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Artikelnr: Sol7057
Producent: CV, USA
Distribution: Solfilmmedia AB 2008
Version: Svenskt tal
Speltid: cirka 13 minuter
Målgrupp: Från 10 år (M, H)
Ämne: Natur/teknik, Kemi

Fakta

Det här programmet berättar om kolets betydelse för livet och om 
kolets kretslopp. Vi undersöker träkolstillverkning, kalksten, diamanters 
egenskaper och användningsområden – inklusive syntetiska diamanter 
- och grafit. 
I programmet ingår också ett experiment som visar att kalksten inne-
håller kol. Testet som visar förekomst av koldioxid demonstreras och 
begreppet fullerener förklaras.
Det här programmet är en utmärkt, kortfattad introduktion till kolet, 
dess närbesläktade material och användningsområden.
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Vill du veta mer?
http://school.chem.umu.se
- Skol-kemi på internet, en satsning av kemi-institutionen vid 

Umeå Universitet. Tips på experiment, länkar, osv.
http://lankskafferiert.skolutveckling.se
- Skolverkets sida med länkar som lämpar sig att användas i 

skolarbetet.

Om Solfilm
Solfilm Media arbetar med lärorika och 
inspirerande filmer för den svenska 
utbildningsmarknaden. 
Vi har lång erfarenhet av filmer som motiverar och stödjer elever 
att nå uppsatta kunskapsmål. Våra målgrupper är framför allt 
pedagoger och utbildare på skolor, bibliotek, AV/Mediacentraler, 
föreningar och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka attityder samt 
engagera och stimulera inlärning av ny kunskap.
Tipsa oss gärna om program vi borde köpa in eller producera!
Kontakta oss på info@solfilmmedia.se

Studiehandledning  
Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen är det 
viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur man ska 
hantera diskussionen och svaren. Dela gärna upp gruppen i 
mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

• Var hittar man kol i naturen? Vad använder man kol till?
• Hur gör man träkol? Vad kallas den nedbrytning man 

använder?
• Vad är amorf?
• Vad är en allotrop?
• Hur är kolatomerna ordnade i Grafit?
• Var används grafit?
• Hur skapas diamanter?
• Hur är kolatomerna ordnade i en diamant? Hur kan 

diamant vara så hårt?
• Vad är zirkon?
• Hur kan man enkelt skilja på zirkon och diamant?
• Hur kan man skapa syntetisk diamant?
• Hur kan man använda diamant förutom i smycken?
• Vad är en fulleren och var finns de?

Uppgifter
• grupparbete: Ta reda på mer information om ämnet kol. 
Välj något av frågeställningarna nedan att utgå ifrån.

a) Hur skapades ämnet kol från början? 
b) Vad menar man i filmen när man säger att livet på jorden 

inte skulle existera utan kol?
b) Hur används kol idag? Vad har kolet för betydelse i det 

moderna samhället?
c) Kommer kolet en dag att ta slut? Vad händer då?
d) Vad är kol-14 -metoden? 

Redovisa  arbetet för klassen på stora ritblock, som en 
tidning, en hemsida eller en film.
 

Det här programmet är en utmärkt, kortfattad introduk-
tion till kolet, dess närbesläktade material och använd-
ningsområden.
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Fakta

Det här programmet berättar om kolets betydelse för livet 
och om kolets kretslopp. Vi undersöker träkolstillverkning, 
kalksten, diamanters egenskaper och användningsområden 
– inklusive syntetiska diamanter - och grafit. 

I programmet ingår också ett experiment som visar att kalk-
sten innehåller kol. Testet som visar förekomst av koldioxid 
demonstreras och begreppet fullerener förklaras.

Det här programmet är en utmärkt, kortfattad introduktion 
till kolet, dess närbesläktade material och användnings-
områden.

Syfte/inlärningsmål
> lära sig om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp
> att förstå hur kol är uppbyggt och vad dess användnings-

områden är

Kolets kemi - en mycket mångsidig atom
Kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss. Alla levande 
varelser är uppbyggda av kemiska föreningar med kol i. 
Kol är det ämne som har lättast att förena sig med andra 
ämnen. Kolets kemi, den organiska kemin, är därför cirka 
fyra femtedelar av all kemi.

En stor del av allt kol på jorden är koldioxid i luften. En 
del koldioxid finns löst i havens vatten. Mycket kol finns 
förstås i de levande växterna och djuren och även i myllan 
på marken. Den består till stor del av döda och multnande 
delar av växter. Stenkol som man bryter i gruvor är döda 
växter som har legat i jorden i miljoner år. Träkol är trä som 
man har hettat upp tills det bara är kolet i träet som är kvar.

Det kemiska tecknet för kol är C.

Källor: NE m.fl.

Kolets kemi - en mycket mångsidig atom Allmänna råd inför visningen:
• Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska 

uppbyggnad och huvudbudskap.
• Tänk igenom vad du ska be deltagarna fokusera på.
• Hur ska du använda filmen? Som starter, som 

utgångspunkt för diskussion/grupparbete?
• Hur ska du följa upp filmvisningen?
• Introducera filmen genom en kort beskrivning av inne-

hållet och tala om hur det berör deltagarna.
• Tala om varför du valt just det här programmet.
• Ange om deltagarna ska fokusera på något särskilt och 

om de ska föra anteckningar.
• Informera om vad som ska hända efter filmens slut.
• Koppla filmen till deltagarnas egen situation.

Ordlista
Pyrolys
Process vid vilken ett ämne upphettas utan närvaro 
av syre. 

amorf
Något som är formlöst, strukturlöst.

allotropi
Beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma 
yttre betingelser kan existera i olika former, exempelvis kol 
som diamant och grafit.

Zirkon
Hårt, genomskinligt, starkt ljusbrytande mineral som 
används bl.a. till smycken. I filmen kallas zirkon för falsk 
diamant.

Fulleren
Namn på modifikationer av kol, uppbyggda av molekyler 
med polyederstruktur. Mest bekant är C60, buckmin-
sterfulleren, vars molekylstruktur kan beskrivas som en 
kolatom placerad i varje hörn av mönstret på en fotboll.
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