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JULI – HÅLLBAR UTVECKLING
Termen ”hållbar utveckling” betyder att kommande generationer ska ha tillgång till samma
råvaruresurser och ha samma möjligheter till utveckling som vi har idag. För att det ska vara
möjligt krävs stora förändringar i vårt sätt att leva.
I denna sammanställning på tema Hållbar utveckling ingår en bakgrundsbeskrivning till
filmen samt några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING?
Från forntiden och fram till industrialismens början växte jordens befolkning sakta, från
några miljoner till ungefär en miljard människor. Under de senaste 150 åren har modern
jordbruksteknik och bättre medicinsk vård gjort att befolkningen istället ökat
explosionsartat. Idag är vi 6,8 miljarder människor på jorden, och inom bara hundra år
uppskattas vi närma oss tio miljarder. Detta är den största anledningen till att vi inte kan gå
tillbaka till att leva ”som man gjorde förr”, vilket i många hänseenden (men inte alla) kanske
var mer i samklang med naturen. Med gamla metoder för jordbruk och vattenförsörjning
kommer det helt enkelt inte finnas mat och vatten till alla. För att vi alla ska få plats, och
dessutom kunna ha samma levnadsstandard som vi har i västvärlden idag, krävs stor teknisk
utveckling inom en rad områden. Det är en rejäl utmaning, men många har redan börjat
tackla den. Hållbar utveckling betyder just att vi måste hitta nya sätt att ordna vår mat,
transportera oss, ta upp de ämnen vi behöver ur jordskorpan utan att förstöra naturen runt
omkring, och framför allt att ta hand om det avfall vi genererar – allt för att våra barn och
barnbarn ska ha tillgång till samma resurser som vi har idag.
Vår jord bildades för 4,6 miljarder år sedan, och vi har fortfarande kvar samma atomer som
då eftersom de (med några få undantag) inte nybildas. Alla olika ämnen ingår i stora
kretslopp där de omvandlas kontinuerligt – de bildar nya föreningar med andra ämnen, bryts
ner, löser sig i vatten, går över i fast fas igen, och vid något tillfälle i cykeln kanske man har
det rena ämnet igen. Detta kallas för det kemiska kretsloppet. Med tanke på att våra
resurser alltså är begränsade är det lätt att inse att det inte är hållbart att slänga vårt avfall
på soptippar eller att ideligen bryta nya metaller för att sprida dem i naturen efter bara kort
användning. Vi måste lära oss att återvinna det material vi använder, så att kommande
generationer har samma möjligheter till utveckling och samma tillgång till råvaror som
dagens människor.

KEMIKALIER
Kemikalier har under många år varit ett ord med negativ klang. Och mycket riktigt har vår
okunskap om hur kemikalier sprids i naturen ofta gjort att vi tidigare använt farliga gifter
med mycket dåligt omdöme. Men samtidigt har många nya kemikalier, till exempel olika
mediciner, varit otroligt viktiga för att istället rädda liv, och är en starkt bidragande orsak till
att vår förväntade livslängd har ökat dramatiskt sedan förra sekelskiftet. En viktig sak när
man hittar på nya molekyler är att reda ut hur de växelverkar med biologiska system, och
även hur de sprids i naturen. Det kan handla om ganska komplexa samband, och mer
kunskap behövs fortfarande på det här området. När det gäller utsläpp i naturen så trodde
man tidigare att om man bara byggde en högre skorsten eller ett längre avloppsrör så blev
man av med farliga restprodukter. Idag vet vi att om vi flyttar utsläppen längre ifrån oss
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betyder det inte att de försvinner, utan bara att gifterna sprids ännu längre bort och man
alltså skyfflat problemet någon annanstans. Därför är användningen av farliga ämnen
numera hårt reglerad i lagstiftning, liksom hur mycket ansvar företag har när det gäller att
utreda hur nya ämnen de tillverkat påverkar miljö och människor. Olika sätt att rena utsläpp
blir också allt viktigare, och utvecklingen på det området går hela tiden framåt. Genom
reningen tar man tillvara på de ämnen som annars hade släppts ut, och kan i bästa fall
omvandla dem till former som kan användas igen.
Ett mycket användbart begrepp när man funderar över om och hur en ny kemikalie eller en
ny produkt ska användas är livscykelanalys. Det betyder att man går igenom hela
tillverkningskedjan, konsumentens användning, och var varje del av produkten eller
kemikalien till slut hamnar, och ser på totala påverkan i varje steg. Det är ett viktigt verktyg
när det gäller att avgöra vilken miljöpåverkan en produkt har, och alltså även för att bedöma
vilken av olika produkter som är att föredra ur miljöhänsyn.

GRÖN KEMI
För att industrin ska ta ett ännu större ansvar för miljön myntades uttrycket grön kemi. Det
innebär att man försöker använda förnyelsebara råvaror och biologiska processer till att
framställa kemikalier. Man kan till exempel använda sig av vegetabilisk olja som grund i ett
ytbehandlingsmedel för möbler istället för en olja som kommer från fossilt material, eller
låta en bakterie framställa en kemikalie man behöver istället för att göra den på syntetisk
väg. En mycket viktig del av grön kemi är att göra om processerna där kemikalier tillverkas så
att man så ofta som möjligt kan använda vatten istället för andra lösningsmedel. Det är
tekniskt krävande, men ger stora miljövinster om det lyckas eftersom de flesta
lösningsmedel som finns idag påverkar biologiska system negativt – en del är
cancerframkallande, en del är giftiga, och en del är farliga för att de kan gå rakt igenom
huden och ta andra ämnen med sig. Förutom att göra om tillverkningsprocesserna från
grunden försöker man också minimera mängden avfall som bildas och även den mängd
energi som krävs.

MATERIALÅTERVINNING
Återvinning är kanske det första många tänker på när de hör termen ”hållbar utveckling”,
och mycket riktigt är kretsloppstänkandet centralt om vi ska få en långsiktig lösning på
dagens avfallsproblem. Eftersom våra tillgångar är begränsade gäller det att utnyttja alla
resurser så effektivt som möjligt. Idag ger våra återvinningsföretag oss möjlighet att ta hand
och återvinna en stor mängd material. Medvetenheten om allas personliga ansvar att
återvinna, för att få ett hållbart samhälle och en framtid för våra barn, har också ökat. Det
märks tydligt på trenden att inte ha en ”slit och släng”-mentalitet utan att bland annat
vintagekläder och andrahands-försäljning av husgeråd och möbler har gjort en stor
4

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Hållbar utveckling
frammarsch och blivit ”inne”. För att bedöma vilken åtgärd som är bäst ur miljösynpunkt kan
man ta den s.k. avfallstrappan till hjälp (bild 1). Ju högre upp i trappan man befinner desto
bättre är det för miljön.

Bild 1: Avfallstrappan, som visar vilken prioritering man bör ha när det gäller att ta hand om uttjänta produkter.

MINSKA AVFALLET
Behöver vi verkligen allting vi köper? Det vi köper blir förr eller senare sopor, så genom att
minska på konsumtionen blir det automatiskt mindre avfall.
ÅTERANVÄNDA
Istället för att köpa nya kläder och möbler kan man köpa dem begagnade istället, så att de
återanvänds. Ett annat exempel på återanvändning är returglas, som diskas och fylls med ny
dryck efter varje användning.
MATERIALÅTERVINNA
Att göra nya produkter av återvunna material sparar stora energiresurser. Olika typer av
förpackningar och tidningar som återvinns blir råvara för nya produkter av plast, metall, glas,
kartong och papper.
ENERGIÅTERVINNA
Det avfall som inte sorteras ut och återvinns, energiåtervinns istället. Det är ytterligare ett
sätt att nyttiggöra sopor. Energin från sopförbränningen blir både fjärrvärme och elektricitet.
DEPONERA
De saker som varken går att materialåtervinna eller energiåtervinna hamnar på deponi. Det
kan till exempel vara gipsskivor, cement, keramik och isoleringsmaterial.
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HUR ÅTERVINNER MAN HUSHÅLLSSOPOR?
ELEKTRONIKSKROTSÅTERVINNING
Elektriskt avfall är en av de snabbast växande avfallsströmmarna idag. Det beror på att
omsättningen av elektriska apparater har ökat väldigt fort de senaste åren. Det byts datorer
och mobiltelefoner var och vartannat år. Elektronikåtervinningen styrs av ett EU-direktiv,
WEEE direktivet, som innebär att tillverkare och importörer har ansvar för att produkterna
återvinns på rätt sätt. WEEE står för Waste Electrical and Electronic Equipment.
När det elektriska avfallet kommer in till återvinningsstationerna gör man först en manuell
demontering. Där tas de komponenter som innehåller giftiga ämnen (t.ex. kvicksilver och
freon) om hand för vidare bearbetning. De övriga ämnena (glas, metall, järn och plast)
sorteras mekaniskt, för att sedan säljas vidare och till slut bli nya produkter.
Här är ett exempel på arbetsschemat för demontering, i det här fallet för en platt-TV:
Avlägsna bakstycket
Avlägsna kablar, kretskort och metallhöljen
LCD står för Liquid Crystal Display
(flytande kristall-bildskärm)

Avlägsna fronten
Öppna LCD-modulen

Avlägsna LCD-modulen, plastfilmer, plastdetaljer och metalldetaljer
Avlägsna kvicksilver-lampan
Avlägsna LCD-modulens bakstycke
De komponenter man sorterar ut är uppdelade i kategorierna:
o
o
o
o
o
o

Kablar
Kretskort
Metall
Plast (inklusive filmer)
Glas (LCD-modul)
Kvicksilver (lampor)

METALLÅTERVINNING
I Sverige återvinns totalt ca 33000 ton metall per år. Återvinningsgraden av aluminiumburkar
är hela 90 procent. När man producerar aluminium ur återvunnen råvara sparar man 95
procent av energin som krävs då man använder ny bauxitråvara. Vissa metaller börjar
6
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dessutom bli sällsynta i naturen vilket gör att det blir ännu viktigare att samla in och
återvinna metallerna till nya produkter. Detta gäller för till exempel indium (In), med
atomnummer 49, som finns i LCD-skärmar. Indium kan återvinnas med hjälp av flera olika
metoder, till exempel vätskeextraktion och superkritisk koldioxid (scCO2). Kvicksilver (Hg)
som finns i LCD-skärmarnas katod-fluorescerande lampor tas också om hand eftersom det
räknas som farligt avfall. I en 37-tums LCD-TV finns det 14 sådana lampor som innehåller ca
50 mg Hg var. De elektroniska apparaterna använder idag ca 22 % av den globala
kvicksilverkonsumtionen. Det vanligaste sättet att rena ut kvicksilver är att man förbränner
kvicksilvret i en förbränningsanläggning. Där kan man tillsätta aktivt kol eller natriumsulfid
(Na2S) för att absorbera kvicksilvret och efter det får man ren aska och ren gas, vilken släpps
ut i luften. Det finns olika metoder där man använder aktivt kol eller natriumsulfid (Na 2S)
som lösningsmedel för Hg in i gasströmmen. Ungefär 50-95 procent av kvicksilvret kan tas
bort. Man tittar för närvarande på att hitta bättre lösningsmedel och i teorin kan man
applicera denna metod även för LCD-skärmarna. Forskning pågår kring detta just nu.

Bild 2: Krossat WEEE-material

Ur elektronikskrot och batterier återvinns stora mängder metall. Smältverk köper in detta
material från återvinnare, som innan dess har separerat ut järn och aluminium. På
smältverket tar man prover på skrotet för att kolla kvaliteten på materialet som kommit in.
Sedan tar man elektronikskrotet till en roterande smältugn där överskottsenergin från
förbränningen tas om hand och blir fjärrvärmeenergi. Smältan som bildas kallas för
svartkoppar och den överförs till en annan enhet där man utvinner koppar och andra
ädelmetaller. Det sker genom att man först tvättar svartkopparn i flera ugnar och sedan
överför den till anodgjuteriet. Där reducerar man syrehalten i smältan med hjälp av
ammoniak (NH3) för att undvika kvalitetsproblem vid angjutningen och elektrolysen.
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Svartkopparn gjuts till anoder och förflyttas sedan till elektrolysverket. Mellan anoderna
placeras stålplåtar som fungerar som katoder. En kemisk lösning (elektrolyt), tillsammans
med likström, löser upp anoderna och kopparjonerna vandrar över till katoderna. De övriga
metallerna från smältan sjunker till botten och bildar ett slam. Detta slam pumpas till
ädelmetallverket. Slammet trycklakas, torkas och smälts i en ugn. Under själva smältningen
utvinns selen. Råsilvret gjuts till silveranoder och liksom för kopparn genomgås en
elektrolysprocess. Det rena silvret granuleras. Från det kvarvarande guldslammet utvinns
guld och platina/palladiumslam. Guldet gjuts sedan till tackor eller granuleras.
Genom att på det här sättet återvinna metaller ur skrot krävs bara 10-15 procent av den
energi som krävs för att utvinna metaller ur malm.

Bild 3: Metallskrot

PLASTÅTERVINNING
En person i Västeuropa använder idag ca 100 kg plast per år. Hälften av denna mängd
återvinns i genomsnitt i Europa. I Sverige återvinner man hela 80 % av plastavfallet.
Pantflaskor av PET har en återvinningsgrad på över 90 %. En del av plastavfallet går till
energiåtervinning för att skapa el och värme till bland annat bostäder. Mycket av plasten
mals dock ner och blir ny råvara till bland annat blomkrukor, lastpallar och bullerplank.
Plasten sorteras efter vilken sort det är, eftersom man får drastiskt försämrad kvalitet om
man blandar olika sorter. De olika grupperna finns beskrivna i figur 4.
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Bild 4: De olika återvinningssymbolerna för plastmaterial, som talar om vilken sorts plast produkten är gjord av.
Olika sorter återvinns genom olika processer. Förkortningarna står för, i tur och ordning: PETE (eller PET) –
polyetentereftalat; HDPE – högdensitetspolyeten; V – plaster som innehåller vinyl, t ex PVC (polyvinylklorid);
LDPE – lågdensitetspolyeten; PP – polypropen; PS – polystyren; samt övriga plaster.

Man tillsätter en mängd olika tillsatser i plastmaterial för att förändra dess egenskaper på
olika sätt. Det kan vara flamskyddsmedel för att förhindra bränder, metallpulver för att
förbättra hållfastheten, talk som fyllmedel för att minska plastmängden, färgpigment och
stabilisatorer. Dessa tillsatser kan försvåra återvinnandet av plast eftersom en del av ämnena
är giftiga. Ett exempel är bromerade flamskyddsmedel: De plaster som innehåller brom får
inte återvinnas i de vanliga plaståtervinningsströmmarna eftersom de kan bilda dioxiner,
som är giftiga, vid ofullständig förbränning och bearbetning. Detta är ett stort problem vid
dagens återvinning, och många forskargrupper arbetar just nu med att hitta en lösning. Om
man istället låter bli att använda flamskyddsmedlen blir produkten mer brandfarlig, vilket
kan leda till svåra olyckor. Att utveckla mer miljövänliga flamskyddsmedel är därför en av
strategierna forskarna satsar på.
PAPPERSÅTERVINNING
Papper kan återvinnas och bli nya produkter upp till 6 gånger innan fibrerna är utslitna (dvs
de har blivit för korta).Tidningspapper samlas in av Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
FTI. De gamla tidningarna transporteras till en avfärgningsanläggning där tryckfärgen tas
bort. Därefter mals papperet ner för att bli nytt råmaterial till papperstillverkningen. Ny fiber
från skogen kan mixas in i den återvunna blandningen.
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Bild 5: Pappersåtervinning

BIOLOGISK BEHANDLING
Mycket av det avfall vi slänger kan brytas ner biologiskt. Detta gäller till exempel matrester
och trädgårdsavfall. Genom att man komposterar eller rötar så utvinns näring och energi.
Cirka 12 procent av hushållsavfallet behandlas biologiskt.
Kompostering är en aerob (syrekrävande) process. Det är kolhydraterna i det organiska
avfallet som reagerar med luftens syre och bildar vatten (H2O), koldioxid (CO2) och energi i
form av värme. Det är viktigt att det finns tillgång på vatten i komposten eftersom vattnet
hjälper till att transportera in syret till mikroorganismerna och samtidigt transportera bort
den CO2 som bildas i processen. Blir syrehalten för låg bildas lustgas (N 2O), vilken är skadlig
för ozonlagret. Kväve är ett annat viktigt ämne för komposten. Biologiskt tillgängligt kväve
finns i det organiska materialet (t ex proteiner i djur- och växtceller). Mikroorganismerna
använder kvävet för att skapa nytt organiskt material.
Rötning är mikrobiologisk nedbrytningsprocess av organiskt material i en anaerob (syrefri)
miljö. Den består av tre steg där det första är hydrolys. Det innebär att mikroorganismer
sönderdelar de komplexa föreningarna till enklare sådana, såsom socker och aminosyror,
med hjälp av enzymer. Nästa steg består av jäsning, även kallad fermentation, då bildas
alkohol (C2H5OH), fettsyror och vätgas (H2). I det sista steget bildas metangas (CH4), även
kallad biogas, med hjälp av en speciell grupp mikroorganismer. Man kan använda sig av
mesofila eller termofila mikroorganismer. De mesofila vill ha en temperatur på 37 oC och
behöver då 35 dagar på sig för total nedbrytning, medan de termofila mikroorganismerna vill
ha 55oC och behöver 15-20 dagar för nedbrytningen. Biogasen kan dels användas som
drivmedel men också till el- och värmeproduktion. Även biogödsel bildas vid rötning och den
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kan med fördel användas som gödningsmedel. Den största vinsten med biogas är att den
inte ger något nettoutsläpp av CO2.

LAGSTIFTNING
I Sverige har riksdagen beslutat att 50 procent av hushållsavfallet skall materialåtervinnas
(inklusive biologisk behandling). År 2009 materialåtervanns drygt 49 procent av detta avfall,
vilket innebär 2 204 280 ton eller 236 kg per person. Målet på 50 procent är därmed nästan
uppfyllt. Dessutom betalar företag skatt på den mängd avfall de deponerar, vilket ger en
extra anledning att vara noga med återvinningen. Vad gäller utsläpp av rökgaser vid
energiåtervinning gäller höga krav för hur mycket av de svavel- och klorhaltiga föreningarna
som måste renas bort, och det har lett till att utsläppen minskat betydligt senaste decenniet.
För elektroniska produkter finns det ett EU-direktiv, WEEE direktivet, som gäller
avfallshanteringen. Direktivet har olika kategorier för olika typer av produkter och det finns
gränsvärden för de olika grupperna på hur mycket av produkterna som skall återvinnas eller
återanvändas och hur stor del som är tillåten att energiåtervinnas. För hushållsmaskiner skall
minst 85 procent tas omhand varav 80 procent skall återvinnas eller återanvändas. Det finns
även ett annat EU- direktiv, RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances), som
reglerar användandet av tungmetaller såsom sexvärdigt krom (Cr VI), kadmium (Cd),
kvicksilver (Hg), bly (Pb) och vissa bromerade flamskyddsmedel såsom PBB och PBDE i det
elektroniska avfallet. Detta kom till för att lösa problemet med giftigt elektroniskt avfall.

HUR NÅR VI DIT?
Ny forskning om hur vi kan ta tillvara olika material på bästa sätt är mycket viktig – vi vill ju
inte gå tillbaka i utvecklingen, utan istället hitta hållbara vägar framåt. Här är kunskaper i
kemi oerhört centrala! Kemister behövs för att utveckla nya, smarta material och komma på
hur man ska återvinna komplicerade sammansättningar, för att minska utsläpp från
transporter och komma på nya klimatneutrala sätt att förflytta sig, och inte minst för att
uppfinna sätt att ta hand om de föroreningar som tidigare generationer spridit omkring sig.
Men förutom de tekniska framsteg som hela tiden görs inom området krävs även att alla
konsumenter tar sitt ansvar. Varje val man gör i vardagen – cykel eller bil, plastförpackning
eller konservburk, panta eller slänga – kan verka litet, men spelar i slutändan faktiskt en stor
roll för hur vår belastning på miljön blir. Genom att vi alla hjälps åt med sortering,
återvinning och återanvändande av produkter och begränsar vår energi- och
vattenanvändning kan vi tillsammans skapa ett hållbart samhälle. Slit- och slängmentaliteten
måste övervinnas för att kommande generationer skall få glädje av vår vackra planet!
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PET-LABORATION
LÄRARINFORMATION
För vem: Alla åldrar
De flesta känner till PET-flaskor, och att man kan istället för att bara slänga dem när de är
tomma bör panta dem. Det inte så många känner till är vad som händer efteråt!
PET-flaskor består av polymeren polyetentereftalat
(PET). Det är en tålig och styv plast, och den är heller
inte särskilt känslig för den ultravioletta strålning
som finns i solljus. PET är en såkallad termoplast,
vilket betyder att man kan värma plasten och låta FIGUR 1: KEMISK STRUKTOR FÖR POLYETENTEREFTALAT
den smälta och stelna många gånger om utan att den
förlorar sina ursprungliga materialegenskaper. Just detta utnyttjas i återvinningssystemen.
De
pantade
flaskorna
transporteras
till
återvinningsanläggningen. Där rengörs plasten för
att sedan malas ner till små flingor. Flingorna
smälter man sedan och gjuter s.k. preforms,
någonting som ser ut som miniflaskor eller provrör.
Preforms transporteras vidare till bryggerierna som
blåser upp dem inuti en form till flaskor i önskad
storlek. På så sätt sparar man plats i lastbilarna som
transporterar de tomma flaskorna! På bryggeriet
FIGUR 2: PET-PREFORM REDO ATT BLÅSAS UPP
fylls de nya PET-flaskorna med dryck och
transporteras till butiken redo att köpas av en ny person som dricker upp och pantar igen. Så
sluts kretsloppet för plasten i PET-flaskan.
Termoplastiska polymerer har inte bara en smälttemperatur där de går över helt till vätska,
utan även en s.k. glastemperatur lite under smälttemperaturen. Vid glastemperaturen går
plasten från att vara hård till lite halvmjuk och formbar. Om man värmer till precis över
glastemperaturen men inte upp till smälttemperaturen kan man blåsa upp preformen till en
flaska. Vid samma temperatur kan man få en färdig flaska att krympa tillbaka till någonting
som liknar preformen! Plasten har alltså ett ”minne” av hur den såg ut innan man blåste upp
den. Detta beror på att polymererna i plastmaterialet blir orienterade på ett visst sätt när de
sträcks under det att man blåser upp flaskan till sin rätta form, och därför kommer de ihåg
hur de var orienterade från början. Smälttemperaturen för PET-plast är ca 260 °C men
glastemperaturen ligger kring 80 °C. Därför går det bra att värma plasten till glastemperatur
och se den övergå från hård till mjuk i en vanlig ugn.
12
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PET-LABORATION
LABORATIONSINSTRUKTION
Vi använder PET-flaskor till många olika saker, och i Sverige är vi
riktigt duktiga på att återvinna dem efteråt – över 90 % av alla PETflaskor som säljs pantas så småningom. I den här laborationen ska du
få lära dig mer om plastens egenskaper.

Du behöver:



PET-flaska
En ugn

Så här gör du:
1. Värm ugnen till 140 grader.
2. Mät hur stor flaskan är. Hur hög? Hur stor är omkretsen? Hur mycket vatten får plats i
den?
3. Placera flaskan utan kork i ugnen och vänta i ungefär 10 – 15 minuter.
4. Observera vad som händer med flaskan!
5. Stäng av ugnen. När flaskan svalnat, ta ut och mät den igen. Får det plats lika mycket
vatten i den nu?

Att fundera över:
Vad hände med flaskans storlek? Varför?
PET-flaskan är gjord av en plast som heter polyetentereftalat. Vilka andra plaster finns det?
PET-flaskor går bra att återvinna många gånger. Vilka egenskaper måste ett material ha för
att kunna återvinnas på ett bra sätt?

13
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SOPSORTERING
LÄRARINFORMATION
I västvärlden är det inget nytt problem att vi människor överkonsumerar och att vi lever över
jordens resurser. Sopberget ökar och det kostar mycket energi att producera nya material
från råvaror. Under de senare årtionden har man insett att vårt leverne inte är hållbart i
längden, utan att vi måste ta tillvara på det som vi kastar bort. Återvinning är nu en naturlig
del av vårt samhälle, och vi håller på att lära oss hur vi ska kunna återvinna fler och fler olika
produkter.
EU har nya direktiv om att vi ska minska sopberget, och då finns det ett antal viktiga steg att
försöka uppfylla. En hjälp till att bedöma vilken effekt olika åtgärder har är den s.k. avfallstrappan ( se bild nedan). Ju högre upp på trappan man befinner sig, desto mer miljöeffektiv
är åtgärden.

Den här laborationen består av tre delar. I del 1 får eleverna ta med soppåsar hemifrån, som
sedan sorteras i klassen. I del 2 får de undersöka vilka saker som är biologiskt nedbrytbara,
och i del 3 får de bekanta sig med ”Farligt avfall”-symboler.
DEL 1: SORTERA OCH IDENTIFIERA ERA SOPOR
En del information om vad som händer med de olika fraktionerna finns i månadens
introduktionstext. Dela gärna ut den till eleverna och gå igenom vad man gör med materialet
som samlats in, och vilka nya produkter det kan bli. En lämplig fördjupningsuppgift för
högstadieelever kan vara att de får välja en viss produkt var, och ta reda på hur de olika
komponenterna återvinns, och om det finns eventuella problem med att återvinna vissa
material (t ex tillsatser i plaster, giftiga ämnen i batterier, etc). Mer information för hur man
ska sortera olika saker finns att hämta på Renovas hemsida. Under fliken miljöskolan/
elever/ informationsmaterial finns det två bra broschyrer som man kan använda sig av:
”Sorteringsguiden”
www.renova.se/Global/pdf/sorteringsguide_hush%c3%a5ll_2010.pdf
och ”Vart tar avfallet vägen” www.renova.se/Global/pdf/broschyr_vart2010.pdf.
14
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DEL 2: KOMPOSTERING
Vid kompostering är det viktigt med rätt biologiska och kemiska förutsättningar. Det måste
finnas bra nedbrytare (bakterier, svampar och maskar) i jorden för att komposten ska kunna
fungera på ett bra sätt. För att de ska trivas krävs att det finns en riklig tillgång till syre, så att
de aeroba processerna kan ske obehindrat. Under dessa former sker nedbrytningen som en
omvänd fotosyntes, det vill säga att glukos bryts ner till koldioxid och vatten under
värmeutveckling. Om man får brist på syre i komposten sker istället en anaerob process,
även kallad rötning. Då erhålls andra restprodukter, främst olika brännbara gaser som t ex
metan. För att få bra syretillförsel kan man blanda i strömaterial, t ex flisade kvistar, som gör
blandningen lite luftigare, alternativt kan man röra om i komposten med jämna mellanrum.
Om man har gott om maskar i komposten behövs inget av detta då maskarna genom att
gräva gångar gör att komposten luftas av sig själv. Vidare är kväve- och kolbalansen en viktig
faktor för att mikroorganismerna ska må bra. I hushållsavfall finns det mycket kväve och då
kan det vara bra att jämna ut balansen med att blanda i trädgårdsavfall så som klippt gräs
och kvistar vilka innehåller mycket kol, men det fungerar även med hushållpapper. Skulle
komposten få för mycket kväve så kommer den att lukta ammoniak, och skulle det bli för
mycket kol så kommer nedbrytningsprocessen att avstanna. Fuktigheten och värmen i
komposten är ytterligare faktorer som är viktiga att hålla koll på. Komposten bör vara lika
fuktig som en utkramad svamp. Det är bra om det man lägger i komposten har en fuktighet
på 40 - 60 % för att komposten ska fungera optimalt. Om komposten är för blöt täpper vätan
igen lufthålen och komposten får för lite syre, och om komposten istället blir för torr
kommer nedbrytningsprocessen att avstanna. Fruktrester har en utmärkt fukthalt. Blandar
man i stora mängder trädgårdsavfall kan man istället behöva vattna komposten. För att
mikroorganismerna ska kunna arbeta ordentligt krävs att temperaturen är 10-12oC och det
kan därför vara bra att isolera sin kompost om man ska använde den under hela året. Under
nedbrytningsprocessen skapar de även värme vilket kan stiga till ca 70 oC.
Det finns frukter och restprodukter, t ex potatisskal eller skal från citrusfrukter, som man
inte bör lägga i komposten då de ofta är odlade med olika bekämpningsmedel och andra
gifter som kan vara skadliga för mikroorganismerna vilket gör att komposten kan fungera
sämre. Vissa av ämnena kan inte mikroorganismerna bryta ner utan de finns kvar i jorden
och så sprider man det vidare när man sedan använder jorden på nytt.
En utveckling på experimentet under en lång tid är att testa att ändra de olika faktorerna
som är viktiga för komposten och se hur det påverkar nedbrytningen. Man kan ordna olika
fack i sin kompost och variera t ex hur mycket de vattnas och rörs om i.
DEL 3: FARLIGT AVFALL
Syftet med den här delen är att eleverna ska uppmärksamma att det finns farosymboler
inom kemi och hur de märkta ämnena bör hanteras. Dessutom vill vi uppmärksamma
eleverna på hur dessa ämnen ofta används i skolan och i hemmet. Med hjälp av Renovas
15
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broschyrer, som refereras till i del 1, kan man se hur det går till att återvinna farligt avfall.
Skyddsmärkningen kan också hjälpa eleverna att inse varför det är viktigt ut miljösynpunkt
att vi återvinner dessa ämnen istället för att hälla ut dem i avloppet.
År 2009 kom nya farosymboler och de betyder:

Utveckling och buffertuppgift:
Gå in på sopskolan: http://www.sopskolan.se/farligt_avfall.html. Här finns lite faktahjälp.
Spela gärna avfallsquizen: http://www.sopskolan.se/fragesport.html
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SOPSORTERING
LABORATIONSINSTRUKTION
DEL 1 SORTERA OCH IDENTIFIERA ERA SOPOR
Syfte: Att få eleverna medvetna om hur man ska källsortera sina sopor och vad som händer
med det som vi lämnar till återvinning.
Du behöver: Flera soppåsar med blandat material som kan sorteras.

Så här gör du:
1. Diskutera gemensamt i klassen hur ni tycker man ska sortera sina sopor. Hur
fungerar det i samhället? Vilka olika slags kärl för återvinning finns? När klassen
kommit överens om hur ni ska sortera gör ni skyltar med de rubriker som ni ska
sortera efter .
2. Ta fram en påse med sopor från din lärare. Sortera innehållet.
3. Ta reda på vad som händer med sakerna som hamnar i varje sorteringshög efter att
de har återvunnits. Använd materialet din lärare delar ut.

Att fundera över:
Varför är det viktigt att återvinna sitt avfall?
Vilka slags sopor var svårast att sortera och varför?
Vad kan du göra för att minska hur mycket sopor det blir?
Hur skulle man kunna se till att fler människor i samhället blir bättre på att sortera?
Hur gör ni på skolan?
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SOPSORTERING
LABORATIONSINSTRUKTION
DEL 2 KOMPOSTERING
Syfte: Att eleverna ska se hur olika material tar olika lång tid att bryta
ner, och vilka material som överhuvudtaget kan komposteras.

Du behöver: En träplanka på ca 1m, spik, hammare, spade och kompostmaterial som
sorterades ut i del 1. Välj även ut någon sak från två eller tre av de övriga grupperna.

Så här gör du:
1. Sätt fast de saker som ni valt ut på plankan med hjälp av hammare och spik.
2. Gräv ner plankan på en bra, jordig plats i er skolskog alternativt på skolgården.
3. Gräv upp plankan och se hur det ser ut på den efter en dag, två dagar, en vecka, två
veckor och en sista gång efter fyra veckor. Ta gärna kort. Iaktta vad som händer med
det material som ni satt fast på plankan. Vad bryts ner först? Hur kan man se det?
Vad har hänt med det övriga materialet?
4. Gör anteckningar på dina iakttagelser över hur nedbrytningen fortskrider.

Att fundera över:
Vad är det som händer i en kompost? Vilka saker behövs för att den ska fungera bra?
Vad får man slänga i en kompost? Varför är det bara vissa material som kan brytas ner?
Varför blir en kompost varm?

18

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Hållbar utveckling

SOPSORTERING
LABORATIONSINSTRUKTION
DEL 3 FARLIGT AVFALL
Syfte: Att få fördjupade kunskaper om hur man hanterar och vad som kan vara farligt avfall,
samt att få ökad kunskap om kemins farosymboler.

Så här gör du:
1. Ta reda på vad de olika farosymbolerna betyder.

2. Vad ur er soppåse räknas som farligt avfall?
3. Är det någon av dem som har en farosymbol? Vad är det för sorts produkter?

Att fundera över:
Vad är det som gör att något räknas som farligt avfall? Hur ska det sorteras och hur kan det
återanvändas?
Vad finns det för farligt avfall på er skola?
Vad har ni för farligt avfall hemma? Vilka farosymboler kan ni hitta där? Var slängs de?
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LIVSCYKELANALYS – HÅLLBAR UTVECKLING OCH
ANSVARSTAGANDE I PRAKTIKEN
LÄRARINFORMATION
För vem: Högstadiet/gymnasiet
Syfte: Introducera begreppet livscykelanalys, som är en central del i hållbar utveckling, samt
utmana eleverna i att tänka på vad olika produkter har för miljöpåverkan.
LIVSCYKELANALYS (LCA)
Hållbar utveckling handlar om tre aspekter som samverkar; sociala, ekonomiska och
miljömässiga. Många företag och organisationer jobbar idag med livscykelanalyser för att ta
ansvar för den miljöpåverkan deras verksamhet har. Livscykelanalys eller Life Cycle
Assessment (LCA) handlar om helhetsperspektiv och är en metod för att kartlägga den totala
miljöpåverkan, som en produkt har under sin livscykel. Med livscykel menas ”från vaggan till
graven”, dvs att ta hänsyn till hur miljön påverkas i alla steg som produkten berör. I analysen
ingår alltså naturresursutnyttjande, val av råvara, framställning och förädling av råvaran till
färdig produkt och produktens användning. Även den miljöbelastning som uppstår när
produkten slängs och blir avfall, de transporter som används mellan stegen, energiåtgång
samt alla utsläpp till luft och vatten. Det är alltså en väldigt omfattande analys som görs (se
bild 1).

Bild 1 – Förenklad illustration över en produkts livscykelfas ”från vagga till grav”.

LCA är ett bedömnings- eller också vägledningsverktyg för att kunna bedöma produkters och
tjänsters totala miljöpåverkan. LCA tillämpas vid beslutsfattande, t ex om vilket val som är
mer miljövänligt än något annat. Metoden är också ett sätt att lära sig att identifiera
miljömässiga förbättringar, liksom ett sätt att kommunicera dessa genom t ex märkningar av
och jämförelser mellan produkter. En livscykelanalys skall innehålla följande delmoment:
1. MÅL OCH OMFATTNING
Att förklara vad syftet är med att utföra studien, samt vilken funktion som ska studeras för
att kunna jämföra olika produkters miljöpåverkan. Den ska avspegla nytta och vara mätbar.
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Ett exempel kan vara att jämföra en pappersmugg och ett glas, där funktionen med de båda
är densamma men produkterna skiljer sig åt i material och livslängd. Den funktionella
enheten kan då vara ”dryckesbägare för 3 dl vätska”.
2. INVENTERINGSANALYS
Inventeringsanalysen går ut på att först identifiera och bygga ett s k ”flödesschema”, en
modell som visar de steg som ingår i en produkts system ”från vagga till grav” i förhållande
till mål och omfattning av studien. Detta inkluderar även flödet mellan de olika stegen, t ex
transporter (bild 2).
Transport

Råvaruproduktion

Transport

Tillverkning

Transport

Användning

Avfallshantering

Bild 2 – Förenklad bild över hur ett flödesschema kan se ut.

Inventeringsanalysen beskriver det flöde av material och energi som tillförs systemet, men
också de utsläpp till luft och vatten som är knutet till systemet. Insamlingen och
kvantifieringen av dessa data är oftast begränsad och tar mest tid. Produkter är ofta
komplexa och innehåller flera material och ämnen som i sin tur även samverkar med
varandra och andra. Resurser och utsläpp kvantifieras i förhållande till funktionell enhet (se
bild 3).
El
Fossil energi
Resurser

Råvaruproduktion

Koldioxid
Metan
…

Bioenergi

Tillverkning

Koldioxid
…

El

Användning

Koldioxid
…

Energi
Resurser

Avfallshantering

Koldioxid
Fosfor
…

Bild 3 – Förenkling över systemets inflöden, i form av energi och resurser, och utflöden, i form av emissioner till
luft och vatten.

Genom inventeringsanalysen vet vi hur mycket utsläpp som t ex en produkt ger upphov till
och hur mycket resurser som förbrukas.
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3. MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING
Miljöpåverkansbedömningen beskriver de miljökonsekvenser som produkten ger upphov till,
och utgår från de data som inventeringsanalysen (punkt 2) resulterade i. Syftet är att föra
över inventeringsresultaten till mer miljörelevant information om miljöpåverkan. Detta görs
genom att man minskar antalet parametrar i inventeringsanalysen till ett mindre antal s.k.
miljöpåverkanskategorier indelade efter vilken typ av miljöpåverkan de bidrar till. Detta
kallas för klassificering. Bidragens storlek beräknas sedan för varje kategori efter
miljöpåverkans potentiella omfattning på t ex resursreducering, hälsoeffekter och andra
ekologiska effekter. Detta kallas för karaktärisering. Det man utreder är alltså vilken
påverkan produkten har på ändliga resurser, människans hälsa och olika ekosystem (bild 4).

I NVENTERINGSRESULTAT

KLASSIFICERING / KARAKTÄRISERING

H+-ekvivalent
SO2
NOx
HCl
etc.

Försurningspotential

N-ekvivalent
NOx
NH3
P
etc.

Eutrofieringspotential

GWP (Global Warming Potential)
CO2
CH4
CFCs
etc.

Potentiell växthuseffekt

Bild 4: Illustration över miljöpåverkansbedömningen i en LCA, dvs den belastning på miljön en produkt kan ge
upphov till.

Nästa steg i bedömningen är värderingen, då man viktar olika miljöpåverkan mot varandra
och gör en prioritering mellan olika slag av miljöpåverkan, t ex effekter på människans hälsa
gentemot utrotning av arter. Viktningsmodellerna varierar och kan bero på etiska och
politiska aspekter. De är ofta mycket svåra att göra. Ett sätt att värdera olika effekter mot
varandra kan vara att utgå från betalningsvilja för att undvika de negativa konsekvenserna av
en miljöpåverkan.
4. TOLKNING AV RESULTATEN.
Ovanstående procedur resulterar i en mängd siffror. Precis som vid andra undersökningar är
det viktigt att sätta siffrorna i perspektiv, och att presentera resultaten så att läsaren får svar
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på frågorna på ett lättbegripligt sätt. Beroende på målgrupp kan redovisningen behöva
anpassas. Resultaten bedöms i relation till definierat mål och omfattning av studien, t ex
utifrån en produkts funktionella enhet.
Det finns en mängd osäkerheter när man gör en LCA, såsom osäkra indata, olika
beräkningsmetoder, val av funktionell enhet, systemgränser och antaganden. Det är viktigt
att läsaren kan få en uppfattning om vilka osäkerheter som finns och hur pass omfattande de
är.
I en LCA ingår flera bedömningsfaktorer, vilket betyder att det är lätt att ”vinkla” resultatet
för sin egen vinning. För att resultatet ska vara trovärdigt är det därför viktigt med en kritisk
granskning för att kunna bedöma att de val som gjorts under LCA utförandet har varit rimliga
och neutrala.
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LIVSCYKELANALYS – HÅLLBAR UTVECKLING OCH
ANSVARSTAGANDE I PRAKTIKEN
LABORATIONSINSTRUKTION
För att bedöma hur en viss produkt påverkar miljön under hela sin livstid kan man göra en
livscykelanalys. I den här laborationen ska du få lära dig hur det går till.
Du behöver:
 Pappersark
 Tejp
 Pappers- eller plastmuggar
 Glas
Så här gör du:
1. Dela in klassen in grupper om fyra. Varje grupp får två stora pappersark (tejpa ihop
dessa), och en produkt (t ex en pappersmugg och ett glas). Obs: det ska vara olika
produkter till olika grupper.
2. Skissa nu er produkts livscykel med dess olika faser liksom inflöden och utflöden i
varje fas. Glöm inte att tänka på alla transporter.
a. Vilka faser går en produkt igenom, ”från vagga till grav”?
b. Sätt ut alla transporter som sker.
c. Vilka inflöden behövs i varje fas?
d. Vilka utflöden uppkommer vid varje fas?
e. Vilken påverkan har varje steg på omgivningen? Vilka är effekterna?
f. Var i livscykeln sker den största påverkan på omgivningen?
g. Vilka steg ger störst effekt på omgivningen?
3. Redovisa vad gruppen kommit fram till för hela klassen, och diskutera varandras
resultat:
a. Jämför nu livscyklerna för pappersmuggen.
b. Jämför nu livscyklerna för glaset.
c. Jämför sedan de två produkterna med varandra. Vad sker den största påverkan
på omgivningen? Vilken produkt har minst påverkan på miljön? Hur kan ni minska
er egen miljöpåverkan genom de val av produkter ni gör?
Att fundera över:
Gör livscykelanalys på en aktivitet. Skiljer det sig från när man analyserar en produkt?
På vilket sätt tar din skola ansvar för sin miljöpåverkan?
24

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Hållbar utveckling

GRÖN KEMI – ÄR DET LÖSLIGT I VATTEN?
LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Miljötänket blir allt vanligare i vårt samhälle och även inom kemiindustrin är hållbar
utveckling något som man strävar emot. Ett exempel på detta är något som kallas för grön
kemi. Begreppet innebär att vid produktion av kemiska föreningar på syntetiskt vis designas
produkten och själva tillvägagångssättet så att de ska vara så miljövänliga som möjligt.
Det finns många sätt att designa en reaktion så att den blir mer miljövänlig. Oftast handlar
det om att hitta alternativa startmaterial och att minimera antalet reaktionssteg som behövs
för att bilda produkten. Men det är även viktigt att minimera avfall och energikonsumtion,
liksom användandet av giftiga kemikalier. Ett viktigt mål inom grön kemi är att minimera
användandet av farliga lösningsmedel, dvs ämnet som startmaterialet är upplöst i och som
reaktionerna sker i. Om lösningmedel behövs så är idealet att använda vatten istället, vilket
ställer en del krav på vilka substanser som kan användas vid reaktionen. Det är principen
”lika löser lika” som är viktig och vissa molekyler kan behöva en modifiering i strukturen så
att de liknar vatten mer om man ska kunna använda vatten som lösningsmedel istället för
andra ämnen.
När man pratar om löslighet brukar två termer ofta användas: hydrofil (vattenlöslig) och
hydrofob (vattenavstötande). Molekyler som är hydrofila kommer att lösa sig i vatten medan
hydrofoba inte kommer att göra det. För att testa om något är hydrofilt eller hydrofobt kan
man använda sig av vatten och olja som lösningsmedel och testa i vilket av dem som ämnet
löser sig.
Denna laboration är uppdelad i två delar. I den första visas att vatten och olja inte är
blandbara. Densiteten hos olja är lägre än den hos vatten och därför hamnar oljan som ett
skikt ovanpå vattnet. Matolja som till exempel rapsolja, innehåller bland annat fettsyror som
sitter tre och tre på en glycerolmolekyl så att de tillsammans bildar en fettmolekyl, se figur 1.
Fettsyrorna är till stor del långa kedjor av atomerna kol och väte vilket ger molekyler med
hydrofobisk karaktär. Dessa strukturer skiljer sig mot vatten, som är en liten hydrofil
molekyl, och det är därför vatten och olja inte blandar sig. När man sedan häller på etanol så
lägger detta sig också som ett skikt på oljan, detta på grund av att den har lägre densitet än
olja, och vi har nu tre vätskor i olika skikt. Blanda ordentligt och vänta ett tag (det kan ta lång
tid, var beredda på att vänta en timme eller två). Efter ett tag ser man att det bara finns två
skikt, ett tjockare i botten och ett tunnare på. Detta blir extra tydligt om man markerar var
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gränsskiktet mellan de tre vätskorna är från början. Etanolen som är ganska lik vatten, se
figur 1, har löst sig i vattnet medan oljan fortfarande ligger ovanpå.

Figur 1. En fettmolekyl är ganska stor och består till stor del av kolväten. I matolja finns fettmolekyler som
består av glycerol och fettsyran erukasyra (överst). Fett skiljer sig mycket ifrån vatten (mitten) till sin kemiska
struktur och därför blandar de sig inte med varandra.

I den andra delen får eleverna testa att lösa olika saker som man kan hitta hemma i vatten
och olja. En lista över bra saker att använda sig av finns i Tabell 1. De saker som löser sig lätt i
vatten innehåller ofta så kallade hydroxylgrupper (OH) vilket ger dem en hydrofil karaktär, se
figur 2, medan de oljelösliga sakerna är långa kolvätekedjor, se figur 3. Det kan vara roligt att
titta på lösligheten hos livsmedelsmolekyler med färg. Om man river en morot och pressar ut
saften och blandar med olja så kan man efter ett tag se att oljan blir mer orange och
morotsaften blandar sig mer och mer. Det är karotenet i moroten som ger rotfrukten sin färg
och denna molekyl är hydrofob. Det är viktigt att blanda länge och väl eftersom morotsaften
också innehåller vatten vilket inte löser sig i oljan. Man kan även hälla på vatten efter ett tag
och då får man ett oljeskikt överst som är mer orange än tidigare. På likadant sätt kan man
se att lykopen från tomatkross eller juice blandar sig med olja och antocyaninerna i blåbär
eller rödkål med vatten.
Det går givetvis att testa andra saker från hemmet. För högstadieelever kan man även titta
på stukturerna hos de olika molekylerna innan och låta dem gissa resultatet innan de testar.
Viktigt är att eleverna blandar länge och inte tar för mycket av sina testsaker eftersom det
alltid finns en gräns för hur lösligt något är (dvs hur mycket som får ”plats” i vätskan).
Inköpsställen: Det mesta som behövs finns att köpa i vanlig matvaruaffär.
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Tabell 1. Förslag på bra saker att testa i experimentet
Testsak

Intressant molekyl

Lösligt i

Bordssalt

Natriumklorid

Vatten

Socker

Sackaros

Vatten

Vinäger/ättika

Ättikssyra

Vatten

Kokosfett (smält)

Laurinsyra (och fler fettsyror)

Olja

Saft från ingefära

Gingerol

Olja

Saft från morot

Karoten (orange färg)

Olja

Saft från blåbär eller rödkål

Antocyaniner (blålila färg)

Vatten

Saft från tomatkross/tomatjuice

Lykopen (röd färg)

Olja

Figur 2. De vattenlösliga molekylerna som finns i socker, ättika, blåbär och salt.

Figur 3. De fettlösliga molekylerna som finns i morot, tomat, ingefära och kokosfett.
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GRÖN KEMI – ÄR DET LÖSLIGT I VATTEN?
LABORATIONSINSTRUKTION DEL 1
I många kemifabriker tillverkas det molekyler som vi behöver i olika produkter. I dessa
fabriker är det förstås viktigt att vara miljövänlig och göra molekylerna på ett bra sätt som
inte skadar människor eller naturen. Ett sätt att vara miljövänlig på är att byta ut miljöfarliga
lösningsmedel till vatten, men då måste molekylerna man jobbar med vara vattenlösliga. I
denna laborationen ska du testa om något är vattenlösligt eller om det är fettlösligt.
Du behöver:







1 st bägare/glas/plastglas eller liknande (genomskinligt)
Decilitermått eller mätglas
Vatten
Olja
Karamellfärg
Etanol

Så här gör du:
1. Häll ½ dl vatten i en bägare
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tillsätt någon droppe karamellfärg
Blanda.
Tillsätt ½ dl olja i bägaren långsamt.
Titta på hur det ser ut i bägaren nu.
Häll försiktigt i ½ dl etanol (gärna på insidan av bägarens vägg).
Titta på hur det ser ut i bägaren nu.
Blanda kraftigt.
Låt bägaren stå länge och titta igen på hur det ser ut i bägaren.

Att fundera över:
Hur ser det ut i bägaren innan du har blandat, och varför?
Hur der det ut i bägaren efter att du har blandat, och varför?
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GRÖN KEMI – ÄR DET LÖSLIGT I VATTEN?
LABORATIONSINSTRUKTION DEL 2
Du behöver:





Bägare/glas/plastglas eller liknande
Vatten
Olja
Testsaker, som är olika saker från hemmet (till exempel något från köket)

Utförande:
1. Häll upp lite vatten i en bägare.
2. Tillsätt lite av någon testsak och blanda.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titta om det löser sig.
Häll upp olja i en annan bägare.
Tillsätt samma testsak och blanda.
Titta om det löser sig.
Skriv upp vad du testade, och hur det blev.
Gör om steg 1-7 med en ny testsak.

Att fundera över:
Vilka saker löste sig i vatten?
Vilka saker löste sig i olja?
Vad är det som gör att vissa saker löser sig med varandra och andra inte, tror du?
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KÄNN IGEN EN METALL
LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Metaller är en mycket viktig grupp av ämnen med särskilda egenskaper. I den här
laborationen får eleverna lära sig vad en metall är, var man får dem ifrån och hur man gör
när man återvinner dem.
Metaller kan vara antingen rena ämnen (s.k. grundämnen) eller blandningar av flera olika
sorters ämnen (s.k. legeringar). Alla metaller har det gemensamt att de är bra på att leda
ström. De är också tunga (har hög densitet), lätta att forma och har en särskild glans
(metallglans). Vanliga metaller är t ex järn, bly, aluminium, koppar, platina, silver, tenn och
zink. Att metaller är bra på att leda ström beror på hur atomerna binder till varandra.
Metallatomer delar gärna på sina elektroner, så att många atomer sitter tätt ihop och hålls
samman av ett moln av gemensamma elektroner (se figur 1). I ett grundämne är alla de här
atomerna av samma slag, medan de i en legering kan vara av olika sort.

Figur 1. Vänster: En bild av en atom, med negativt laddade elektroner som snurrar runt den positivt laddade
kärnan, ungefär som planeter snurrar runt solen. Mitten: Så här binder atomerna till varandra i en metall. De
yttersta elektronerna i varje metallatom lossnar lätt. Kärnorna blir därför positivt laddade (de saknar ju några
elektroner var). Dessa extra elektroner delas av alla metallatomer i ett gemensamt moln, som håller ihop
metallen som ett lim. Atomerna kan lätt skjuvas mot varandra – det är det som är orsaken till att alla metaller
är formbara. Höger: Olika sorters metaller.

Metaller finns i jordskorpan och tas upp som malm, dvs i en form där metallen är
uppblandad med andra mineraler, i sediment etc., och ofta är metallatomerna i malmen
även bunda i olika kemiska föreningar. Att få fram den rena metallen från malm är en ganska
energikrävande process, och dessutom finns det inte hur mycket metallmalm som helst.
Därför är det viktigt att vi återvinner så mycket som möjligt av den metall som redan renats
fram. Att återvinna metall istället för att utvinna den från början gör att man sparar 85-90 %
av energin som går åt, för en del metaller som t ex aluminium t om hela 95 % av energin. För
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sådana metaller som är sällsynta från början är det förstås ännu viktigare att de återvinns
istället för att dumpas. Många ovanliga metaller har speciella egenskaper som gör dem bra
att använda i avancerade elektronik-produkter som platt-skärmar och mobiltelefoner. Därför
kan elektronikskrot vara riktigt värdefullt! När det handlar om återvinning gäller också att
alla bidrag är viktiga, även om de verkar små. Om t ex alla metallkapsyler som säljs i Sverige
under ett år hade lämnats till återvinning skulle stålet i dem räckt till 2200 personbilar.
För att återvinna metallkomponenter delas skrotet först sönder i småbitar, så att det ska gå
lättare att sortera de olika materialen. Därefter separeras magnetiska metaller ut med hjälp
av en mycket stark magnet. Exempel på magnetiska metaller är järn, kobolt och nickel. Stål
är en legering av bland annat järn och kol, och är magnetiskt bara om innehållet av järn är
tillräckligt högt. Rostfritt stål är t.ex. inte magnetiskt. Efter den första sorteringen, som också
innefattar uppdelning beroende på densitet hos metallbitarna, skickas resten av
metallskrotet till smältverk. Här smälts det ner och gjuts till stavar, som alltså består av en
mängd olika sorters metaller. För att rena ut metallerna var för sig används en process som
kallas elektrolys. Det betyder att man låter en elektrisk ström driva en kemisk reaktion, i det
här fallet att få metallatomerna att först avge elektroner och gå ut i lösning, och sedan ta
upp elektroner och fastna på en yta. Olika metaller suger till sig elektroner olika hårt – man
säger att de har olika elektronegativitet. Det betyder att om man har en blandning av
metalljoner i en lösning och tillför elektroner genom att köra likström genom lösningen, så
kommer de joner som har högst elektronegativitet att ta till sig elektroner först, tills det inte
finns några sådana joner kvar längre. Alltså kan man på det här sättet sortera upp olika
sorters metaller ifrån varandra. Elektronegativiteten hos olika metaller är, i fallande ordning:
Guld > platina > silver > koppar > järn (III) > bly > tenn > nickel > zink > aluminium
Laborationen går ut på att eleverna först ska upptäcka att en del metaller är magnetiska och
andra inte. Förbered genom att blanda olika metallföremål i ett par burkar. Ett bra tips är att
använda olika skruvar och muttrar av rostfritt och icke rostfritt stål, x-krokar (som är av
mässing, dvs en legering av koppar och zink), koppartråd, järnspik etc. Gör också några
burkar med trä- och plastföremål i. Dessa kan användas som utgångspunkt för att fundera
över metallers egenskaper (se punkt 1 i laborationen).
Under resten av laborationen ska eleverna få utföra en förkoppring av något metallföremål
genom elektrolys. Figur 2 visar hur en elektrolyscell kopplas samman. Lösningen med
kopparsulfat förbereds genom att man löser upp ett par matskedar kopparsulfat i en liter
vatten. Till försöket behövs ungefär 2 dl per elektrolyscell. Som strömkälla kan man ha en
spänningskub inställd på 12 V, eller t ex en batteriladdare. OBS! Se till att inga sladdar ligger
ner i vätskan, och att eleverna inte nuddar den när strömmen är på. Det som kommer hända
är att elektroner kommer finnas i överflöd vid minuspolen, där metallföremålet är. Det gör
att kopparjoner i lösningen kan ta emot dessa elektroner och gå över i fast fas. Man kommer
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se dem som en kopparfärgad beläggning på föremålet. Vid pluspolen saknas istället
elektroner. De kommer att avges från vattenmolekyler, som då bildar vätgas och syrgas i en
sönderdelningsreaktion.

Figur 2: Så här byggs en elektrolyscell ihop. Metallföremålet
som ska förkoppras sätts som minuspol. Som strömkälla kan
man ha en spänningskub inställd på 12 V, ett bilbatteri, eller en
batteriladdare.

Inköpsställen: Järnhandlar eller mer välsorterade livsmedelsbutiker. Kopparsulfat, som också
kallas för kopparvitrol, kan köpas i en järnhandel eller färghandel.
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KÄNN IGEN EN METALL

LABORATIONSINSTRUKTION
Du har säkert sett och hållit i metallföremål många gånger. Men vad är det egentligen som
gör en metall till just en metall, och vad har olika metaller gemensamt? Vad får vi dem ifrån,
och hur kan de återvinnas när vi använt dem färdigt? I den här laborationen får du lära dig
om metallers egenskaper, och prova att använda några av metoderna som finns för att
sortera metallskrot i återvinningsfabrikerna.
Du behöver:








1 burk med olika metallföremål och 1 burk med träföremål, som du får av din lärare
En magnet
En spänningskub eller ett batteri.
En lösning med kopparsulfat, som du får av din lärare
Ett metallföremål, t ex en nyckel eller ett spänne.
Två sladdar med krokodilklämma i ena änden
En kolstav

Så här gör du:
1. Titta på metall- och träföremålen du fått. Vilka skillnader märker du mellan
materialen? Gör en lista, och jämför i klassen efter laborationen.
2. När man återvinner metaller börjar man med att krossa metallskrotet så att det blir
småbitar, ungefär som de du har i burken. Nu ska du få prova första steget i
återvinningsprocessen. Håll magneten ovanför metallföremålen. Vad händer? Vilka
bitar fastnar, och vilka stannar i burken?
3. När man sorterat ut alla metaller enligt punkt 2 är det dags för nästa steg. Först
smälter man metallskrotet och gör stavar av det. Sedan kan stavarna delas upp i de
olika ämnen som ingår genom en process som kallas för elektrolys. Nu ska du få
prova hur elektrolys går till. Börja med att tvätta föremålet du ska använda med
stålull, och skölj noga med vatten efteråt.
4. Koppla ihop din elektolys-anordning enligt bilden din lärare visar.
5. Slå på likström, 2V på spänningskuben. Vad händer?
6. Efter några minuter kan du stänga av strömmen, och koppla isär anordningen. Putsa
av ditt metallföremål. Hur ser det ut nu?
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Att fundera över:
Hur kändes metallföremålen jämfört med träföremålen?
Vilka metaller känner du till?
Vad hände när du höll magneten över burken? Varför, tror du?
Vad hände med metallföremålet som var i lösningen under elektrolysen? Varför blev det så,
tror du? Be din lärare berätta vad som fanns i lösningen du stack ner kolstaven och
metallföremålet i.
Ta reda på i vilken ordning man kan rena fram metaller från en blandning.
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