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Detta område handlar i huvudsak om hur atomer och joner binder till varandra,
samt hur molekyler i sin tur binder till varsandra.

Att kunna

Efter det här området skall du

• känna till skillnaden mellan en atom och en jon

• känna till hur en jonbindning ser ut

• känna till hur en kovalent bindning bildas

• känna till hur elektronegativiteten påverkar vilken typ av bindning som bil-
das mellan två atomer

• känna till metallbindning, och hur den förklarar metallernas egenskaper

• känna till de tre viktigaste formerna av intermolekylära bindningar

• kunna förklara hur typen av bindningar påverkar ett ämnes egenskaper.

Jag förväntar mig att du läser bokens kapitel i god tid, och även löser de uppgifter-
na som hör till delområdet. Inluppens frågor bör lösas efter hand under området,
för att vara klara i god tid innan vi är klara med området Jag har lagt upp upp
filmer med korta genomgångar. Du bör titta på dessa innan motsvarande lektion!



Sidor i boken och uppgifter att räkna

Under perioden bör du minst ha löst de angivna uppgifterna (tabell 1).

Tabell 1: Uppgifter (s. 116 & 132 i boken) som hör till avsnittets olika delar.

Område Vecka
Boken

Sidor Uppgifter

Jonbindning & metallbindning 42 90–97, 110–111 1–4, 7–10
Kovalent bindning 43 98–109 16–17, 23–24
Bindning mellan molekyler 45 117–125 6:1-4, 6-8, 10, 13,

15, 17, 19, 24
Löslighet, sammanfattning, examination 46 126–130

Laborationer

Vi kommer att genomföra minst en laboration.

Examination

Vi kommer att ha minst ett prov under arbetsområdet, samt 1–2 laborationer där
du får möjlighet att testa hur ämnen reagerar beroende på deras bindningar. Jag
kommer att bedöma dina prestationer i enlighet med tabell 2 på nästa sida.
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Tabell 2: Hur du kommer att bedömmas inom det här området.
Betyg

Område E C A

Atomer och joner Du känner till skill-
naden mellan en atom
och en jon

Du känner även över-
siktligt till hur detta
påverkar deras kemi-
ska egenskaper

Du kan avgöra hur
detta påverkar deras
kemiska egenskaper.

Kovalent bindning Du känner till vad en
kovalent bindning är.

Du kan även avgöra
hur polär en kovalent
bindning är

Du kan avgöra och för-
klara om en molekyl
blir polär eller inte.

Metallbindning Du vet hur en metall-
bindning set ut.

Du kan även förklara
några av metallernas
egenskaper utifrån det-
ta

Du kan förklara deras
egenskaper utifrån de-
ras bindning

Intermolekylära
bindningar.

Du känner till de olika
typerna av intermole-
kylära bindningar och
något om deras olika
egenskaper

Du kan redogöra för
de olika intermole-
kylära bindningarnas
egenskaper, samt
översiktligt redogöra
för deras egenskaper

Du kan förklara de oli-
ka typerna av inter-
molekylära bindning-
ar, kan redogöra för
deras olika egenskaper
och även resonera om
vilka som bildas

Föreningars egen-
skaper

Du vet att ett äm-
nes bindningar påver-
kar dess egenskaper,
och kan ge något ex-
empel

Du kan redogöra för
hur ett ämnes egenska-
per påverkas av vilka
bindningar det har.

Du kan utförligt re-
dogöra för hur äm-
nens egenskaper på-
verkas av bindningens
egenskaper och reso-
nera kring nya ämnens
egenskaper baserat på
detta.
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