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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

• Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna i boken. Det finns även några 
svällpappersbilder parallellt med bildbeskrivningarna. 

• Större tabeller har ersatts av en anpassning i den ordinarie texten. 

• Textrutor har i dom flesta fall utgått. Textrutornas texter återfinns som löpande 
text med inledande rubriker. 
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Till läsaren 
Det finns bildbeskrivningar till nästan alla bilder i boken. 

Det finns även några svällpappersbilder som går att använda parallellt med 
bildbeskrivningarna. 

Periodiska systemet finns med som bilaga till svällpappersbilderna. 

Skriv dina svar på datorn eller på din Perkinsmaskin. 



3 
 

Pedagogiska tips 
• Eleven behöver tillgång till periodiska systemet. Finns som bilaga till 

svällpappersbilderna. 

• Låt eleven beskriva i stället för att rita. 

• Visa med kulmodeller olika molekyler t ex s. 37 vatten, koldioxid, s. 102 grafit, 
diamant mm. 

• Eleven behöver tillgång till en, ritmuff.  En generell instruktion är att den som ritar 
på ritmuffen ska förenkla bilden så mycket som möjligt.  T ex s. 19  flogiston, s. 121, 
129 förenklade strukturformler, s. 122 tensider,  173-183 atommodeller. mm. 

• Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar 
eller titta på svällpappersbilden. 

• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar eller 
svällpappersbilder täcker ofta inte helt in vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får genom att titta på 
bilderna. Samtala om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättningen kan ha nytta av för att få samma förståelse som de seende 
eleverna. Förtydliga genom enkla skisser på ritmuff. 

• Eleven med synnedsättning måste få hjälp vid laborationer och få tid att undersöka 
laborationshjälpmedel före laboration. 

• Visa med riktigt labbmaterial enligt uppställning på bilder ex. s. 22 Destillation, s. 25 
brännare, s. 42 kulmodeller, s. 64 Vattnets polaritet, s. 88 mineraler, s. 108 
strukturformler/molekylmodeller,  s. 109 Metanserien, s.149 gasolbrännare, s. 192 
elektrolys mm. 

• Eleven skriver sina svar på datorn eller på perkinsmaskinen i stället för att t ex rita. 
Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar. 
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Bildbeskrivningar 

12 

Färgfoto. I skåpet finns t ex propplösare för avlopp, köksrengöring, silverputs och klorin. 

13 

Svartvitt foto. Två kvinnor som tvättar i närheten av en å. De har stora trätunnor som de 
gnuggar kläderna i och en järngryta står på elden med varmvatten. Smutskläderna ligger 
på marken och den rena tvätten på en bänk. En kvinna med solparasoll tittar på. 

14 

Färgfoto. En verkstad. Här finns bl a en cykel, snickarbänk, målarfärg, verktyg  mm. 

14 

Miljömärken. 

Stiliserad svan i grönt och vitt med texten ”Miljömärkt” vid övre kanten. 

Stiliserad växt med blomma som består av en ring med stjärnor som omger bokstaven E. I 
nedre delen finns texten: EU Ecolabel, www.ecolabel.eu. 

16 

Färgfoto. Närbild på en stor trave guldtackor. 

18 

Egyptisk målning med färger i vitt, svart, blått och rödbrunt. I centrum finns ett öga med 
armar som sitter undertill. 

18 

Färgfoto. Kraftig guldring med en rektangulär del som har olika bilder i relief på olika sidor. 

19 

Skiss. Kvadrat som står på ena hörnet. Hörnen och sidorna är markerade: 

  eld - övre hörnet 

  jord – högra hörnet 

  vatten – nedre hörnet 

  luft – vänstra hörnet 

  torr – mellan eld och jord 

  kall – mellan jord och vatten 

  våt – mellan vatten och luft 

  het – mellan luft och eld 
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19 

Målning. Ett stökigt rum med en eldstad. En skäggig man använder en blåsbälg för att få 
fart på elden. På golvet står bl a en glaskolv och böcker. 

22 

Skiss. En glaskolv med saltvatten är placerad över en brännare som tillför värme. Ånga 
stiger från saltvattnets yta. Från kolvens övre del går ett glasrör snett nedåt. Det är 
omlindat av en slang med kylvatten. Från glasrörets ände droppar rent vatten ner i en 
glasbägare. 

24 

Gamla faropiktogram. De är gjorda i svart på en orange kvadrat som står med en sida 
nedåt. 

  Mycket giftigt eller giftig: Dödskalle med korslagda benknotor. 

  Starkt frätande eller frätande: Två provrör som droppar, det en droppar på en 
rektangel, den andra på en hand. Det ryker där dropparna träffar. 

  Farligt eller irriterande: bild av ett kryss 

  Mycket brandfarligt: eld med stora lågor. 

  Brandfarligt: texten ”BRANDFARLIGT” 

  Explosivt: Strålar utgår från en punkt i bilden. Mellan dem syns fragment som 
slungas iväg. 

  Oxiderande: Cirkel med lågor runt övre kanten. 

  Miljöfarligt: träd med kala grenar och död fisk. 

25 

Nya faropiktogram. De är gjorda i svart på en vit kvadrat med röd ram. Kvadraten har ett 
hörn nedåt. 

Hälsofarligt. Kan framkalla cancer eller allergi: Silhuett av ett huvud och övre delen av 
bröstet. Mitt på bröstet finns en punkt med sex strålar. 

Akut giftigt. Kan irritera hud, ögon och luftvägar: Utropstecken. 

25 

Skiss. Brännaren består av ett smalt metallrör på fot. Överst finns lågan och strax över 
foten finns en kran som reglerar gaslågan. Mitt på röret finns luftintag (Kan se olika ut). 
Från brännaren går en slang till en gasbehållare. Via en huvudkran på gasbehållaren kan 
man reglera gasflödet. 

27 

Färgfoto. Ett brinnande hus. Het rök och lågor väller ut genom de krossade fönsterna. 



6 
 

32 

Kulmodeller. 

  Väte, liten vit kula. 

  Syre, större röd kula. 

  Kol, ännu större svart kula. 

  Svavel, gul kula ung. lika stor som kol. 

  Kväve, blå kula bara lite större än syre. 

32 

Teckning. Demokritos säger: Den minsta delen i materien är atomen och den är odelbar.” 

32 

Skiss. Pojken håller upp en liten spelkula mot fullmånen. 

33 

Kulmodell av vatten. En röd syreatom (i mitten) sitter ihop med två vita väteatomer. 
Molekylen är böjd. 

33 

Kulmodeller. 

Syre: röda syreatomer sitter ihop två och två. 

Koppar: atomerna ligger tätt packade i flera lager. 

35 

Indelning av rena ämnen. 

Rena ämnen; 

  a kemiska föreningar 

  b grundämnen: metaller och ickemetaller 

37 

Kulmodell. Koldioxidmolekylen är rak i motsats till vattenmolekylen. 

38 

Kulmodell NaCl. Atomerna ligger tätt packade i flera lager med varannan stor grön 
kloratom och varannan liten grå natriumatom. 

38 

Färgfoto. Blå kristaller. 
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39 

Färgfoto. Kristall med oregelbundna kanter. 

39 

Färgfoto. En tving håller ihop två plattor (gjutformen) med två hål i övre kanten. Tennet 
(en tennsoldat som delvis smält) hälls i ena hålet. En annan tennsoldat är placerad framför 
plattorna. 

40 

Tre skisser. 

1. Alla vattenmolekyler är helt fria och ligger långt från varandra. De rör sig snabbt åt 
olika håll. 

2. Vattenmolekylerna ligger tätare packade än både i vattenånga och i is. De rör sig 
mycket mindre än i ånga. 

3. Skiss. Vattenmolekylerna ligger luftigt orienterade i sexkantiga ringar som bildar ett 
nät. Syreatomen i en molekyl orienterar sig mot väteatomer i andra molekyler. De 
rör sig mycket lite. 

41 

Färgfoto. Ett papper hålls under en lodrät stavmagnet. Under papperet finns en skål med 
gult pulver (Blandning: järn och svavel). På papperet har järnpulver fastnat under 
magneten. 

41 

Färgfoto. Ett papper hålls under en lodrät stavmagnet. Under papperet finns en skål med 
svart pulver (Kemisk förening: järnsulfid). På papperet har inget järnpulver fastnat under 
magneten. 

42 

Kulmodell. Runt en atomkärna rör sig två elektroner i en cirkel. 

42 

Kulmodell sulfatjon. En central svavelatom sitter ihop med fyra spridda syreatomer. Jonen 
har två minusladdningar. 

42 

Kulmodell nitratjon. En central kväveatom sitter ihop med tre spridda syreatomer. Jonen 
har en minusladdning. 

42 

Kulmodell karbonatjon. En central kolatom sitter ihop med tre spridda syreatomer. Jonen 
har två minusladdningar. 
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46 

Skiss. Stapel med atmosfärens olika skikt. De är med början vid jordytan, siffrorna är 
ungefärliga: 

  Troposfär 0-15 km. 

  Stratosfär 15-50 km: Ozonskiktet ligger på ca 20 km höjd. 

  Mesosfär 50-80 km: En meteor syns på ca 70 km höjd. 

  Jonosfär 80- mer än 100 km: Norrsken syns på ca 100 km höjd. 

46 

Färgfoto taget från en satellit. Kanten av jorden är insvept i ett blått dis. I bakgrunden finns 
månen. 

47 

Cirkeldiagram och kulmodeller. Vad innehåller luften. 

Cirkeldiagram; 

kväve 78 % 

syre 21 % 

Nästan 1 % argon, och så lite koldioxid, neon, helium, vätgas och ozon. 

Kulmodeller; 

Syrgas, O_2: två röda syreatomer sitter ihop. 

Ozon, O_3: tre röda syreatomer sitter ihop. Molekylen är böjd. 

Koldioxid, CO_2: Två röda syreatomer sitter på varsin sida om en svart kolatom. Molekylen 
är rak. 

Kvävgas, N_2: två blå kväveatomer sitter ihop. 

Vätgas, H_2: två vita väteatomer sitter ihop. 

Vattenånga, H_2O: en central röd syreatom sitter ihop med två vita väteatomer. 
Molekylen är böjd. 

Ädelgaser; 

Neon, Ne: en fri atom. 

Helium, He: en liten fri atom. 

Argon, Ar: en fri atom. 

Föroreningar; 

Kvävedioxid, NO_2: Två röda syreatomer sitter på varsin sida om en blå kväveatom. 
Molekylen är rak. 

Koloxid, CO: En röd syreatom sitter ihop med en svart kolatom. 
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Svaveldioxid, SO_2: en central gul svavelatom sitter ihop med två röda syreatomer. 
Molekylen är böjd. 

48 

Kulmodell. Syremolekyl, O_2: två röda syreatomer sitter ihop. 

48 

Kulmodell. Ozon, O_3: tre röda syreatomer sitter ihop. Molekylen är böjd. 

50 

Kulmodell. Koldioxid, CO_2: Två röda syreatomer sitter på varsin sida om en svart kolatom. 
Molekylen är rak. 

50 

Kulmodell. Kvävgas, N_2: två blå kväveatomer sitter ihop. 

51 

Svartvitt foto. En explosion gör ett stort hål i sidan på det avlånga luftskeppet. Rök och 
gnistor väller ut. 

51 

Skiss som visar hur syre explosionsartat reagerar med väte: 2H_2+O_2 hpil 2H_2O. 

54 

Skiss som visar rymden, ett skikt med växthusgaser och atmosfären ovanför jordytan. 
Mängden strålning visas med pilarnas tjocklek. Siffrorna hänvisar till bildtexten. 

På jordytan finns vulkaner, fabriker, bilar, båtar och flygplan som släpper ut avgaser. Dessa 
går uppåt och bildar ett skikt med växthusgaser (4). 

Solens strålar går mot jorden (1). En liten del reflekteras mot skiktet av växthusgaser, en 
del reflekteras mot molnen och en del mot jordytan (2). 

Från jordytan går värmestrålning uppåt. En del av den reflekteras tillbaka av molnen och 
en del av skiktet med växthusgaser (4) tillbaka till jordytan igen (5). En liten del av 
värmestrålningen passerar ut i rymden (3). 

56 

Färgfoto. Tät biltrafik på en trefilig motorväg. 

57 

Skiss som visar hur katalysatorn omsluter avgasröret som en hylsa mitt under bilen. Inuti 
hylsan finns två packar med porös massa. 



10 
 

62 

Skiss av vattnets kretslopp. Solen värmer upp ytvattnet i havet och i sjöar så att det 
avdunstar. Vatten avdunstar också från mark och växter. Uppe i luften kondenserar vattnet 
och blir till moln. När dessa kommer in över land och tvingas uppåt av bergen börjar det 
regna. När det regnar över land samlas vatten i bäckar, sjöar och åar och rinner tillbaka till 
havet. En del vatten rinner ner genom marken och rinner som grundvatten tillbaka till 
havet. 

63 

Cirkeldiagram. 

saltvatten i världshaven 97% 

sötvatten knappt 3%: 

  a inlandsis, glaciärer 2,15% 

  b grundvatten 0,62% 

  c sjöar, floder 0,01% 

  d atmosfären 0,001% 

64 

Skiss. Två vattenmolekyler nära varandra. Varje molekyl består av en central röd syreatom 
som sitter ihop med två vita väteatomer. Molekylen är böjd. Väteatomerna är markerade 
”plussida”. Den del av syreatomen som är längst från väteatomerna är markerad 
”minussida”. 

Elektriska krafter drar den vänstra vattenmolekylens ”minussida” mot den högra 
molekylens ena väteatom ”plussida”. 

64 

Skiss. Saltkristallen består av omväxlande små positivt laddade joner och stora negativt 
laddade joner. Vattnet lägger sig med ”minussidan” runt de positiva jonerna och med 
”plussidan” runt de negativt laddade jonerna. 

65 

Färgfoto. Vattenytan buktar lite under skräddarens fötter. 

67 

Skiss av vattenmolekyl. Den visar att om man utgår från syreatomens mitt, sitter 
väteatomerna i 105 graders vinkel på syretatomen. 

67 

Skiss. Vattenmolekylerna ligger tätare packade än i is. Några är orienterade med sin 
minussida mot en annan molekyls plussida, andra ligger fria. 
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67 

Skiss. Vattenmolekylerna ligger luftigt orienterade i sexkantiga ringar som bildar ett nät. 
Syreatomen i en molekyl orienterar sig mot väteatomer i andra molekyler. De rör sig 
mycket lite. 

67 

Förstorat foto av snöflingor. Alla ser olika ut, de flesta som sexuddiga stjärnor med olika 
uddar men en av dem är en sexkantig platta. 

68 

Skiss. Syror gör vattenlösningar sura. 

En positivt laddad vätejon sitter ihop med en negativ jon. I vattnet lossnar den positivt 
laddade vätejonen från den negativt laddade jonen. 

68 

Skiss. Baser gör vattenlösningar basiska. 

En negativt laddad hydroxidjon (OH^-) sitter ihop med en positiv jon. I vattnet lossnar 
hydroxidjonen från den positivt laddade jonen. 

69 

Teckning. En gubbe häller något från en flaska ner i en bägare samtidigt som han rör om 
med en stav. Han håller till under en fläkt. 

70 

Skiss. Ammoniak löser sig i vatten. 

NH_3 + H_2O hpil NH_4^+ + OH^-. 

72 

Skiss. Salt i tre förstoringsgrader. 

Konformad salthög. 

Kubformad saltkristall. 

Kulmodell NaCl. Atomerna ligger tätt packade i flera lager med varannan stor grön Cl^- och 
varannan liten grå Na^+. 

72 

Skiss. Fria Na^+ och Cl^- blandade med vattenmolekyler. 

72 

Skiss. När saltsyra och natriumhydroxid blandas bildas salt och vatten. 

HCl (saltsyra) + NaOH (natriumhydroxid) hpil NaCl (koksalt) + vatten. 

H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- hpil Na^+ + Cl^- + H_2O. 
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74 

Skiss över föroreningarnas spridning. Bilden liknar skissen över vattnets kretslopp på s. 62. 

Smutsiga vindar från omvärlden drar in från havet och blandas med lokala utsläpp av 
svaveldioxid och kväveoxider från industrier, fordon och hus. Längre in över land tvingas 
molnen uppåt av bergen och det börjar regna. Egna och andras luftföroreningar gör regnet 
surt eftersom det finns svavelsyra och salpetersyra i regnet. Regnet samlas i bäckar, åar 
och sjöar. En del blir grundvatten. Det blir surt vatten i mark och vattendrag. 

76 

Färgfoto. En helikopter flyger över en sjö med en stor behållare. Ur behållaren kommer ett 
moln av kalk som faller ner i vattnet. 

77 

Fyra Sverigekartor som visar nedfall av svavel i nederbörd (regn och snö) under olika 
tidsperioder. Kartorna visar att nedfallet av svavel minskat betydligt från perioden 1985-89 
till år 2004. ”kg” i texten nedan avser ”kg S/ha/år” 

1985–89 Hela Sverige utom Norrlands inland är påverkat. 

Störst är påverkan i sydöstra Sverige i ett stråk från sydöstra Skåne till öster om Göteborg 
med 10-12 kg. 

I en kilformad zon utanför detta område, hela sydöstra Sverige, är nedfallet 8-10 kg. 

1990–94 Bara södra Sverige är påverkat och nedfallet har minskat. 

Störst är påverkan i sydöstra Sverige i ett stråk från nordöstra Skåne till söder om Göteborg 
med 8-10 kg. 

I en zon utanför detta område, från Skåne och norrut till Vänerns sydspets, är nedfallet 6-8 
kg. 

1995–97 Bara sydöstra Sverige är påverkat och nedfallet har minskat ännu mer. 

Störst är påverkan i fläckar i ett stråk från norra Skåne till söder om Göteborg med 6-8 kg. 

I en kilformad zon utanför detta område, hela sydöstra Sverige,är nedfallet nu 4-6 kg. 

2004 Bara sydöstra Sverige är påverkat och nedfallet har minskat ännu mer till 2-6 kg. 

78 

Färgfoto. En havsstrand full av sopor som flutit iland, mest plastförpackningar. 

80 

Skiss som visar vattenrening resp. avloppsrening steg för steg. 

Vattenrening; 

Vatten från en sjö, en älv eller en brunn kommer in i ett vattenreningsverk. 
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1 Kemisk rening: Först kan det behöva göras en kemisk rening, t ex fällning med 
järnsulfat. 

2 Filtrering: Hur omfattande den blir beror på det inkommande vattnets kvalitet. 

3 pH-justering: Vid nästa steg görs en pH-justering. 

4 Desinfektion: Förr utfördes desinfektionen oftast med hjälp av någon klorförening, 
men desinfektion med UV-ljus eller med ozon blir allt vanligare. 

Vattnet förs sedan upp i ett vattentorn. 

Avloppsrening; 

När vattnet har använts i hushåll, industrier m m är det smutsigt. Det transporteras till ett 
nytt reningsverk, ett avloppsreningsverk. 

1 Mekanisk rening: Filter där större och tyngre partiklar fångas upp. 

2 Biologisk rening: Mikroorganismer bryter ner biologiskt material till koldioxid och 
vatten. Slam som blir över kan ev användas som gödsel. 

3 Kemisk rening: Lösta fosforföreningar tas om hand med hjälp av metallsalter. Det 
slam som bildas kan inte användas till gödsel. 

4 Kväverening: Ett fjärde steg som finns i vissa reningsverk. Föreningar som innehåller 
kväve tas bort med hjälp av mikroorganismer. 

5 Naturens rening: Vattnet analyseras och återgår till vattendragen. 

82 

Skiss. Två vattenmolekyler nära varandra. Varje molekyl består av en central röd syreatom 
som sitter ihop med två vita väteatomer. Molekylen är böjd. Väteatomerna är markerade 
”plussida”. Den del av syreatomen som är längst från väteatomerna är markerad 
”minussida”. 

Elektriska krafter drar den vänstra vattenmolekylens ”minussida” mot den högra 
molekylens ena väteatom ”plussida”. 

82 

Tre skisser med joner i en lösning vid olika pH-värden. 

  PH<7: 6H^+ och 6 negativt laddade joner. 

  PH=7: 2H^+, 2OH^- blandat med 3 negativt laddade joner och 3 positivt laddade 
joner. 

  PH>7: 6OH^- och 6 positivt laddade joner. 

82 

Skiss av neutralisation. 

Saltsyra HCl blandat med Natriumhydroxid NaOH ger salt och vatten. 
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86 

Skiss. Ett snitt ur jordklotet visar dess uppbyggnad från jordytan till kärnan i mitten. 
Avstånden nedan avser djupet och är ungefärliga. 

  Jordytan 0 km. 

  Jordskorpan 0-50 km. 

  Manteln 50-3000 km. 

  Yttre kärna 3000-5000 km. 

  Inre kärna 5000-6367 km. 

87 

Cirkeldiagram samt färgfoto och skiss av jord. 

Cirkeldiagram; 

  mineralkorn (stenar, sandkorn osv) 45% 

  luft ca 25% 

  vatten ca 25% 

  mull 5% 

Skiss; 

I jorden finns: 

  syrgas O_2 

  nitratjon NO_3^- 

  kvävgas N_2 

  kaliumjon K^+ 

  vatten H_2O 

Luften finns i större utrymmen mellan mineralkornen, vatten och mull ”fäster” på 
mineralkornen och fyller upp mindre mellanrum. 

88 

Färgfoton av olika mineraler. 

  natriumfältspat: vit 

  kalifältspat: ljusröd 

  rosenkvarts: rosa 

  grå kvarts 

  vit kvarts 

  ljus glimmer: guldfärgad 
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  mörk glimmer: svart 

  kalkspat: gulvit 

89 

Färgfoto. I kalkstenen syns ett fossil, en rörformad ortoceratit. 

89 

Färgfoto. Grått taktegel av lerskiffer. 

89 

Färgfoto. Sandstenen har framträdande ränder och band av olika lager. 

89 

Färgfoto. En fläckig rödaktig granit är uppbyggd av ljusröd kalifältspat, vit kvarts och mörk 
glimmer. 

90 

Skiss. En morän i en barrskog i genomskärning. Lagerföljd uppifrån. 

  a Ett tunt lager förna. 

  b Ett lager mulljord (humus). 

  c Ett tjockt lager mineraljord: Här finns spridda mineralkorn av olika storlekar, ett 
större block ligger på ytan. En bit ner i mineraljorden finns grundvattenytan. 

  d Berggrund. 

90 

Färgfoto. En podsoljord i genomskärning. Siffrorna avser tjockleken på lagren i bilden och 
är ungefärliga. Lagerföljd uppifrån (siffrorna avser lagrets ungefärliga tjocklek): 

  a förna 3 cm 

  b humus 7 cm 

  c blekgrå jord 10 cm 

  d rostjord 25 cm 

  e gråbrun jord 40 cm (resten i bilden) 

93 

Skiss med text. Regnvatten silar ner genom marken och passerar en negativt laddad 
lerpartikel. På dess yta fäster positivt laddade joner. 

  a Surt regnvatten, med mycket vätejoner, H^+, söker sig ned genom marken. 

  b Vätejonerna byter plats med andra positiva joner på lerpartikeln. 

  c Jonerna lakas ut och följer med ner till grundvattnet. 
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93 

Flödesschema. 

NPK förs bort vid skörden. Kvar blir halmen som återför näring till åkerjorden. 

NPK måste återinföras till åkerjorden för den nya grödan. När den skördas förs NPK bort 
igen. 

94 

Färgfoto. Algerna ger gulgröna stråk i vattnet. 

95 

Skiss. Kvävets kretslopp, NO_3^-. 

1. Djur (växtätare) får i sig kväve (nitrat) via växterna. 

2. Förmultning genom bland annat svampars och bakteriers arbete. 

3. Döda växter och djur förmultnar. 

4. Växterna tar upp nitrat ur marken. 

95 

Flödesschema. Kvävets flöde. 

Trafiken och jordbruk med konstgödning tillför marken kväve men även sjöar och 
vattendrag. 

Kvävet läcker även från marken till sjöar och vattendrag. 

Avlopp från reningsverk skickar också kväve till sjöar och vattendrag. Till sist förs kvävet 
med vattnet ut i havet. 

97 

Fyra Sverigekartor som visar bly i mossa olika årtal. Kartorna visar att blyhalten minskat 
betydligt från 1975 till 2005. ”Mikrogram” i texten nedan avser ”mikrogram/g mossa 
torrvikt” 

1975 Hela Sverige är påverkat. 

Störst är halterna i södra Sverige (Blekinge, södra Småland och runt Göteborg) med >60 
mikrogram. 

I en kilformad zon utanför detta område, hela sydöstra Sverige, är halterna 50-60 
mikrogram (finns även fläckar i Värmland och Västmanland samt vid kusten runt Skellefteå 
i Västerbotten). Renast är en fläck i Jämtlandsfjällen 5-10 mikrogram. 

1985 Hela Sverige är påverkat men halterna har minskat. 

Störst är påverkan vid kusten runt Skellefteå i Västerbotten med 40-60 mikrogram, sedan 
kommer södra Sverige med 
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15-40 mikrogram. Renast är det fläckvis i fjällen från Jämtland och norrut med <5 
mikrogram. 

1995 Södra Sverige och Norrlandskusten är påverkade men halterna har minskat betydligt. 

Störst är påverkan i södra Halland med 15-20 mikrogram och vid kusten runt Skellefteå i 
Västerbotten och i östra Skåne med 10-15 mikrogram. 

Renast är det Norrlands inland med <5 mikrogram. 

2005 Bara vid kusten runt Skellefteå i Västerbotten finns halter runt 5-10 mikrogram. I 
resten av Sverige är halterna <5 mikrogram. 

98 

Flödesschema. 

NPK förs bort vid skörden. Kvar blir halmen som återför näring till åkerjorden. 

NPK måste återinföras till åkerjorden för den nya grödan. När den skördas förs NPK bort 
igen. 

100 

Modell av grafen. Ett nät med sexkantiga maskor. 

102 

Kulmodell grafit. Flera små nät av sexkantiga kolringar travade på hög. 

102 

Kulmodell diamant. Kolatomerna (C) sitter ihop i ett tätt gallerverk. Varje C inuti strukturen 
binder till fyra andra C. 

103 

Modell grafen. Ett nät av sexkantiga kolringar. 

104 

Cirkeldiagram. Människokroppens innehåll av olika atomslag. 

  Syre 65% 

  kol 18% 

  väte 10% 

  kväve 3% 

  kalcium 2% 

  fosfor 1% 

  övriga 1% 
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104 

Cirkeldiagram. Jordskorpans sammansättning. 

  syre 46% 

  kisel 27% 

  aluminium 8% 

  järn 6% 

  kalcium 5% 

  magnesium 3% 

  övriga 5% 

104 

Flödesschema som visar att kemi delas in i oorganisk kemi respektive organisk kemi 
(kolföreningarnas kemi). 

105 

Skiss med exempel på var kolföreningar finns. 

  a växter och djur 

  b koldioxid (luften) 

  c stenkol (berggrunden) 

  d kalksten CaCO_3 (berggrunden) 

  e alger (vatten) 

  f kolsyra löst i vatten 

  g olja och naturgas (berggrunden) 

107 

Skiss. Kolets kretslopp. 

1. Koldioxid (CO_2) i luften tas upp av växterna. 

2. Människor och djur får i sig kolrika ämnen genom att äta växter och andra djur. 

3. Alla växter och djur avger koldioxid vid förbränning. 

4. När växter och djur dör kan de under mycket speciella förhållanden och efter 
miljontals år omvandlas till olja, gas och stenkol. 

5. När människor använder stenkol och olja frigörs koldioxid. 

6. Organismer i havet avger koldioxid vid förbränning. Koldioxid avges också direkt 
från havet. 
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7. Planktonalger i havet binder koldioxid vid fotosyntesen och havsvatten löser 
koldioxid. 

8. Mikroorganismer i havet binder kol i sina kalkskal (kalciumkarbonat,  CaCO3  ). När 
de dör sjunker skalen till botten och bildar med tiden kalksten. 

108 

Strukturformler. 

Enkel kedja: En kolkedja av sex C. C vid ändarna binder tre H var, övriga C binder två H var. 
Alla bindningar är enkla. 

Förgrenad kedja: En rak kolkedja av fem C.  Den 4:e C från vänster binder ytterligare en C 
(förgrening). C vid ändarna (även förgreningen) binder tre H var, övriga C binder två H var 
utom den 4:e som binder en H. Alla bindningar är enkla. 

Ringformad kedja: Kolring uppbyggd av sex C. Varannan bindning mellan dem är enkel och 
varannan dubbel. Varje C binder även varsin H med enkla bindningar. 

108 

Schema. Indelning av kolföreningar. 

1. kolväten 

2. alkoholer 

3. organiska syror 

4. estrar 

I schemat binder kolväten till alkoholer. Alkoholerna binder till organiska syror och till 
estrar. Organiska syror binder även till estrar. 

112 

Strukturformel eten. Två kolatomer C som sitter ihop med dubbelbindning. De binder även 
vardera två väteatomer H. 

112 

Strukturformel etyn. Två kolatomer C som sitter ihop med trippelbindning. De binder 
vardera en väteatom H. 

112 

Strukturformler. 

eten+väte hpil etan 

Strukturformel etan. Två kolatomer C som sitter ihop med enkelbindning. De binder 
vardera tre väteatomer H. 

113 

Skiss. Torn för fraktionerad destillation. 
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I tornet finns fem vågräta avskiljare med smala passager emellan. Dessa delar in tornet i 
sex kammare. Ett rör för in råoljan från vänster till bottnen i tornet. Den är ca 400 grader C. 
Vid toppen är det ca 20 grader C. Nedan räknas produkterna från de olika fraktionerna upp 
med början vid bottnen. 

  a asfalt 

  b smörjolja 

  c eldningsolja. 

  d dieselolja 

  e fotogen 

  f bensin 

  g gasol 

114 

Linjediagram som visar att oljan funnits i miljontals år, sedan dinosauriernas tid. 

118 

Strukturformel metanol. En central C binder tre H och en OH-grupp. 

118 

Strukturformel etanol. Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C binder två H och en 
OH-grupp. 

119 

Strukturformel Glykol. En kedja med två C.  Varje C binder två H och en OH-grupp, bara 
enkelbindningar. 

119 

Strukturformel Glycerol. En kedja med tre C. C i mitten binder en H och en OH-grupp. 

C i båda ändarna binder vardera två H och en OH-grupp, bara enkelbindningar. 

120 

Strukturformler. 

etanol+syre hpil etansyra (ättiksyra)+vatten 

Strukturformler; 

  Etanol: Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C binder två H och en OH-grupp. 

  Syre: Två O sitter ihop med dubbelbindning. 

  Etansyra (ättiksyra): Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C binder ett O med 
dubbelbindning och en OH-grupp med enkelbindning. 

  Vatten: Ett O binder två H med enkelbindningar. 
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120 

Strukturformel karboxylgrupp. 

C binder ett O med dubbelbindning och en OH-grupp med enkelbindning. C har även en 
öppen bindning. 

120 

Strukturformler. 

  ättiksyra hpil acetatjon + vätejon 

Strukturformler; 

  Ättiksyra: Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C binder ett O med 
dubbelbindning och en OH-grupp med enkelbindning. 

  Acetatjon: som ättiksyra men H från OH-gruppen saknas. O från OH-gruppen har en 
negativ laddning. 

  Vätejon: H^+. 

121 

Strukturformel stearinsyra. 

En kolvätekedja med 17 C och bara enkelbindningar. C längst till vänster binder tre H, 
övriga C binder vardera två H. C längst till höger binder även en karboxylgrupp (-COOH). 

Strukturformel karboxylgrupp. 

C binder ett O med dubbelbindning och en OH-grupp med enkelbindning. C har även en 
öppen bindning. 

121 

Förenklad strukturformel stearinsyra. 

Bindningarna i kolvätekedjan markeras som streck i en sicksacklinje (sammansatt av 17 
streck). Sicksacklinjen binder längst till höger en karboxylgrupp (-COOH). 

121 

Förenklad strukturformel oljesyra. 

Bindningarna i kolvätekedjan markeras som streck i en sicksacklinje (sammansatt av 17 
streck). Sicksacklinjen binder längst till höger en karboxylgrupp (-COOH). I mitten av 
kolvätekedjan, mellan nionde och tionde C finns en dubbelbindning. 

121 

Förenklad strukturformel Linolsyra. 

Bindningarna i kolvätekedjan markeras som streck i en sicksacklinje (sammansatt av 17 
streck). Sicksacklinjen binder längst till höger en karboxylgrupp (-COOH). Två 
dubbelbindningar finns i kedjan. 
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  a mellan sjätte och sjunde C. 

  b mellan nionde och tionde C. 

122 

Förenklad strukturformel Natriumstearat. 

Bindningarna i kolvätekedjan markeras som streck i en sicksacklinje (sammansatt av 17 
streck). Sicksacklinjen binder längst till höger -COO^-Na^+ (Den liknar en karboxylgrupp 
men H är utbytt mot Na). 

122 

Skisser. 

Tensidmolekylen består av en lång vattenavvisande kolvätekedja (svans) med en 
vattenvänlig ände som består av en negativt laddad karboxylgrupp som avgett ett H (-
COO^-). 

Tensidmolekyler vid vattenytan vänder sig så att svansen står uppåt ovanför vattenytan. En 
del tensidmolekyler förs ner i vattnet och stöter på en fettfläck på ett tyg. Där vänder sig 
tensidern med svansen inåt i fettet. Den vattenvänliga änden sticker ut från fettet. Detta 
gör att fettet dras loss från tyget och blir en droppe som helt omringas av tensider. 

123 

Strukturformler. 

syra+alkohol hpil ester+vatten 

Strukturformler; 

Syra (etansyra): Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C ingår i en karboxylgrupp. 

Alkohol (etanol): Två C på rad. Vänster C binder två H och en OH-grupp. Höger C binder tre 
H. 

Ester: Syrans karboxylgrupp har tappat OH-gruppen och alkoholen ha tappat H i sin OH-
grupp. Höger C i syran binder i stället till O i alkoholen) 

OH-gruppen från syran och H från alkoholen bildar vatten (H_2O). 

124 

Schema. Indelning av kolföreningar. 

1. kolväten 

2. alkoholer 

3. organiska syror 

4. estrar 

I schemat binder kolväten till alkoholer. Alkoholerna binder till organiska syror och till 
estrar. Organiska syror binder även till estrar. 
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124 

Strukturformel etan. Två kolatomer C som sitter ihop med enkelbindning. De binder 
vardera tre väteatomer H. 

124 

Strukturformel eten. Två kolatomer C som sitter ihop med dubbelbindning. De binder även 
vardera två väteatomer H. 

124 

Strukturformel etyn. Två kolatomer C som sitter ihop med trippelbindning. De binder 
vardera en väteatom H. 

124 

Strukturformel etanol. Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C binder två H och en 
OH-grupp. 

124 

Strukturformel karboxylgrupp (-COOH). 

C binder ett O med dubbelbindning och en OH-grupp med enkelbindning. C har även en 
öppen bindning. 

124 

Strukturformel ättiksyra. Två C på rad. Vänster C binder tre H. Höger C ingår i en 
karboxylgrupp (-COOH). 

128 

Skiss. En tallrik med matvaror indelade i tre sektorer: 

  a potatis, pasta, ris. 

  b broccoli, tomat, sallat, lök, gurka och ärtor. 

  c kyckling, fisk, kött och ägg. 

De två första sektorerna är något större än den sista. 

129 

Strukturformel Druvsocker (glukos). 

Molekyl formad som en sexkantig ring som består av ett O (uppe till höger) och fem C. C 
närmast till vänster om O binder ett H och en grupp som består av ett C som binder två H 
och en OH-grupp. Övriga C i ringen binder vardera ett H och en OH-grupp. 
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129 

Förenklad strukturformel druvsocker. Bindningarna mellan kolatomerna och syret i 
molekylen markeras som svarta streck. En sexkantring med ett streck uppåt vid övre 
vänstra hörnet. 

129 

Förenklad struktur Fruktsocker (fruktos). Bindningarna mellan kolatomerna och syret i 
molekylen markeras som  röda streck. En femkantring (ett hörn pekar rakt uppåt) med ett 
streck uppåt vid övre vänstra hörnet och ett streck nedåt vid övre högra hörnet. 

129 

Förenklad struktur Galaktos (likadan som för druvsocker men blå färg). Bindningarna 
mellan kolatomerna och syret i molekylen markeras som  blå streck. En sexkantring med 
ett streck uppåt vid övre vänstra hörnet. 

130 

Förenklad strukturformel stärkelse. Den långa kedjan av glukosmolekyler grenar sig på ett 
par ställen. Glukosmolekylerna är orienterade åt samma håll hela tiden med ”pinnen” 
uppåt till vänster. 

131 

Schema. 

Nyckel: 

  e=enkla sockerarter 

  s=sammansatta sockerarter 

 

  Fruktsocker (e) kan omvandlas till rörsocker (s). 

  Rörsocker kan omvandlas till fruktsocker och druvsocker (e). 

  Druvsocker kan omvandlas till rörsocker, maltsocker (s) eller mjölksocker (s). 

  Maltsocker kan omvandlas till druvsocker. 

  Mjölksocker kan omvandlas till galaktos (e). 

  Galaktos kan omvandlas till mjölksocker. 

132 

Teckning. En skidåkare äter spaghetti. 

132 

Förenklad strukturformel cellulosa. En lång rak kedja av glukosmolekyler. 
Glukosmolekylerna är orienterade åt olika håll med ”pinnen” uppåt till höger på varannan 
och ”pinnen” nedåt till höger på varannan. 
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134 

Strukturformler fetter. 

Glyceroldel (blå ram): En kedja med tre kolatomer (C). C i mitten binder en H och en O. C i 
båda ändarna binder vardera två H och en O, bara enkelbindningar. Alla O har en bindning 
till fettsyradelarna också. 

Fettsyradel (röd ram): lång rak kolkedja, där C i mitten binder vardera två H. C längst till 
höger har även en öppen bindning. C längst till vänster binder en O med dubbelbindning, 
övriga bindningar är enkla. C längst till vänster binder till glyceroldelens O. 

134 

Förenklad strukturformel fettmolekyl. 

Glyceroldelen markeras med ett lodrätt streck med tre korta vågräta streck som utgår åt 
höger från övre änden, mitten och nedre änden. Från dessa utgår de tre fettsyrorna som 
sicksacklinjer med enkla streck (här 17 streck per fettsyra). 

134 

Förenklad strukturformel omättad fettmolekyl. 

Glyceroldelen markeras med ett lodrätt streck med tre korta vågräta streck som utgår åt 
höger från övre änden, mitten och nedre änden. Från dessa utgår fettsyrorna som en 
sicksacklinje (17 streck). De flesta strecken är enkla men på den översta fettsyran finns en 
dubbelbindning mellan nionde och tionde kolatomen, på fettsyran i mitten finns två 
dubbelbindningar, mellan nionde och tionde samt mellan tolfte och trettonde kolatomen. 
Den nedersta fettsyran är likadan som den översta. 

136 

Strukturformel aminosyra. 

En central C-atom binder ett H, en karboxylgrupp (röd ram), en aminogrupp -NH_2 (blå 
ram) och en del som skiljer olika aminosyror åt (här ett C som binder tre H). 

Förenklad formel: en klyka. 

137 

Skisser och färgfoton. 

När tre lösta klotproteinmolekyler (liknar trassliga nystan) värms upp rätar de ut sig till 
avlånga proteinmolekyler. De klibbar ihop, och trasslar in sig i varandra, koagulerar. 

Foto: ett knäckt ägg rinner ut över en plan yta. Vitan är genomskinlig och ofärgad. Efter 
uppvärmning har det koagulerat och vitan är fast, ogenomskinlig och vit. 

138 

Färgfoto. Rödbetor. 
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140 

Förenklad strukturformel av druvsocker (glukos). En sexkantring med ett streck uppåt vid 
övre vänstra hörnet. 

140 

Förenklad strukturformel av rörsocker (sackaros). Sammansatt av en glukosdel och en 
fruktosdel. 

140 

Förenklad strukturformel av stärkelse. Den långa kedjan av glukosmolekyler grenar sig på 
ett par ställen. Glukosmolekylerna är orienterade åt samma håll hela tiden med ”pinnen” 
uppåt till vänster. 

140 

Förenklad strukturformel av cellulosa. En lång rak kedja av glukosmolekyler. 
Glukosmolekylerna är orienterade åt olika håll med ”pinnen” uppåt till höger på varannan 
och ”pinnen” nedåt till höger på varannan. 

140 

Förenklad strukturformel av fetter. 

140 

Förenklad strukturformel av aminosyror som bygger upp protein. 

Fria aminosyror (klykor i olika färger) fäster ihop sig på rad med varannan klyka uppåt och 
varannan nedåt till en taggig sicksacklinje. De bildar en del av en proteinmolekyl. 

140 

Skisser. 

När tre lösta klotproteinmolekyler (liknar trassliga nystan) värms upp rätar de ut sig till 
avlånga proteinmolekyler som koagulerat och trasslat in sig i varandra. 

142 

Färgfoto. Kaffepanna över en brasa vid en sjö. 

145 

Linjediagram som visar att de reagerande ämnena behöver aktiveringsenergi för att 
reaktionen ska starta. 

Frigjord energi = skillnaden i energiinnehåll mellan de reagerande ämnena och de 
nybildade ämnena. Aktiveringsenergin ligger utöver. 

146 

Färgfoto av ett träd med skisser av olika molekyler. 
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  Solljus strålar mot trädet. 

  Koldioxid tas upp ur luften. 

  Vatten tas upp ur marken. 

  Druvsocker bildas i bladen. 

  Syre släpps ut i luften. 

147 

Färgfoto av ett träd med skisser av olika molekyler. 

  Fruktsocker (i frukt). 

  Druvsocker. 

  Stärkelse (i t ex rötter). 

  Cellulosa (i t ex ved). 

148 

Bildkollage. 

Kanin som äter en morot och får druvsocker från födan. Den andas in syre och andas ut 
koldioxid och vatten. Den avger en del energi som värmestrålning. 

149 

Skiss av gasolbrännare. 

Propan släpps ut ur gasoltuben som gas. 

Syre ur luften blandas med gasen. 

Vid förbränningen bildas koldioxid och vatten. 

Lågan avger ljus och värmestrålning. 

150 

Cirkeldiagram. Biobränslen i Sverige 2007. 

  Returlutar  41% 

  Industrispill (bark, sågspill mm) 32% 

  Brännved 19% 

  Avfall, torv 7% 

  Åkerbränsle 1% 

152 

Färgfoto. Barkbåt med björklöv som segel. 
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154 

Sverigekarta med malmfälten markerade som tre områden. 

  Norrbottensfältet: runt Kiruna, Svappavaara, Malmberget. 

  Skellefteåfältet (Västerbotten): runt Malå, Boliden, Skellefteå. 

  Bergslagen: Södra Dalarna runt Järna, Borlänge, Avesta samt söderut runt 
Kopparberg (västra Västmanland) och Storfors (östra Värmland). 

157 

Flödesschema aluminium. 

Efter brytning av aluminiummalm i en gruva transporteras malmen med båt till 
aluminiumsmältverket. Där krävs stor elförbrukning för att smälta malmen. Därefter 
transporteras aluminiumet till ett valsverk (plåttillverkning). Här tillverkas 
läskedrycksburkar. Transporten går vidare till bryggeriet och sedan till affären. Därifrån 
transporteras läskburken  hem till konsumenten. Denne transporterar burken tillbaka till 
affären och pantar den. Balar av burkar transporteras åter till smältverket. 

160 

Cirkeldiagram. Kirunamalm. 

  Järn 60% 

  Syre 23% 

  Gråberg 17% 

160 

Skiss masugn. En hög smal tank med hål upptill. Genom hålet fylls masugnen med malm 
och koks. Het luft blåses in genom ett rör en bit ovanför bottnen. Här är temperaturen 
1800 grader C. I bottnen av ugnen ligger det smälta materialet. Slaggen tappas via ett rör i 
övre delen av smältan och råjärnet tappas via ett rör i botten av smältan. 

161 

Cirkeldiagram. 

  Järn 96% 

  Kol 4% 

162 

Flödesschema. Tillverkning av papper 

1. Veden barkas i en barktrumma och flisas sedan sönder till småbitar i en flistugg. 

2. Cellulosafibrer frigörs från vedämnet genom att flisen kokas med lut. 
Pappersmassan förs vidare till ett stort kar. 



29 
 

3. Pappersmassan blandas med olika ämnen, t ex lim, lera, krita och färg som ger den 
bra konsistens och färg. Returpappersmassa blandas också in. 

4. Vatten avlägsnas genom silning på silduk och pressning mellan valsar på pressduk i 
pappersmaskinen. (Den är i verkligheten upp till  350 m  lång.) 

5. Papperet torkas på torkvalsar och samlas upp på stora rullar. 

163 

Flödesschema. En tidnings miljöpåverkan (Kvällsposten). 

Alla transporter ger utsläpp av CO_2 och NO_x ( NO_x=en blandning av olika kväveoxider). 
Massabruk, pappersbruk och tryckeri släpper ut CO_2. Tidningens redaktion, journalister 
och fotografer bidrar till utsläpp av CO_2 och NO_x genom t ex tjänsteresor och import av 
kaffe med båt från Afrika. 

Träd avverkas i skogen av en skördare och transporteras på timmerbil till massafabriken. 

Massafabriken tillverkar pappersmassa som transporteras med lastbil till pappersbruket. 

Pappersbruket tillverkar papper som transporteras till tryckeriet. 

Tryckeriet får beställning från tidningens redaktion. Och trycker tidningen. 

Tidningsförsäljningen ger transporter. 

Konsumenten läser tidningen och transporterar den sedan till återvinningen av 
returpapper. Härifrån transporteras den till massafabriken. 

165 

Strukturformler. 

Tre etenmolekyler blir till en kolvätekedja (6C och 12H) med enkla bindningar. 

Strukturformler; 

  Eten:  Två kolatomer C som sitter ihop med dubbelbindning. De binder även 
vardera två väteatomer H. 

  Kolvätekedja: Kedja med sex C som binder vardera två H. C vid ändarna har även 
varsin öppen bindning. Alla bindningar är enkla. 

165 

Del av kulmodell för nylonmolekyl. 

En sicksackformad kedja där var sjunde atom är N och resten är C. N binder varsin H. De 
flesta C binder H, men några binder O med dubbelbindningar. 

166 

Skiss av molekylstrukturen i termoplast (plastkasse). De långa molekylerna är något 
vågformiga och ligger nästan parallella. Det är svaga bindningar mellan molekylerna. 
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166 

Skiss av molekylstrukturen i hårdplast (salladsbestick). Molekylerna bildar ett oregelbundet 
nät. Det är starka bindningar som skapar ett nätverk. 

168 

Illustration. Två äpplen tecknade som jordklot. Någon har tagit en tugga ur det vänstra 
äpplet, på den högra är nästan bara äppelskruttet kvar. 

173 

Två atommodeller. 

  Vänster: I mitten finns en kärna som består av fyra kulor. Två är markerade p och 
två är markerade n. Runt kärnan cirklar två kulor markerade e. De har samma bana. 

  Höger: I mitten finns en kulformad kärna markerad 2+ . Runt kärnan cirklar två 
kulor markerade -. De har gemensam bana. 

173 

Skiss av atomens elektronskal. 

I mitten finns en kärna. Den omges av fyra cirklar som blir större ju längre från kärnan de 
ligger. Den innersta cirkeln är markerad K-skalet, nästa är L-skalet. Sen kommer M-skalet 
och ytterst N-skalet. 

174 

Tre atommodeller av väte. 

  Vänster: Kärnan består av en proton (+). Runt kärnan cirklar en elektron (-). 

  Mitten: Kärnan består av en proton (+) och en neutron. Runt kärnan cirklar en 
elektron (-). 

  Höger: Kärnan består av en proton (+) och två neutroner. Runt kärnan cirklar en 
elektron (-). 

174 

Atommodell. 

H: Kärnan består av en proton (+). En elektron snurrar runt kärnan i K-skalet. 

178 

Atommodeller. 

  Na: kärnan består av 11 protoner (11+). K- och L-skalen är fulla. I M-skalet finns 
bara en elektron. 

  Cl: kärnan består av 17 protoner (17+). K- och L-skalen är fulla. I M-skalet finns 7 
elektroner. 
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178 

Atommodeller. Natriumatomen avger en elektron från M-skalet och bildar en Natriumjon. 

Natriumatom, Na: 

  protoner 11+ 

  elektroner 11- 

  laddning 0 

Natriumjon, Na^+: 

  protoner 11+ 

  elektroner 10- 

  laddning 1+ 

178 

Atommodeller. Magnesiumatomen avger två elektroner från M-skalet och bildar en 
Magnesiumjon. 

Magnesiumatom, Mg; 

  protoner 12+ 

  elektroner 12- 

  laddning 0 

Magnesiumjon,  Mg^(2+): 

  protoner 12+ 

  elektroner 10- 

  laddning 2+ 

179 

Atommodeller. Fluoratomen tar upp en elektron till L-skalet och bildar en Fluoridjon. 

Fluoratom, F: 

  protoner 9+ 

  elektroner 9- 

  laddning 0 

Fluoridjon, F^-: 

  protoner 9+ 

  elektroner 10- 

  laddning 1- 
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179 

Atommodeller. Syreatomen tar upp två elektroner till L-skalet och bildar en Oxidjon. 

Syreatom, O: 

  protoner 8+ 

  elektroner 8- 

  laddning 0 

Oxidjon, O^(2-): 

  protoner 8+ 

  elektroner 10- 

  laddning 2- 

180 

Atommodeller. 

Natriumatom (11+) + kloratom (17+) hpil positivt laddad natriumjon + negativt laddad 
kloridjon. 

180 

Kulmodell NaCl. Atomerna ligger tätt packade i flera lager med varannan stor grön 
kloratom och varannan liten grå natriumatom. 

182 

Strukturformel och atommodeller för vatten. 

Strukturformel: Ett O binder två H. Molekylen är böjd. 

Modell: 

O (8+) + 2 H (+) hpil H_2O 

H har en valenselektron och O har sex valenselektroner. Modellen visar att varje H i 
vattenmolekylen har gemensamma elektroner i ett elektronpar med O. De delar 
elektroner. 

183 

Strukturformel och atommodell för metanmolekyl. 

Strukturformel: Ett centralt C binder fyra H. 

Modell: 

H har en valenselektron och C har fyra valenselektroner. Modellen visar att varje H i 
metanmolekylen har gemensamma elektroner i ett elektronpar med C. De delar 
elektroner. 
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184 

Skiss. Änden på en negativt laddad plaststav hålls nära vänstra änden av en metallstav. 
Elektroner stöts bort till den högra änden så att den blir negativt laddad, medan den 
vänstra änden blir positivt laddad. 

185 

Färgfoto. De oregelbundna och böjda väggarna glänser som silver. 

186 

Spänningsserie. Metaller och väte placerade i en vågrät rad. Metallerna till vänster är mer 
oädla med ökande förmåga att bilda joner ju mer åt vänster de är. Metallerna till höger är 
mer ädla. De har minskande förmåga att bilda joner ju längre mot höger de är. 

Serien med början från vänster: 

Ca Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Pt Au 

188 

Skiss. Ett batteri kopplat till en lampa, från pluspolen till lampan och vidare till minuspolen. 

188 

Skiss. En glasbägare med vätska i. Två metallbleck, ett av zink och det andra av koppar, är 
nerdoppade i vätskan på varsin sida av bägaren. Från zinkblecket (negativt laddat) går en 
ledning till en lampa. Från lampan går en ledning vidare till kopparblecket (positivt laddat). 
Elektroner vandrar genom ledningen från zinken till kopparen och får lampan att lysa. 

189 

Skiss. På batteriet är toppen, med en knopp, pluspol och den släta bottnen är minuspol. 
Mellan staven i mitten och behållaren av zink finns en elektrolyt. 

189 

Röntgenbild. Tre leksaksdjur med batterier inbyggda. 

190 

Skiss. En glasbägare med vätska i. I vätskan finns vätejoner. Två metallbleck, ett av zink och 
det andra av koppar, är nerdoppade i vätskan på varsin sida av bägaren. Från zinkblecket 
(negativt laddat) går en ledning till en lampa. Från lampan går en ledning vidare till 
kopparblecket (positivt laddat). Elektroner vandrar genom ledningen från zinken till 
kopparen och får lampan att lysa. 

192 

Skiss. Ett böjt rör med öppning i båda ändarna som är vända uppåt. Röret är fyllt med 
jonlösning, Cl^- och Cu^(2+). Två kolstavar (en i varje ände av röret) är nedsänkta i 
jonlösningen. 
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Från strömkällans minuspol går en ledning till den högra kolstaven som blir negativt laddad 
minuspol (katod). Den vänstra kolstaven är kopplad till strömkällans pluspol och är positivt 
laddad pluspol (anod). 

Elektroner vandrar genom ledningen från strömkällans minuspol till katoden och från 
anoden till strömkällans pluspol. 

193 

Skiss. Bränslecell. 

Bränslecellen består av en rektangel med ett lodrätt membran tvärs över på mitten. 
Minuspolen är till vänster. Här tillförs vätgas som i elektrolyten bildar vätejoner. Dessa 
vandrar genom membranet till höger sida som är pluspolen. Här tillförs syrgas. 

En ledning går från minuspolen på cellen till en elmotor och från elmotorn till pluspolen. 
Genom dessa ledningar går elektronerna från minuspolen till pluspolen. 

Vid minuspolen: 

2H_2 hpil 4H^+ + 4e^- 

vätgas hpil vätejoner+elektroner 

Vid pluspolen: 

O_2 + 4H^+ + 4e^- hpil 2H_2O 

syrgas+vätejoner+elektroner hpil vatten 

Totalreaktion: 

2H_2+O_2 hpil 2H_2O 

vätgas+syrgas hpil vatten 

196 

Färgfoton. Fyra gaslågor. 

  Strontiumjon, Sr^(2+) ger röd låga. 

  Bariumjon, Ba^(2+) ger gul låga. 

  Kalciumjon, Ca^(2+) ger orange låga. 

  Kaliumjon, K^+ ger lila låga. 
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