindra att luftens syre kan
reagera med ämnena i äpplet. Syret reagerar nämligen hellre med askorbinsyran. Detta är
viktigt både i steg 1 och steg 2 eftersom kontakten med syre är det som får reaktionen med
polyfenoloxidas att starta. Askorbinsyran förbrukas hela tiden av luftens syre, så
askorbinsyra som stått länge är inte så effektiv. Askorbinsyran har dock flera
verkningsmekanismer. Precis som i fallet med citronsyra gör det också miljön sur vilket
förstör enzymet polyfenoloxidas – alltså förhindras steg 1 på ytterligare ett sätt.
10
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Resultatet av laborationen
När ni utfört experimentet kommer ni sannolikt komma fram till att askorbinsyran ger ett
mycket bättre resultat än citronsyran, även om också den är mycket bättre än ingenting alls.
Askorbinsyrans överlägsenhet är nog ännu tydligare i experimentets andra del där man
behandlar äpple som redan blivit brunt. Här krävs verkligen askorbinsyrans antioxidativa
egenskaper - det som har hänt är helt enkelt att reaktionen i steg 2 gått tillbaka. Att förstöra
enzymet hjälper dock inte i det här fallet – steg 1 har ju redan skett och det går inte att göra
något åt.
Tips inför laborationerna
Vissa äpplen blir mer bruna än andra – testa gärna i förväg att de äpplen du har blir
ordentligt bruna inom rimlig tid.
Inköpsställen
Allt finns att köpa i vanliga livsmedelsaffärer! Citronsyra och askorbinsyra brukar finnas
tillsammans med kryddor.
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VARFÖR BLIR ÄPPLET INTE BRUNT MED CITRON?
NOBELPRISTAGAREN

LABORATIONSINSTRUKTION

Att äpple blir lite oaptitligt brunt efter en stund i luft har du nog sett.
Kanske vet du också att man kan stoppa detta genom att droppa på
citronjuice. Citron innehåller både askorbinsyra och citronsyra –
vilken av dem är det som gör att äpplet inte blir brunt? Här ska vi
testa dem i ren form och jämföra dem med effekten från riktig
citronjuice!

Britten Norman Haworth (18831950) fick Nobelpriset i Kemi år
1937, för sina undersökningar av
askorbinsyra (vitamin C). Han
bestämde även den kemiska
strukturen för en rad andra
kolväten,
såsom
olika
sockerarter, och lade grunden
för att kunna karaktärisera
stärkelse och cellulosa.

Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 glas eller små tallrikar
3 teskedar
Ett äpple
Rivjärn
Potatisskalare
Citronsyrapulver
Askorbinsyrapulver
Ett par deciliter vatten
Citron
Eventuellt en juicepress

Så här gör du:
1. Lös upp citronsyra och askorbinsyra i vatten. 2 tsk till 1 dl vatten blir lagom (men det
är inte jättenoga).
2. Pressa ut juicen ur citronen, antingen för hand eller med en juicepress.
3. Skala och riv äpplet.
4. Dela upp det rivna äpplet i de sju glasen. Märk glasen med nummer 1 till 7.
12
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5. Placera fyra av glasen på rad. Häll på:
Glas 1 – Citronjuice
Glas 2 – Citronsyra
Glas 3 – Askorbinsyra
Glas 4 – Låt äpplet här vara obehandlat.
Se till att äpplet blir ordentligt indränkt i de olika vätskorna!
6. Vänta tills det obehandlade äpplet blivit riktigt brunt. Det kan ta cirka 15 minuter,
men beror på äpplesorten. Vad har hänt i glas 1 till 3? I vilket glas har äpplet blivit
minst och mest brunt? Jämför med det obehandlade äpplet (glas 4) och den riktiga
citronjuicen (glas 1)!
7. Ta nu fram glas 5 till 7 som nu innehåller brunt äpple. Häll på:
Glas 5 – Citronjuice
Glas 6 – Citronsyra
Glas 7 – Askorbinsyra
8. Vänta ytterligare cirka 10 minuter.
9. Titta nu på glas 5 till 7. Har det bruna försvunnit i några glas? Vilka? Jämför med det
obehandlade äpplet i glas 4 och den riktiga citronjuicen i glas 5.

Att fundera över:
Vad i citronen är det som gör att äpplet inte blir brunt? Varför?
Spelar det någon roll om man tillsätter citronsyra eller askorbinsyra före eller efter att äpplet
blivit brunt?
Skulle det fungera lika bra med citronjuice som inte var färsk – till exempel sådan man köper
på flaska?
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MARMORERAD GRÄDDE

LÄRARINFORMATION

För vem:

Alla nivåer – förklaringsnivån kan anpassas

Syfte

Att lära sig mer om vad grädde och andra kolloidala lösningar består av samt
hur diskmedel fungerar.

Grädde innehåller klumpar med fett och protein
Grädde och mjölk ser ut som helt släta vita vätskor. Men om man skulle zooma in på mjölken
skulle man se man att den egentligen består av små klumpar som flyter runt i vätska. Detta
kallas på kemispråk för en kolloidal lösning. En sådan lösning består alltså av olika delar som
inte kan blanda sig helt med varandra. Det kan vara två vätskor – som olja och vinäger, eller
något fast och något flytande som stenar i olja – alltså asfalt. I gräddens fall finns det både
större fettklumpar och mindre partiklar med protein som kallas för caseinmiceller (casein är
det vanligaste proteinet i mjölk). Dessa flyter runt i vatten, som visas i Figur 1. Det finns en
del annat i grädden också. Totalt har man hittat mer än 100 000 olika sorters molekyler i
mjölk. Ett annat fascinerande faktum är att ungefär 87% av mjölken består av vatten, vilket
faktiskt är betydligt mindre än i till exempel gurka som trots sina 96% vatten är betydligt
fastare i konsistensen än mjölk. Allt övrigt innehåll är dock väldigt smått – inte ens de större
fettklumparna i mjölken är mer än en hundradels millimeter i diameter. Att mjölk och grädde
är vita vätskor beror just på alla dessa små partiklar, som sprider ljus – inte på att någon
komponent i mjölken egentligen är vit.

Figur 1. Mjölk består egentligen av stora fettklumpar (gula) och mycket mindre caseinmiceller (blå) som flyter
runt i vatten.
14
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Diskmedel gillar både fett och vatten
Diskmedel innehåller en typ av molekyler som kallas tensider och som har en polär del (ett
”huvud”) och en opolär del (en ”svans”). Den polära sidan är hydrofil och trivs bäst i vatten,
medan den opolära är hydrofob och trivs inte i vatten.
Tensider bildar tillsammans små ”bollar” i vatten, så kallade miceller (se Figur 2). Diskmedlet
bildar miceller för att skydda de hydrofoba delarna av diskmedlet så mycket som möjligt från
vattnet. I micellerna vänder de svansarna, den hydrofoba delen, inåt och huvudena, den
hydrofila delen, utåt, mot vattnet.
Diskmedel tar bort krafterna mellan vattenmolekylerna. När diskmedel ska ta bort smuts och
fett är det den hydrofoba, fettälskande, sidan som klumpar ihop fettet till bollar. På så vis
kan smutsen lösas upp och sköljas med vattnet (se Figur 2).

Figur 2. Till vänster syns en diskmedelsmicell i genomskärning, med sina fettälskande svansar inåt och
vattenälskande huvuden utåt. Till höger har diskmedelsmicellen tagit upp en liten gul fettklump i sitt inre.

När en droppe diskmedel tillsätts till en vätska sprider sig tensidmolekylerna snabbt över
ytan och vill gärna lägga sig i ytskiktet så att de hydrofila huvudena ligger i vattnet och de
hydrofoba svansarna sticker upp i luften. Därför bildas snabbt ett molekyllager av
tensidmolekyler på vattenytan när diskmedelsdroppen hamnar i vattnet. Spridningen av
molekylerna över ytan sker på ett ögonblick, vilket visar att de krafter som ligger bakom är
starka.
I experimentet hälls först grädde upp och karamellfärg tillsätts. Inget dramatiskt händer. När
diskmedlet tillsätts börjar fettklumparna brytas sönder av diskmedlet och rörelse skapas i
vätskan. Karamellfärgen som förut låg stilla sprids ut och bildar fina mönster och virvlar.
Experimentet illustrerar alltså att det som ser ut som en helt slät vätska egentligen inte är
det. En sådan här effekt hade inte uppstått alls om man använt vatten. Grädde fungerar
bättre än mjölk eftersom fettinnehållet i den är högre.
15
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Tips inför laborationerna
Vissa karamallfärger är baserade på olja – undvik dessa. Titta i innehållsförteckningen! (Dr
Oetkers gula karamellfärg är till exempel baserad på solrosolja.)
Inköpsställen
Allt finns att köpa i vanliga livsmedelsaffärer!
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MARMORERAD GRÄDDE

NOBELPRISTAGAREN

LABORATIONSINSTRUKTION

Grädde kanske ser ut som en hel slät vätska men i verkligheten
har den massa små fettklumpar i sig. När de går sönder kan
spektakulära saker hända!

Du behöver:
•
•
•

Grädde
Karamellfärg i olika färger
Diskmedel

Så här gör du:
1. Häll upp ett tunt lager grädde på botten av en flat tallrik.
Grädden ska täcka ytan men inte mycket mer.
2. Droppa i karamellfärg i mitten av tallriken. Använd gärna
olika färger!

Den svenske fysikalkemisten The
Svedberg (1884-1971), verksam
vid Uppsala Universitet, fick
Nobelpriset i Kemi år 1926 för
sina studier av dispersa system.
Han uppfann en speciell typ av
centrifug, ultracentrifugen, som
roterar extremt snabbt. Med den
kunde han avgöra att proteiner
är ett slags stora molekyler (s k
makromolekyler). Man kan säga
att detta banade väg för den
vetenskap som idag kallas
molekylärbiologi.

3. Droppa på en droppe diskmedel på samma ställe som
karamellfärgen tillsattes. Vad händer? Efter en liten stund kan du testa att droppa i
mer diskmedel på andra delar av tallriken.
4. Testa gärna några gånger med olika färger och använd olika mängder. Vad blir bäst?
Se om du kan få fram olika mönster! Du kan till exempel testa att skaka lite på
tallriken efter att du tillsatt diskmedel för att röra om färgen och grädden lite.

Att fundera över:
Varför blir det så här? Vad gör diskmedlet med grädden?
Kan du komma på fler lösningar som precis som grädde och mjölk består av olika ämnen som
inte är helt blandade?
17
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STÖKIOMETRI – ATOMBALANS

LÄRARINFORMATION
För vem:

årskurs 6-8

Trots ordets klang handlar stökiometri om allt annat än oordning. Ordet kommer
ursprungligen från grekiskans stoikheion som betyder grundämne och metrein som betyder
mäta. Stökiometri talar om proportionerna mellan grundämnena i en molekyl men också
balansen av molekyler i kemiska reaktioner. Man kan använda sig av stökiometri för att
beräkna vilken mängd reaktanter som behövs för att skapa en viss mängd produkt.
Låt oss först titta på stökiometrin inom en förening. Till exempel H2O (som är beteckningen
för vatten). Här ser man att de ingående atomerna är väte och syre och eftersom det står 2
bakom H så betyder det att det finns två väteatomer i molekylen. Detta ger en kvantitativ
bild om vad molekylen består av. För ammoniak, som har formeln NH3, ger molekylformeln
oss informationen att molekylen består av ett kväve och tre väten.
När man ska beskriva en kemisk reaktion brukar man oftast skriva en reaktionsformel.
reaktanter → produkter

Om man tittar på reaktionsstökiometrin brukar man hitta siffror framför ämnena i en
reaktionsformel, vilka kallas stökiometriska koefficienter. Dessa siffror skall balanseras på så
vis att det finns lika många atomer av varje slag bland reaktanterna som bland produkterna.
Vi tar exemplet med vatten som bildas från syrgas och vätgas. En obalanserad formel skulle
se ut på följande sätt:
H2 + O2 ↛ H2 O

Vi räknar nu atomer. På vänster sida av pilen, har vi reaktanterna vätgas och syrgas. De
ingående atomerna är totalt två väten och två syren. På höger sida har produkten,
vattenmolekylen, bara två väten och ett syre. Det kan nu vara bra att fokusera på ett
atomslag i taget. Tittar vi på syre kan vi konstatera att det finns ett för lite på produktsidan
för att denna formel ska vara balanserad. För att åtgärda detta så behöver två vatten bildas.
Då fokuserar vi på antalet väteatomer som nu har fördubblats på produktsidan och därför
behöver vi nu fyra väteatomer, varför vätgasen behöver ha 2 som stökiometrisk koefficient.
2H2 + O2 → 2H2 O
www.moleclues.org/sv
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Nu har reaktanterna fyra väteatomer och 2 syreatomer och produkterna likaså, reaktionen
är nu balanserad.
Nedan följer reaktioner som finns med i laborationsmaterialet men det kan även vara roligt
att använda fler reaktioner, till exempel någon reaktion som ni kommer att jobba med
senare.
Reaktion 1: Vatten kan bildas från vätgas och syrgas
2H2 + O2 → 2H2 O

Reaktion 2: När kvävgas och vätgas reagerar under hög temperatur och tryck bildas
ammoniak.
𝑁2 + 3𝐻2 → 2𝑁𝐻3

Reaktion 3: Etanol kan användas som bränsle i bilar. När etanolen förbränns bildas koldioxid
och vatten och vi får energi.
C2 H5 OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2 O

Reaktion 4: När propangas brinner (reagerar med syre) bildas koldioxid och vatten.
𝐶3 𝐻8 + 5𝑂2 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2 𝑂

Reaktion 5: När jästen jäser ditt bröd omvandlas glukos som är ett socker till koldioxid och
vatten
C6 H12 O6 + 6O2 → 6H2 O + 6CO2

Reaktion 6: Surt regn är ett miljöproblem. Det kommer från svaveldioxid som först bildar
föreningen svavelsyrlighet, vilken sedan reagerar vidare med syre till svavelsyra. Reaktionen
sker alltså i två steg.
SO2 + H2 O → H2 SO3

2H2 SO3 + O2 → 2H2 SO4

Nedan följer bilder på strukturen för de olika molekylerna som finns med i reaktionerna.

Figur 1. Från vänster, vätgas, syrgas, kvävgas och koldioxid.
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Figur 2. Från vänster: vatten, etanol, propan och ammoniak

Figur 3. Glukos är en form av socker. Till vänster är strukturformen och till höger är denna visualiserad med en
molekylmodell. (reaktion 5).

Figur 4. Från vänster, svaveldioxid, svavelsyrlighet och svavelsyra (reaktion 6)

Syftet med denna laboration är att ge eleverna insikt i att molekyler inte kan skapas från
tomma intet utan bildas från andra molekyler samt att ge dem en introduktion till
stökiometrin. Laborationen kan med fördel utföras med molekylbyggsatser men det går lika
bra att använda flörtkulor av olika färg och tandpetare för att göra modeller av molekylerna.
Man använder sig av olika färger för att symbolisera de olika grundämnena; nedan följer en
tabell över de vanligaste färgkodningarna. Väte brukar symboliseras med mindre kulor än de
andra, varför flörtkulor av mindre storlek kan användas till detta grundämne.
Tabell 1. Färgkodning för några grundämnen.
Grundämne
Väte
Kol
Syre
Kväve
Svavel

Färg
Vit
Svart (eller grå)
Röd
Blå
Gul
20
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Antingen kan molekylstrukturerna ges till eleverna eller så kan det vara en av uppgifterna att
försöka ta reda på hur molekylen egentligen ser ut. Då kan det vara bra att ge dem
information om hur många bindningar som varje atom kan ha; se tabell 2. Alternativt kan
man ge dem i uppgift att ta reda på hur molekylen ser ut med hjälp av böcker eller internet.

Tabell 2. Antalet bindningar som en atom oftast har.
Grundämne
Antal bindningar
Väte
1
Syre
2
Kväve
3
Kol
4
Svavel
6 (eller 4)

Inköpsställen: Flörtkulor köps i pysselaffärer, tandpetare i vanlig matvaruaffär.
Molekylmodeller finns bland annat på www.sagitta.se.
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STÖKIOMETRI – ATOMBALANS
”NOBELPRISTAGAREN”

LABORATIONSINSTRUKTION
Man brukar skriva kemiska reaktioner i en så kallad reaktionsformel
(𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 → 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟) och det är då viktigt att det finns lika
många atomer hos reaktanterna som hos produkterna. Det får inte
finnas några atomer som försvinner och inte heller några som helt
plötsligt dyker upp. Det handlar om att skapa atombalans innan och
efter reaktionen, något som kallas för stökiometri. I denna
laboration ska du med hjälp av molekylmodeller bygga molekylerna i
reaktioner och komma på hur många av reaktanterna och
produkterna som behövs för att balansera reaktionen.
Du behöver:
En molekylsats eller flörtkulor och tandpetare
Så här gör du:

Den tyske kemisten Jeremias
Benjamin Richter (1762-1807)
levde före Nobel och har därmed
aldrig varit aktuell för ett
Nobelpris. Men han var ändå
betydelsefull och räknas som
grundare av ”kemisk mätkonst”,
som han kallade stökiometri.
När han undersökte i vilka
proportioner syror och baser
neutraliserar varandra, fann han
ett mönster i sina tabeller, som
fick honom att dra slutsatsen att
kemi i själva verket är en gren av
matematiken!

1. Ta reda på hur molekylerna som ingår i reaktionen ser ut.
2. Använd molekylsatsen eller flörtkulorna och tandpetarna för
att bygga de ingående molekylerna i reaktionen.
3. Räkna antalet atomer av varje slag bland reaktanterna
(reaktanterna har understrykning).
4. Räkna antalet atomer av varje slag bland produkterna
(produkterna är kursiva).
5. Balansera reaktionen genom att klura ut hur många reaktant-molekyler och hur
många produkt-molekyler som behövs för att det ska finnas lika många atomer före
och efter reaktionen.
Reaktion 1: Från vätgas och syrgas bildas vatten.

Reaktion 2: Om man låter kvävgas reagera med vätgas (vid högt tryck och hög temperatur)
bildas ammoniak.
Reaktion 3: Etanol kan användas som bränsle i bilar. När etanolen förbränns i motorn
(reagerar med syre) bildas koldioxid och vatten (och vi får energi).
Reaktion 4: När propangas brinner (reagerar med syre) bildas koldioxid och vatten.
22

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Kemins historia och Alfred Nobel

Reaktion 5: När du bakar bröd med jäst omvandlas glukos med hjälp av syre till vatten och
koldioxid.
Reaktion 6: Surt regn är ett stort miljöproblem. Det bildas från svaveldioxid som tillsammans
med vatten bildar svavelsyrlighet. Denna molekyl reagerar sedan vidare med syre och bildar
svavelsyra (reaktionen sker alltså i två steg).
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DEN MYSTISKA LAPPEN

LÄRARINSTRUKTION
Denna laboration introducerar kromatografi, som är en vanlig teknik både för att analysera
innehåll i en blandning (bestämma vilka ämnen som ingår), och för att separera innehållet
(dela upp det i dess olika beståndsdelar). Kromatografi finns i många varianter, men
grundprincipen är att man på något vis utnyttjar att de olika ämnena i en blandning har olika
affinitet för ett rörligt medium (ett elueringsmedel, t.ex. en vätska eller en gas) och ett
stationärt, absorberande medium (t.ex. en gel eller papper), genom vilket blandningen rör
sig. De olika ämnena kommer då ”vandra” olika snabbt.

En gaskromatograf med en automatisk provväxlare

Kromatografi betyder ”färgsvett”. Tekniken uppfanns och fick sitt namn av den ryske
botanikern Mikhail Tswett i början av 1900-talet, när han lyckades separera olika växtämnen
på en kolonn packad med pulvriserad kalciumoxid och använde petroleumeter som
elueringsmedel. Tswett kunde notera hur olika växtpigment vandrade olika snabbt genom
kolonnen och bildade färgade zoner, varefter han kunde tappa av dem i tur och ordning i
olika behållare.
Laborationen presenterar ett litet mysterium för eleverna, och det krävs ett enkelt
kromatografiexperiment, i kombination med analys av fingeravtryck för att lösa det.
24

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Kemins historia och Alfred Nobel

Förberedelser:
Du behöver 5 tuschpennor av olika sort, men gärna i liknande färger. Laborationen går ut på
att kunna skilja dem åt genom att dela upp färgämnena i dem. ”Svart” betyder t.ex. inte att
pennan har ett enda svart färgpigment i sig. Du bör testa i förväg att pennorna skiljer sig
tillräckligt åt i experimentet för att man ska kunna särskilja dem.
Märk pennorna med siffor, 1-5.
Tag ett fyrkantigt filterpapper och skriv ”Fika hos oss ikväll” tvärsöver pappret, 2-3 cm från
nederkanten, med en av pennorna. Beroende på hur stor klassen är kanske du behöver göra
flera upplagor av den ”mystiska lappen”.
Eleverna kan gärna arbeta i små grupper. De behöver ett filterpapper per grupp att labba
med. Rita ett tunt blyertsstreck på elevernas filterpapper på samma avstånd från kanten
som texten är skriven på den ”mystiska lappen”. Samtliga grupper behöver tillgång till hela
uppsättningen pennor, så antingen kan man turas om eller ha flera uppsättningar – välj det
som passar bäst!
För att ta reda på vem som hållt i pennan behöver eleverna jämföra fingeravtrycken från
”rätt” penna med de fingeravtryck som finns i tabellen. Det handlar helt enkelt om att
jämföra formen och linjerna i avtrycket och bör inte innebära några problem. Observera att
alla pennorna har använts av minst ett av barnen i familjen (Fanny och Erik). Eleverna
kommer att upptäcka detta och inse att de bör bortse från deras avtryck (barnen är ju
bevisligen ”oskyldiga” till att ha skrivit lappen eftersom hela familjen var tillsammans i
affären).
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DEN MYSTISKA LAPPEN, DEL 1: HITTA RÄTT PENNA!

NOBELPRISTAGAREN

LABORATIONSINSTRUKTION
När familjen Pettersson kommer hem en dag, hittar de en lapp på
dörren. ”Fika hos oss ikväll?” står det, och det tycker de såklart
låter väldigt trevligt! Tyvärr har den som skrivit lappen glömt att
skriva sitt namn, så de har ingen aning om från vem inbjudan har
kommit.
Bredvid dörren finns ett bord och två stolar. Där har barnen i
familjen, Fanny och Erik, suttit och ritat tidigare på dagen.
Pennorna har de glömt kvar på bordet när familjen åkte iväg för att
handla. Det är uppenbart att den som varit där medan familjen var
borta har använt någon av pennorna för att skriva lappen.
Kan du hjälpa familjen Pettersson att ta reda på vem som har
skrivit lappen?
Du behöver:
•
•
•
•
•

Sax
Filterpapper
Dricksglas
Mystisk lapp
Tuschpennor

1952 års Nobelpris i kemi
delades mellan Richard Synge
(bilden, 1914-1984) och Archer
Martin (1910-2002), för att de
utvecklat en kromatografimetod
för att separera likartade
kemikalier i en blandning. Denna
metod använde de bland annat
för att framgångsrikt studera
samman-sättning och struktur
för olika proteiner. Deras arbete
låg till grund för utvecklingen av
viktiga metoder såsom papperskromatografi, gaskromatografi,
och högupplösande vätskekromatografi (HPLC).

I del 1 av denna laboration gäller det att avgöra vilken av Fannys och Eriks pennor som
använts för att skriva lappen. Det kan du göra med hjälp av ett enkelt
kromatografiexperiment. Kromatografi
Så här gör du:
1. Klipp en remsa, c:a 1,5 cm bred, av den mystiska lappen, från nederdelen av pappret
till toppen.
2. Fyll ett glas med c:a 2 cm vatten
3. Sätt ner remsan i glaset. Texten får inte vara i kontakt med vattnet.
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4. Låt vattnet sugas upp i pappret. När en c:a 4 cm lång linje har bildats från texten tar
du upp pappret från vattnet.
5. Rita en punkt med var och en av pennorna på den markerade linjen på filterpappret,
med jämna mellanrum.
6. Ställ filterpappret med punkterna nedåt i glaset. Punkterna får inte vara i kontakt
med vattnet.
7. Låt vattnet sugas upp i pappret. När punkterna har blivit till c:a 4 cm långa linjer tar
du upp pappret från vattnet.
8. Jämför linjerna från barnens pennor med den linje du fick från den mystiska lappen.
Vilken penna har en likadan linje som den du fick från den skrivna lappen?
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DEN MYSTISKA LAPPEN, DEL 2: VEM HAR HÅLLT I PENNAN?

LABORATIONSINSTRUKTION
Nu när du vet vilken penna lappen har skrivits med, måste du försöka ta reda på vem som
har hållt i pennan. Som tur är, är familjen Pettersson roade av att ta fram fingeravtryck, och
de har lyft fingeravtryck från de olika pennorna på bordet. Eftersom de sedan tidigare, för
skojs skull, har tagit fingeravtryck från bekanta och grannar finns det avryck att jämföra med!
Studera fingeravtrycken nedan, lös mysteriet! Vem skrev lappen?
Fingeravtryck på penna 1:

Fingeravtryck på penna 2:
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Fingeravtryck på penna 3:

Fingeravtryck på penna 4:

Fingeravtryck på penna 5:
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Personer:

Fanny

Farfar

Erik

Mormor

Farmor

Moster Greta

Göran (granne)
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