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Spektrum Kemi
Nya Spektrum möter nya behov. Med lättlästa texter,  
förklarande bilder, tydlig struktur och en stor mängd infalls-
vinklar finns det något för alla i nya Spektrum. Målsättningen 
har varit att göra naturvetenskapen mer engagerande, och 
att ta avstamp i Lgr 11 och de nya ämnesproven.

Provlektion: Testa dig själv
Följande provlektion är ett utdrag ur Spektrum Kemi och Spektrum Kemi Lärar-
handledning. Varje avsnitt i nya Spektrum avslutas med Testa dig själv-frågor och 
en begreppsträning kallad Förklara begreppen. Begreppen rör mest förmågan att 
Beskriva och förklara begrepp, modeller och teorier (Förmåga 3). 

Till Förklara begreppen finns färdiga matriser med kapitlets viktigaste begrepp  
i lärarhandledningen. De kan till exempel användas genom att låta eleverna göra 
en skattning av sin egen kunskap om begreppen innan, respektive efter att kapit-
let är genomgånget. 

Matriserna kan även användas för dokumentation vid läxförhör med kamratbe-
dömning. Utnyttja gärna eleverna till att förklara begrepp de behärskar för elever 
som känner sig osäkra.
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Lektionen består av:

• Bladet ”Förklara begreppen: kamrat- eller självbedömning” ur Spektrum Kemi 
Lärarhandledning

• Facit till Testa dig själv ur Spektrum Kemi Lärarhandledning
• Mål och kunskapskraven från Skolverkets kursplan i kemi

Så här arbetar du med provlektionen

1. Kopiera upp ”Förklara begreppen – kamrat eller självbedömning” till eleverna.
2. Låt eleverna själva uppskatta sin kunskap om begreppen.
3. Diskutera gärna begreppen två och två, i mindre grupper och/eller i helklass. 

Låt gärna elever som uppgivit att de kan begreppen förklara för elever som är 
osäkra eller inte kan begreppen.

4. Matrisen kan användas innan och efter du och eleverna arbetat igenom kapit-
let. Diskutera med eleverna, gärna utifrån kunskapskraven, hur de utvecklats 
under arbetet. 
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FÖRKLARA BEGREPPEN — KAMRAT – ELLER SJÄLVBEDÖMNING
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FÖRKLARA BEGREPPEN Kan inte Osäker Kan Kommentar

• fusionskraft
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• antändningstemperatur
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• linolja
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• Rädda, larma, släck!
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FACIT TILL TESTA DIG SJÄLV GRUNDBOK

TESTA DIG SJÄLV 10.1 GRUNDBOK

FÖRKLARA BEGREPPEN

• diamant
Diamant är en form av grundämnet kol. I en diamant sitter alla kolatomerna ihop hårt 
i ett tredimensionellt nätverk. De bildar en enda jättemolekyl, en kristall.

Det gör att diamant är världens hårdaste ämne. Därför används det i borrar och när 
man skär glas. Dessutom kan man slipa diamanten till en vacker form och använda 
den i smycken.

• grafit
Grafit är en mjuk form av grundämnet kol. I grafit sitter atomerna ihop i platta skikt. 
Varje sådant skikt är en egen molekyl. De olika skikten hålls bara ihop av svaga kraf-
ter och kan lätt glida längs varandra. Det är därför som grafit är mjukt. Det smetar lätt 
av sig och används bland annat som stift i blyertspennor.

• amorft kol
Amorft kol är en form av grundämnet kol där atomerna inte sitter i något bestämt 
mönster utan ligger huller om buller. Träkol är ett exempel på amorft kol.

• aktivt kol
Aktivt kol är korn av amorft kol. I kornen finns det små hål som gör att kolet får en 
väldigt stor yta där andra ämnen kan absorberas (”sugas fast”). Därför används aktivt 
kol för att ta bort föroreningar av olika slag. Man kan använda det som motmedel om 
någon har blivit förgiftad eller i gasmasker för att filtrera luften.

• fotbollsmolekyler
Fotbollsmolekyler är en ganska nyupptäckt form av grundämnet kol. Varje molekyl 
består av 5- och 6-hörningar av kolatomer som sitter ihop på ett sätt som liknar en 
fotboll.

• nanorör
Nanorör är en ganska nyupptäckt form av grundämnet kol. Varje molekyl ser ut som 
ett smalt rör, som är byggt av 6-hörningar av kolatomer. Rören är väldigt starka och 
kan leda elektricitet.

• fullerener
Fullerener är ett sammanfattande namn på fotbollsmolekyler och nanorör.

• grafen
Grafen är en ganska nyupptäckt form av grundämnet kol. Varje molekyl av grafen 
är ett enda mycket tunt skikt av 6-hörningar av kolatomer. Därför är materialet 
 genomskinligt och 200 gånger starkare än stål. Dessutom är det formbart och kan 
leda elektricitet mycket bra. Fastän det är så tunt, är det ogenomträngligt för gaser 
och vätskor.

Grafenmolekylen ser ut som ett enstaka skikt av grafit. En anledning till att den har 
så annorlunda egenskaper jämfört med grafit är att molekylen är väldigt tunn. En 
annan anledning är att den inte påverkas av några andra skikt, som i grafit.

1. Diamant används i borrar och när man skär glas. Då är det bra att det är så väldigt 
hårt. Grafit används bland annat i blyertspennor. Då är det bra att det är mjukt och 
smetar av sig.

 Extra förklaring: Det står inte i boken varför diamanter används i smycken, men 
den viktigaste orsaken är att materialet bryter ljusstrålar väldigt kraftigt. Det gör 
att ljuset kan studsa många gånger inuti en diamant, så att diamanten gnistrar 
och glittrar.

2. De nyupptäckta formerna av kol kan komma att användas i snabbare och mindre 
datorer, bildskärmar som är tunna och böjliga som ett papper, starkare plastmaterial 
och nya läkemedel mot virussjukdomar.
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 I datorer är det viktigt att en del former av kol leder elektricitet bra. I böjliga 
 bildskärmar är det bra att grafen är tunt, starkt och böjligt. I plastmaterial är det bra 
att nanorör och grafen är starka. Om man blandar i nanorör eller grafen i plast får 
man ett material som blir starkare än ren plast.

 Extra förklaring: Det går inte att lista ut av det som står i boken vilka egenskaper 
som gör att kolmaterial kan användas som läkemedel mot virussjukdomar. Svaret 
är tyvärr att forskarna inte vet säkert ännu varför det fungerar.
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TESTA DIG SJÄLV 10.2 GRUNDBOK

FÖRKLARA BEGREPPEN

• fossila bränslen
Fossila bränslen är bränslen som vi hämtar djupt nere i marken. Den största delen av 
de kolväten som vi använder kommer från fossila bränslen. Det finns tre huvudtyper 
av fossila bränslen: stenkol, olja och naturgas.

• naturgas
Naturgas är ett fossilt bränsle. Det är en blandning av olika gasformiga kolväten, 
framförallt metan.

I Sverige använder vi inte så mycket naturgas, men i hela världen står den för unge-
fär en femtedel av energin. Den kan användas i gaskraftverk för att få elektricitet 
men också i industrier och värmepannor. Dessutom kan den driva bilar och bussar.

• gaskraftverk
Gaskraftverk är en typ av kraftverk där man eldar med naturgas för att få elektricitet.

• stenkol
Stenkol är ett fossilt bränsle. Det är en blandning av amorft kol och omättade kolvä-
ten med många dubbel- och trippelbindningar.

I Sverige använder vi inte så mycket stenkol, men i världen som helhet kommer 
25–30 % av energin från det. Framförallt eldar man med stenkol i kolkraftverk för att 
få elektricitet.

• kolkraftverk
Kolkraftverk är en typ av kraftverk där man eldar med stenkol för att få elektricitet.

• torv
Torv är ett bränsle som består av växtrester från våtmarker som bara har förmultnat 
delvis, men inte pressats ihop under högt tryck. Om torven fick många miljoner år 
på sig skulle den också omvandlas till stenkol. Därför kan man säga att torv är ”ba-
by-stenkol”.

• råolja
Råolja är det fossila bränsle som vi använder mest. Det är en blandning av många 
olika kolväten. De flesta är mättade.

• oljeraffinaderi
Ett oljeraffinaderi är en industrianläggning där man delar upp kolvätena i råolja i olika 
grupper. I varje grupp har kolvätena liknande egenskaper. Sedan används de olika 
grupperna till olika saker, till exempel bensin, eldningsolja eller asfalt.

• fraktion
Varje grupp av kolväten som man får från ett oljeraffinaderi kallas för en fraktion.

• fraktionerad destillation
Fraktionerad destillation är den metod som man använder för att få fram de olika 
fraktionerna ur råolja.

Metoden bygger på att de olika kolvätena har olika kokpunkt. Först hettas oljan upp 
så mycket att alla kolväten blir till gas. Sedan leds gasen in längst ner i ett högt torn 
där den får stiga uppåt. Den blir kallare ju högre upp den kommer.

Eftersom de stora kolvätemolekylerna har hög kokpunkt, kondenserar de till vätska 
redan vid tornets botten. De mindre kolvätena har lägre kokpunkt och kondenserar 
högre upp i tornet.

1. Det har tagit många miljoner år för de fossila bränslena att bildas. Nu använder vi 
dem mycket fortare än det hinner bildas nya. Därför kommer de att ta slut.

 Eftersom vi använder de fossila bränslena till så mycket kan vi få stora problem om 
vi inte hittar något att ersätta dem med. Dels behöver vi andra bränslen eller ener-
gikällor, dels behöver vi nya råvaror till alla ämnen och material som vi tillverkar av 
råolja. Det är till exempel plaster, kosmetika, rengöringsmedel och vissa läkemedel.
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2. Asfalt blandas med grus och blir vägbeläggning.

 Paraffin används bland annat i hudvårdsprodukter.

 Smörjolja/eldningsolja: smörjolja används till att smörja maskiner och motorer. 
Eldningsolja används i industrier och för att värma upp bostadshus.

 Dieselolja används som bränsle i dieselmotorer i lok, båtar, bussar, lastbilar och 
personbilar.

 Fotogen används i fotogenlampor och som bränsle i jetplan.

 Bensin består av både raka och grenade kolväten med 5–10 kolatomer. Den 
 används i bilar och propellerflygplan men även till kemtvätt.

 Gasol används i brännare.
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TESTA DIG SJÄLV 10.3 GRUNDBOK

FÖRKLARA BEGREPPEN

• kemisk energi
Kemisk energi är en form av energi som finns lagrad i molekylernas bindningar. När vi 
eldar ett bränsle bryts bindningarna och då frigörs den lagrade energin.

• fotosyntesen
Fotosyntesen är en kemisk reaktion där energin i ämnena ökar. Växterna använder sole-
nergi för att bygga om de energifattiga ämnena koldioxid och vatten till energirik glukos.

6 CO2 + 6 H2O + solenergi → C6H12O6 + 6 O2

• fossila bränslen
Fossila bränslen är bränslen som har bildats av växter och djur. Energin i bränslena 
kommer från den kemiska energin som fanns lagrad i djuren och växterna. Alltså 
kommer den från början från solen.

• cellandning
Cellandning är detsamma som förbränning i kroppen, när cellerna förbränner glukos 
för att få energi.

Cellandningen är lite annorlunda än förbränningen i en brasa. I cellerna finns ingen 
eld som brinner med hög temperatur och kan starta reaktionen. Istället är det krop-
pens enzymer som hjälper syremolekylerna att reagera med glukos. Tack vare enzy-
merna kan förbränningen i cellerna ske vid 37 °C.

• kolets kretslopp
Kolets kretslopp beskriver hur kolatomerna hela tiden används i nya molekyler. Se 
bilden på sidan 260.

Steg 1: Gröna växter tar upp koldioxid ur luften och omvandlar den till energirika 
organiska ämnen med hjälp av fotosyntesen.
Steg 2: Människor och djur äter upp växter. De energirika ämnena förbränns, och vi 
andas ut koldioxid. Även växterna har en förbränning som ger koldioxid.
Steg 3: Växter, djur och människor dör. När de förmultnar bildas det koldioxid.
Steg 4: Döda växter och djur kan ibland omvandlas till fossila bränslen, men det tar 
väldigt lång tid.
Steg 5. När vi förbränner fossila bränslen bildas koldioxid.

1. Den kemiska energin i fossila bränslen och i energirika näringsämnen kommer från 
början från solen.

 I fotosyntesen fångar de gröna växterna upp energin i solljuset och använder den 
för att tillverka energirik glukos. Glukosen kan sedan byggas om till andra energiri-
ka molekyler. Den kemiska energin lagras i molekylernas bindningar.

2. De två typerna av förbränning är förbränning i en eld och cellandning inne i krop-
pen eller andra levande organismer.

 Vid båda typerna omvandlas energirika organiska ämnen till koldioxid och vatten, 
samtidigt som den kemiska energin släpps loss. Vid cellandningen är det enzymerna i 
cellerna som sköter om förbränningen och gör att den kan ske vid kroppstemperatur.

3. När något brinner i en öppen eld släpps den kemiska energin loss och blir ljus och värme.

 Vid cellandningen (när kroppen förbränner glukos) kan kroppen istället ta vara på 
energin och använda den för att vi ska kunna hålla kroppsvärmen, tänka och röra oss.

4. Se bilden på sidan 260.

 Steg 1: Gröna växter tar upp koldioxid ur luften och omvandlar den till energirika 
organiska ämnen med hjälp av fotosyntesen.

 Steg 2: Människor och djur äter upp växter. De energirika ämnena förbränns, och vi 
andas ut koldioxid. Även växterna har en förbränning som ger koldioxid.

 Steg 3: Växter, djur och människor dör. När de förmultnar bildas det koldioxid.
 Steg 4: Döda växter och djur kan ibland omvandlas till fossila bränslen, men det tar 

väldigt lång tid.
 Steg 5. När vi förbränner fossila bränslen bildas koldioxid.



Spektrum Kemi Provlektion © Författaren och Liber AB Får kopieras 10 

Spektrum Kemi Lärarhandledning © Författaren och Liber AB Kopiering tillåten!

10.  KOL OCH FÖRBRÄNNING

797

TESTA DIG SJÄLV 10.4 GRUNDBOK

FÖRKLARA BEGREPPEN

• växthuseffekten
Växthuseffekten är den effekt som håller kvar värme runt jorden, ungefär som glaset 
i ett växthus. Solstrålarna kan komma in och värma upp jorden, men värmen kan inte 
ta sig ut. Växthuseffekten beror på egenskaperna hos vissa av gaserna i luften.

Växthuseffekten har alltid funnits. Utan den skulle det vara väldigt kallt på jorden. 
Men under de senaste 200 åren har växthuseffekten ökat. Det beror på att vi har 
släppt ut mer växthusgaser i luften, framförallt koldioxid.

• växthusgaser
Växthusgaser är de gaser som håller kvar värmen runt jorden och skapar växthusef-
fekten. Dit hör koldioxid, metan och freoner.

• katalysator
En katalysator är ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv föränd-
ras. När vi säger att en bil har en katalysator menar vi hela ”burken” med katalysa-
torämnet platina.

En bilkatalysator är indelad i många små rum, så att den får väldigt stor yta. Bilkata-
lysatorn gör att avgaserna blir renare. Kväveoxider förvandlas till kvävgas och syrgas. 
Kolmonoxid och kolväten förbränns och blir till koldioxid och vatten.

• förnybar energikälla
Förnybara energikällor är energikällor som inte kan ta slut och som inte påverkar 
miljön lika mycket som fossila bränslen.

Några exempel på förnybara energikällor: vattenkraft, solenergi, vindkraft och bio-
bränslen.

• biobränsle
Biobränslen är bränslen som tillverkas av växter som lever just nu. De ger ingen 
ny koldioxid när de används. Det beror på att växterna som de tillverkas av tar upp 
 precis lika mycket koldioxid ur luften när de växer som det bildas när de förbränns.

Biobränslen är en förnybar energikälla, eftersom det växer upp nya växter.

Ved är ett exempel på ett biobränsle. Andra exempel är biogas, metanol och etanol, 
som vi tillverkar av växter. De kan till exempel användas i bilar.

• energiskog
Energiskog är en skog med vissa typer av snabbväxande träd, som man har planterat 
för att få fram biobränsle.

• fusionskraft
Fusionskraft är en ny typ av kärnkraft, som forskarna håller på att utveckla. Den 
 härmar de processer som skapar ljus och värme inne i solen. Till skillnad från vanlig 
kärnkraft ger den inget farligt avfall. Men än så länge har forskarna bara lyckats 
 bygga små försöksanläggningar som förbrukar mer energi än de ger.

1. När vi förbränner fossila bränslen bildas det alltid koldioxid. Det är ett stort pro-
blem, eftersom den ökar växthuseffekten och förändrar klimatet. Det kan bland 
annat leda till nya öknar och en stigande havsyta.

2. När vi förbränner fossila bränslen kan det även bildas giftiga gaser, till exempel 
svaveloxider och kväveoxider, som ger upphov till surt regn. Om förbränningen är 
ofullständig släpps det även ut kolmonoxid och olika kolväten som kan vara farliga 
för oss människor och naturen.

 Svaveloxiderna kan vi få bort om vi tar bort svavlet i bränslena innan vi använder 
dem. Kväveoxider, kolmonoxid och kolväten kan vi få bort genom att använda 
 katalysatorer i bilarnas avgassystem. I kapitel 2 nämnde vi också att industrierna 
kan använda rökgasfilter som renar röken från industriskorstenar.



Spektrum Kemi Provlektion © Författaren och Liber AB Får kopieras 11 

Spektrum Kemi Lärarhandledning © Författaren och Liber AB Kopiering tillåten!

10.  KOL OCH FÖRBRÄNNING

798

3. Biobränslen tillverkas av växter som lever just nu. När växterna växer tar de upp 
koldioxid ur luften. Det är precis lika mycket koldioxid som sedan bildas när vi för-
bränner biobränslena. Därför ökar de inte koldioxidhalten i luften och inte heller 
växthuseffekten.

4. Några energikällor som inte bygger på förbränning är vattenkraft, solenergi, vind-
kraft och fusionskraft.

 Extra förklaring: Några andra energikällor som inte bygger på förbränning men 
som vi inte har nämnt i boken är vanlig kärnkraft, vågkraft och bergvärme.
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TESTA DIG SJÄLV 10.5 GRUNDBOK

FÖRKLARA BEGREPPEN

• brandtriangel
En brandtriangel är en bild som visar att det behövs tre olika saker för en eld: ett 
brännbart ämne, värme och syre. Se bilden på sidan 266.

• antändningstemperatur
Antändningstemperatur är den temperatur som behövs för att ett ämne ska börja 
brinna. Olika ämnen har olika hög antändningstemperatur. Man kan säga att de behö-
ver olika stark ”startknuff” för att börja reagera med syre.

• självantändning
Självantändning betyder att ett ämne börjar brinna av sig själv. Ämnet reagerar först 
långsamt med syrgasen i luften. Då släpps det loss energi som värmer upp ämnet. Till 
slut når det antändningstemperaturen och börjar brinna.

• linolja
Linolja är ett material som kan självantända. Därför måste man vara försiktig om man 
har använt linolja. Trasor som innehåller linolja ska brännas, eller också läggas i en 
tät plastpåse, så att syrgasen i luften inte kommer åt dem.

Linolja framställs av linfrön och används i målarfärg och träolja.

• flampunkt
Flampunkt är den temperatur när en brännbar vätska börjar bilda brännbara ångor 
(gaser). Olika vätskor har olika flampunkter.

Om flampunkten för en vätska ligger under rumstemperatur är det farligt att ha eld i 
samma rum som vätskan.

Bensin har flampunkten –28 °C. Handsprit har flampunkten +21 °C.

• brandgata
Brandgata är ett mellanrum mellan träden i en skog, som man skapar för att stoppa 
en skogsbrand. Eftersom det inte finns något bränsle i brandgatan, kan inte elden 
sprida sig till andra sidan.

• Rädda, larma, släck!
”Rädda, larma, släck!” är en minnesregel för i vilken ordning man ska göra saker vid en 
brand. Man ska börja med att rädda människor och djur. Sedan larmar man brandkåren 
och först därefter gör man vad man kan för att släcka eller hejda elden.

1. De tre grundläggande sätten att släcka en eld är att kväva elden, kyla elden eller 
ta bort bränslet.

 Man kan kväva en eld till exempel genom att lägga en brandfilt över den så att 
elden inte får syre. Brandsläckare med koldioxid, pulver eller skum fungerar också 
genom att stänga ute syret.

 När man släcker en eld med vatten kyler man ner bränslet, men det bildas även 
vattenånga som kväver elden.

 En brandgata är ett exempel på hur man kan ta bort bränslet.

2. Stålullen består av tunna ståltrådar med luft emellan. Det gör att syre och värme 
kommer åt mycket bättre än i en massiv stålklump.
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Mål och kunskapskrav
Genom undervisningen i kemi ska eleverna ges förutsättningar  
att utveckla sin förmåga att;

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva  
och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet 
och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge 
exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, model-
ler och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om 
kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på 
enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några 
kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver 
då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvand-
lingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del under-
byggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresur-
ser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar 
utveckling. Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturveten-
skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskravet för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och 
omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara 
och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins 
begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl under-
byggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och 
vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. 
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i varda-
gen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband 
och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens 
kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resone-
mang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar mil-
jön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra 
till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några 
centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors lev-
nadsvillkor.
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Kunskapskravet för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet 
och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att för-
klara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god 
användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutveck-
lade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organis-
mer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. 
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i varda-
gen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar 
och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom 
för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans 
användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika per-
spektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en 
hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala 
naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.


