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Vad finns i lådan?
Lägg i 4–5 föremål i askar av något slag, till exempel stora tändsticksaskar. Du 
kan låta det vara olika innehåll i de olika askarna, numrera i så fall askarna 
tydligt. Använd föremål av olika material och karaktär – en metall bit, en 
glasbit, en kula av något slag, en skruv, en plastbit, en bit slang med mera. Gör 
”svarta lådor” genom att klä askarna med svart papper. Låt eleverna gruppvis 
få undersöka lådorna utan att öppna dem. Gruppen enas om innehållet och 
jämför sedan med andra grupper. Är det olika innehåll i lådorna låter man 
lådorna cirkulera och varje grupp undersöker minst två lådor var. Ni kan göra 
en sammanställning av resultaten på tavlan. Observera! Det är faktiskt en 
pedagogisk finess att du själv inte vet vad lådorna innehåller. Då kan du också 
vara med i undersökningen. Spar lådorna till ett annat år.

Säkerhet: Riskfritt

Vilka kemikalier finns det hemma?
Det behövs ingen särskild utrustning.

Säkerhet: Liten risk om man bara tittar på etiketterna. Varna för att öppna 
förpackningar som innehåller sådant man inte säkert vet är ofarligt.

Kemister måste vara noggranna
I ett experiment med antalet droppar i 1 ml finns inget korrekt värde. Dropp
storleken kan nämligen vara olika. Den beror bland annat på diametern på 
pipettspetsen, på glasets vätande egenskaper och på vätskans ytspänning. För 
att försäkra sig om ett korrekt resultat kan man dels upp repa mätningen flera 
gånger och se att man får samma resultat. Dels kan man jämföra sitt resultat 
med andra som gör samma mätning.

Säkerhet: Riskfritt

Magnesium brinner!
Magnesium  är en oädel metall som till och med reagerar med vatten, 
om även långsamt. Med luft är reaktionen intensiv efter antändningen. 
Reaktionsformeln är: 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s).
Magnesium brinner häftigt i luft, vilket är uppenbart i experiment. 
Magnesium används bland annat som motorblock i bilar för att göra dem 
så lätta som möjligt. En massiv klump magnesium tar inte eld så lätt, men 
det kan ske. En bilbrand där motorblocket av magnesium börjat brinna är 
praktiskt taget omöjlig att släcka. Att spruta vatten på brinnande magnesium 
är inte att rekommendera eftersom det bildas våldsamma eldsflammor. 
Vattnet som kommer i kontakt med magnesiumet kan reduceras till vätgas 
som reagerar häftigt med luften syre.
Magnesium smälter redan vid 650 °C. Magnesium används av frilufts
människor som ett säkert elddon som inte görs obrukbart av fukt. Man 
karvar loss flagor av magnesiumet till en liten hög och drar med baksidan av 
kniven över ett material som ger gnistor, som i en cigarettändare. Gnistorna 
tänder magnesiumspånen som utvecklar kraftig värme, cirka 3 000 °C, och 
i sin tur tänder veden. Reaktionsprodukten mellan magnesium och syre är 
magnesiumoxid, ett vitt pulver med basisk reaktion.

Säkerhet: Risk att bränna sig. Uppmana eleverna att inte titta in i lågan 
eftersom det kan skada synen. Ljuset från lågan innehåller skadlig UV
strålning.
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Bestäm vattnets smält- och kokpunkt
Vår termometer, Celsiusskalan, är baserad på vattnets smält och kok
punkter. I en jämviktsblandning av snö/is och vatten är temperaturen 
0 grader. Så länge som båda formerna av vatten finns tillsammans hålls 
temperaturen stabil. Den energi som krävs för att smälta isen/snön (utan 
att temperaturen höjs) kallas smältvärme och är 0,33 MJ/kg. 
Vattnet kokar när ångtrycket i vätskan blir lika stort som atmosfärstrycket. 
Det innebär att kokpunkten är beroende av det aktuella lufttrycket. Enligt 
definitionen ska lufttrycket vara 1 atmosfär = 1 013 mbar = 1 013 Pa för att 
kokpunkten ska vara 100 grader. Ångbildningsvärmet är 2,26 MJ/kg. Att 
värma vatten från 0 grader till 100 grader kräver cirka 0,4 MJ/kg. Det kräver 
alltså nästan lika mycket energi att smälta 1 kg is trots att temperaturen vid 
smältning inte ökar. Men allra mest energi går åt vid förångningen vid 100 
grader trots att temperaturen inte heller där ökar.

Säkerhet: Risk att bränna sig.

Separera en blandning
Exempel på en blandning att separera är sand + salt + vatten + kork 
(smulor). Korksmulorna kan skummas av, sanden kan filtreras bort, saltet 
kan indunstas. Ett annat exempel är sand + järn (filspån) + salt + kork 
(smulor). Järnet kan avlägsnas med magnet, korksmulorna kan blåsas bort, 
saltet kan tvättas ur med vatten och sedan indunstas. Det finns naturligtvis 
många möjliga varianter att lösa uppgiften att skilja ämnena åt.

Säkerhet: Riskfritt

K
apitel 1 Till läraren


