KEMIKALENDERN
Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs
universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och
en av årets månader berättar en rolig och inspirerande film om kemins roll i våra liv.
Innehållet i filmerna följer de månadsteman Kemistsamfundet satt upp:

Januari

Konst och kultur

Februari

Mode

Mars

Energi och klimat

April

Industri

Maj

Kärlekens kemi

Juni

Vatten och luft

Juli

Hållbar utveckling

Augusti

Idrottens kemi

September

Kommunikation

Oktober

Hälsa

November

Matens kemi

December

Kemins historia och Nobel

Filmerna finns tillgängliga på www.youtube.com/kemikalendern. Du kan även se dem på
MoleClues (www.MoleClues.org/sv), där det finns länkar till filmer, spel, nyheter och
intervjuer som knyter an till filmernas innehåll.
Till var och en av filmerna hör nedladdningsbart undervisningsmaterial, med fakta och
laborationer som kan utgöra grunden för en rolig lektion med utgångspunkt från filmen!
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JANUARI – KONST OCH KULTUR
Kemi och kemisk kunskap ligger bakom det mesta i vår omgivning. Inom konst och kultur
handlar det till exempel om hur man tillverkar färg, papper och andra material som utgör
förutsättningar för kreativa och konstnärliga uttryck. Men kemin letar sig även in i filmens
värld!
Januarifilmen ”Historien om en färg” förklarar hur vi uppfattar färger och beskriver i detalj
hur färgämnet indigo fungerar. Växelverkan mellan ljus och molekyler är spännande och
mycket användbar när man inom forskningen försöker förstå kemiska förlopp.
I denna sammanställning på tema Konst och Kultur ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen
samt fem praktiska moment med tillhörande faktablad.
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HISTORIEN OM EN FÄRG
VAD ÄR FÄRG?
Vitt ljus, såsom solljus, är i själva verket sammansatt av alla regnbågens färger. Att det är så kan man
till exempel se om man låter solljuset brytas i ett prisma. När ljusstrålen passerar genom gränsen
mellan luft och glas böjer den av (bryts). Ljusets olika färger bryts dock inte lika mycket, vilket får
ljusstrålen att dela upp sid och ge upphov till ett regnbågsmönster. Att vi ibland ser en regnbåge på
himlen beror också på att ljuset bryts, i gränsskiktet mellan luft och vattendroppar i atmosfären.

Vårt seende är beroende av att ljus från t.ex. solen eller en lampa reflekteras (återkastas) från
föremål runtomkring oss och kommer in i ögat. Vilken färg vi uppfattar att ett föremål har beror på
vad som händer med ljuset när det träffar föremålet. Om ljusets alla färger absorberas (fångas upp)
uppfattar vi föremålet som svart, dvs inga färger i spektrat reflekteras. Om föremålet reflekterar alla
färger i ljuset lika mycket uppfattar vi det istället som vitt. Om föremålet absorberar rött ljus och
reflekterar resten av ljusets beståndsdelar uppfattar vi det som grönt, eftersom grönt är
komplementfärg till rött. Om föremålet å andra sidan absorberar grönt ljus, kommer vi att uppfatta
föremålet som rött!

Motsatta sidor på färghjulet är komplementfärger, t.ex. lila – gul eller röd – grön.

HUR VÄXELVERKAR MOLEKYLER MED LJUS?
Alla föremål består av molekyler och en del av dessa molekyler påverkas av synligt ljus. Dessa
molekyler kommer då att avgöra hur våra ögon uppfattar föremålet. Det är molekylens struktur – hur
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de ingående atomerna är bundna till varandra – som avgör dess förmåga att absorbera ljus. En del
strukturer innebär att molekylen absorberar rött ljus, andra att den absorberar blått ljus – eller, vilket
är vanligast, inget ljus alls i det synliga området.

FINNS DET LJUS VI INTE KAN SE?
Ja, det gör det! Solljuset innehåller till exempel ultraviolett strålning. Det är ljus våra ögon inte kan
se, men som påverkar vår hud – vilket vi märker då vi får en solbränna. Djurs ögon skiljer sig från
våra, och till exempel kan insekter och vissa fåglar se ultraviolett ljus. De uppfattar alltså världen på
ett annorlunda sätt än vi!

MÄNNISKAN OCH FÄRGÄMNEN
Människans fascination för färger är inget nytt. Naturliga färgämnen kan man hitta i såväl växter som
i djurvärlden och i mineraler. Långt innan det fanns kemister som kunde framställa färgämnen i
laboratorier kunde man extrahera (dra ut) färger från blommor, löv, rötter och bark. Extrahering och
preparering av färgämnen nämns i kinesisk litteratur redan 2600 år f Kr, och det kan ha varit ett av
människans första försök att tillämpa kemi!
Jämfört med röda eller gula färger är det ovanligt att finna blå färger i växter, och dessa var således
särskilt värdefulla. Indigofera tinctoria, eller äkta indigo, var tidigt en viktig källa till blå färg. I filmen
berättar vi historien om denna färg!

INDIGOFERA TINCTORIA
Indigofera tinctoria kan bli upp till ett par meter hög, och användes först i Indien för att färga
textilier. Indierna exporterade färgämnet till grekerna, som gav det namnet indikon (”indisk
substans”). Romarna kallade det sedemera indicum, vilket sedan överfördes till engelska som ordet
indigo.
Löven på Indigofera tinctoria är inte blå, men efter jäsning under basiska förhållanden, följt av
oxidering, framträder den blå färgen. Denna process upptäcktes av flera kulturer runtom i världen,
kanske då löv blev dränkta i urin eller täckta med aska och lämnades att jäsa.
Molekylen i växten heter indican och är färglös. Under jäsningen sker en reaktion där glukosenheten
lämnar och en indoxylmolekyl bildas. Indoxyl reagerar med luftsyret och bildar den blå indigo.
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Den blå indigomolekylen är dock inte löslig, varför den inte fäster på textilier. För att färgämnet ska
fästa på textilier måste man reducera det till ”vitt indigo” eller leukoindigo. Leukoindigo är färglös,
men fäster på tyger.

För att färga ett tyg med indigo, reducerar man först indigo i ett bad, typiskt med natriumhydroxid
och ett reducerande ämne, och blötlägger sedan tyget i det. Det blir gröngult. När man tar upp tyget
och det kommer i kontakt med luftsyret, oxideras leukoindigo tillbaks till indigo och tyget blir blått!

SYNTETISKT INDIGO
Indigo tillverkades med arbetsintensiva metoder i många århundraden. Det var inte förrän i slutet av
1800-talet som en syntetisk form av indigo blev tillgänglig. 1865 började en tysk kemist vid namn
Johann von Baeyer undersöka strukturen och han fann ett sätt att tillverka molekylen i laboratoriet
med utgångspunkt från startmaterial som var lätt tillgängliga. 1897 blev indigo kommersiellt
tillgängligt genom det tyska företaget Badishe Anilin und Soda Fabrik.
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MARMORERING
LÄRARINFORMATION
För vem?

Låg- och mellanstadiet.

Marmorering är en metod som på papper kan framkalla mönster som liknar marmor eller
annan sten, därav namnet. Tekniken har använts i över 1000 år och man tror att den
ursprungligen kommer från Asien. Via Mellanöstern spreds den vidare via handelsmän till
Europa, där den under 1800-talet kom att bli mycket populär till exempel i det viktorianska
England. Särskilt stor användning fick tekniken för att dekorera bokomslag.
Färgen som droppas i vattenbadet är inte vattenlöslig, vilket innebär att den håller ihop och
bildar mönster på vattenytan. Detta i motsats till en vattenlöslig färg, som snabbt färgar hela
vattnet - tänk på vad som sker när man rengör penseln då man målar med vattenfärg! Med
hjälp av t.ex. penslar och strån skapar man sedan solfjädersmönster eller virvlar av färg. Då
ett papper placeras på vätskeytan överförs mönstret till pappret, som sedan försiktigt
plockas upp igen för att torka. Man kan inte få kopior på ett mönster då när vattnet kommer
i rörelse när man lyfter upp det första marmorerade pappret. Inget mönster är det andra likt,
med andra ord. Man måste använda obehandlat papper eftersom färgen måste kunna sugas
upp i pappret och torka in i cellulosan när pappret torkar.
Inköpsställen: Hobbyaffärer. Marmoreringsfärger finns även som beställningsmaterial hos
t.ex. återförsäljare av kontorsmaterials.
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MARMORERING
LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:
•
•
•
•
•

Balja som klara den storleken av papper som du tänkt dig att marmorera t ex A3.
Marmoringsfärger
Vatten
Papper (som inte är behandlat, t ex kopieringspapper)
Saker att skapa mönster med – pensel, trästicka, visp, kam eller dyl

Så här gör du:
1. Fyll baljan med vatten till två tredjedelar.
2. Häll försiktigt ner marmoreringsfärgerna (2-3 droppar eller enligt bruksanvisning) och
rör runt med pensel eller trästicka till det mönster som du önskar. Testa gärna flera
färger i samma bad.
3. Släpp ner pappret på vattenytan och låt det ligga några sekunder.
4. Lyft det försiktigt och låt det torka på tidningspapper.

Att fundera över:
Är färgen vattenlöslig?
Hur kan man se om en färg är vattenlöslig eller inte?
Kan man få två papper att bli exakt lika?
Varför måste man använda obehandlat papper?
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GÖR DIN EGEN MÅLARFÄRG – OLJEFÄRG
LÄRARINFORMATION
För vem?

Låg- mellan och högstadiet

Oljan i oljefärg framställs ofta från frön, vilka innehåller stora mängder olja. För att få ut
oljan behöver man först exponera så mycket av frödelarna som möjligt vilket görs med en
mortel. När man sedan tillsätter aceton löser sig oljan i acetonet, medan de frödelar som
inte är oljelösliga kvarstår (aceton kan i detta sammanhang betraktas som en olja).
Blandningen av olja och aceton är homogen och kan således passera genom ett filter, vilket
gör det lätt att separera oljan från resten.
Färg gjord med olja som bas måste innehålla komponenter som i hög grad kan blandas med
olja. Om de inte kan lösas upp i oljan så måste de åtminstone kunna dispergeras (finfördelas)
i den, vilket betyder att man rör tillräckligt mycket för att blandningen skall bli något så när
homogen. Zinkoxid (ZnO) är ett sådant ämne som inte löser sig i dessa oljor men kan
dispergeras i dem. Eftersom zinkoxidpartiklarna är så stora (större än våglängden för synligt
ljus) kommer ljuset brytas och lösningen blir icke-transparent, precis som mjölk är vit
eftersom den innehåller fettpartiklar av ungefär samma storlek som zinkoxid. Eftersom
zinkoxid är vitt så blir också färgen vit. Vill man ha andra färger kan man enkelt blanda i ett
pigment. När så man applicerar färgen kommer lacknaftan avdunsta och oljemolekylerna
haka samman i andra oljemolekyler och på så sätt skapas ett mycket trögflytande material en torkad färg. Zinkoxiden hamnar mellan oljan och sitter därmed fast. Torktiden beror av
tjockleken på färgfilmen och hur mycket syre som kan ta sig in i denna film eftersom det är
syremolekylerna som ansvarar för att olja börjar reagera med sig självt för att bilda filmen.
Olika oljor oxideras olika snabbt av luftsyret. Linolja är den olja som används i majoriteten av
oljefärgerna eftersom det ger den mest hållbara filmen. Andra alternativ är vallmoolja och
safflorolja, vilka har andra kvaliteter som kan vara till nytta, såsom att vara mer transparenta
och att ha mindre tendens att gulna med tiden.
Inköpsställen: Aceton och lacknafta finns i de flesta färghandlar och byggvaruhus.
Zinkoxid finns i färghandel.
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GÖR DIN EGEN MÅLARFÄRG – OLJEFÄRG
LABORATIONSINSTRUKTION
När vi skall göra en oljefärg behöver vi olja. I detta fall vill vi ha linolja, vilken måste
extraheras ur linfrön. Extraktion är en metod som används för att isolera ett ämne ur en
blandning. Här extraherar vi med hjälp av lösningsmedel (aceton).
Bra ventilation eller dragskåp är att föredra då inandning av större mängder aceton och
lacknafta är irriterande och kan ge huvudvärk.
Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linfrön
Mortel
Aceton
Lågaromatisk lacknafta
Zinkoxid
Provrör med kork
Urglas
Sked
Tratt med filterpapper.

Så här gör du:
1. Ta två till tre teskedar med linfrön och lägg dem i en mortel. Krossa fröna ordentligt
och häll sedan över dem i ett provrör.
2. Fyll på röret med aceton till ca 2 cm över fröna. Sätt på korken och skaka kraftigt i
några minuter
3. Filtrera lösningen ner på ett urglas och låt det stå på fönsterbrädan med öppet
fönster eller i ett dragskåp, så att acetonet kan avdunsta.
Det som är kvar på urglaset när acetonet har dunstat är linoljan. Hur ser det ut?
Beskriv ämnet som du har extraherat fram.
4. Droppa i några droppar lacknafta i linolja och blanda. Blanda i en sked zinkoxid i
vätska. Du har nu skapat en vit oljefärg.
5. Testa färgen på papper.
Alternativ? Färdig linolja, eller safflorolja. Vallmofrön fungerar också.
Att fundera över: Varför måste man krossa fröna i en mortel?
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GÖR DIN EGEN MÅLARFÄRG – TEMPERA LIMFÄRG
LÄRARINFORMATION
För vem?

Låg- mellan och högstadiet

Tapetklister består i hög grad av helt vanliga cellulosafiber, dvs sådan råvara som vi får från
skogen. Träden huggs ner, flisas, mals och kokas i väldigt stark lut (NaOH, dvs högt pH).
Därefter torkas de på den s k viran i väldigt grova pappersark.
Pappersarken löses upp i Akzo-Nobels fabrik i Stenungsund under hög värme där
cellulosafibrerna sväller upp. De löses dock inte helt upp, förrän de fått reagera med en
kemikalie som heter etylenoxid. Denna fastnar med en kemisk bindning på cellulosa fibern
vilket gör att fibern nu helt går att lösa upp i vatten. Eftersom cellulosa består av mycket
långa polymerer som är aggregerade/sammanklumpade blir lösningen av den modifierade
cellulosa mycket viskös/trögflytande. Polymerer är dessutom mycket bra på att fastna på
ytor av olika slag. Olika ytor kräver dock olika polymerer för att de ska fastna. Den
modifierade cellulosan är utvecklad för att fastna på t ex tapeter och väggar som förberetts
väl, dvs slipats. Dessa egenskaper tillsammans gör att just denna polymer är lämplig som
tapetklister.
Järnoxid binder mycket starkt till polymererna i klistret. Även om järnoxid är en mycket tung
substans så tar det lång tid för den att falla till botten då man blandar den i
tapetklistervatten. Anledningen är att fallhastigheten i ett medium beror linjärt på
viskositeten och eftersom viskositet av tapetklister är ca 100 gånger högre än vatten blir
lösningen ganska stabil. Man hinner därför lätt med att smeta på klistret/färgen på väggen
innan järnoxiden åker till botten. På nästa sida finns en bild på cellulosafibern och en på
polymeren i upplöst tillstånd då den är modifierad med etylenoxid.
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EHEC (etylhydroxyetylcellulosa). Notera cellulosa (sammansatt socker) som ryggrad och etyl- och
hydroxyetylgrupper fastsatta på den, via eterbindningar

Schematisk bild av cellulosafibern. Bilden till vänster är en uppförstoring av ett pappersark med ca 100 ggr
förstoring

Inköpsställen: Färghandel
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GÖR DIN EGEN MÅLARFÄRG – TEMPERA LIMFÄRG
LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:
•
•
•
•

Tapetklister
Bägare
Vatten
Järnoxid

Så här gör du:
1. Ta en tesked med tapetklister och häll i 20ml vatten. Låt klistret svälla en stund.
2. Rör i två teskedar med järnoxid och späd sedan färgen med vatten till den konsistens
som du önskar.
3. Testa på papper.
Att fundera över:
Varför blev färgen röd?
Hur gör man för att få annan färg?
Vilken färg torkar snabbast – olja, äggtempera eller limfärg? Varför tror du att det är så?
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INDIGO
LÄRARINFORMATION
För vem?

Senare delen av mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet

Indigo är ett blått organiskt textilfärgämne, som kan framställas ur många olika växter, t.ex
den europeiska Isatis tinctoria (Vejde) eller den asiatiska Indigofera tinctoria. Traditionell
växtfärgning med indigo har utvecklats på alla fem kontinenter, men nuförtiden är nog
indigo ändå mest känt som det färgämne som blå jeans är färgade med. Indigomolekylen har
formeln C16H10N2O2 och bildar kristaller med blåviolett färg och kopparaktig glans. Kristallen
är olöslig, vilket är en förutsättning för ett tvättäkta färgämne.
Men att indigon är olöslig betyder också att man inte kan lösa upp den i vatten för att färga
tyger. Det man får göra då är att reducera indigomolekylen till en löslig variant kallad
leukoindigo. Leukoindigo är lösligt i vatten, och gulaktig till färgen. För den här processen har
traditionellt olika jäsningsmetoder varit vanliga, men lättast vid hemmafärgning nu för tiden
använder man ett reduktionsmedel i basisk lösning.
Doppas tyg i en lösning med leukoindigo, binder dessa molekyler till fibrerna i tyget. När man
sedan tar upp tyget i luften reagerar leukoindigon med syre och oxideras tillbaks till den blå
formen. Nu bildas det olösliga, mikroskopiskt små kristaller som fastnar på textilfibrernas
yta.
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Ett vattenbad med den reducerade, lösliga formen av indigo, leukoindigo. I bakgrunden hänger en tröja där
leukoindigon har oxiderats tillbaks genom kontakt med luft till den blåa olösliga formen, indigo.
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INDIGO
LABORATIONSINSTRUKTION
DEL A: Först görs en stamlösning (en koncentrerad vattenlösning) av reducerad indigo, en
stamkyp.
OBS!!! NaOH, är mycket starkt frätande! Akta ögon och hud – använd skyddsglasögon och
handskar! Vid stänk i ögonen, skölj minst 15 minuter under rinnande vatten och uppsök
sjukhus.

Du behöver:
6 g indigopulver
6 g NaOH
1 dl H2O
4 g natriumditonit (Na2S2O4), (”natriumhydrosulfit”).

Så här gör du:
Lös upp NaOH i 1 dl vatten och tillsätt indigopulvret. Därefter tillsätts natriumditionitet till
lösningen. Blandningen värmes i vattenbad vid 50° C under försiktig omrörning tills dess allt
löst sig till en starkt gulröd lösning (som blir blå vid kontakt med luft). Lösningen kan förvaras
månader i väl fyllt kärl med lufttätt lock.
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DEL B: Vid färgning av bomull späder man ut stamkypen med vatten, som gjorts syrefritt
genom tillsatts av lite kemikalier:
(Denna lösning är inte frätande, så som stamlösningen är.)
Du behöver:
5 l H20
1 g NaOH
1 g natriumditonit
100 g NaCl (koksalt)

Så här gör du:
Lös upp NaOH i några deciliter vatten. När allt är upplöst tillsätt resten av vattnet, sedan
natriumditionitet och till sist koksaltet. Indigostamlösningen, stamkypen, tillsättes (25-100
milliliter beroende på vilken styrka man vill ha) gärna med spruta för att undvika att vätskan
kommer i kontakt med syret, och lösningen omröres försiktigt. Den ska vara gul-grön med
kopparglänsande violetta ”indigoblommor” simmande på ytan.
Nu kan man doppa ned bomullsmaterialet som skall färgas. Man låter det ligga i ca 2-5
minuter och rör om försiktigt då och då. Materialet tas upp, kramas ur och får hänga i luften
tills all den gulgröna färgen har blivit blå, ca 2-5 minuter beroende på materialets tjocklek.
Vill man ha en djupare färgning kan proceduren upprepas. När man har erhållit önskad
färgnyans sköljs materialet väl med vatten, och kokas sedan i vatten under 10 minuter, ev
med tillsatts av lite tvål eller milt tvättmedel, för att härda färgen (”tvålning”).
För att göra mönster på tyget, som t ex cirklar eller spiraler, kan man knyta fast trådar,
gummiband eller klädnypor innan man stoppar ner tyget i färgbadet. Indigofärgen kommer
inte kunna tränga in i tyget på just dessa ställen och man får ett unikt mönster. Man kan
även måla med vax för att täcka de partier man inte vill färga med indigo.

Att fundera över:
Hur kan färgen fastna på tyget?
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KEMOLUMINISCENS – LJUS UTAN VÄRME
LÄRARINFORMATION
För vem?

Som demonstration: för alla. Som laboration: gymnasiet.

Luminiscens – kallt ljus - kallas det när ljus sänds ut vid låga temperaturer. Det finns ett antal
olika typer av luminiscens, beroende på hur ljuset tillkommer. Några exempel på luminiscens
är bioluminiscens, som skapas av levande organismer (eldflugor, maneter m.fl),
kemoluminiscens, som sker via kemiska reaktioner, och fluorescens, som är ljus som
framkallas med hjälp av annat ljus.
Laborationen vi ska göra handlar om kemoluminiscens. Det första som händer är att
väteperoxid reagerar med lyspulvret.

För att göra strukturformler som dem här ovan lättare att rita, brukar man inte skriva ut
kolatomer (C), utan låta varje hörn som de uppritade strecken bildar motsvara en kolatom.
Man ritar då inte heller ut alla väteatomer som är bundna till vart och ett av kolen utan det
är då underförstått att på varje kolatom sitter det så många väten så att varje kol får fyra
bindningar. Två parallella streck motsvarar en s.k. dubbelbindning. Alla andra atomer är
utritade.
De två syrena i en väteperoxidmolekyl attackerar de två mittenkolen i lyspulvret. När detta
sker lämnar de två ringarna molekylen och man får en koldioxid dimer och två restmolekyler
av 2,4-dinitrofenol.
Nästa sak som händer är att koldioxiddimeren går sönder på ett s k förbjudet sätt.
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När kemister talar om tillåtna och förbjudna reaktioner så menar man reaktioner som kan
göras genom att tillföra värme respektive de som inte går att framställa med värme.
De förbjudna reaktionerna kan man göra genom att lysa på molekylerna med UV-ljus. Då
flyttar man upp elektroner till en högre energi (molekylen exiteras), varvid reaktionen kan
ske. Koldioxiddimeren är så instabil (bl a pga av geometrin) att den går sönder. Eftersom den
inte kan bildas på ett tillåtet sätt (med värme) kan den inte heller gå sönder på ett tillåtet
sätt (genom att sända ut värme). Följden blir att den koldioxid som bildas bibehåller energin
och får en högre energi än det normala. Den är exciterad, vilket markeras med en liten
stjärna i formeln.
Det sista som händer är att den exciterade koldioxiden överför sin överskottsenergi till
färgämnet, Rhodamin B.

Färgämnet har lättare att hantera energin men vill ändå göra sig av med den. Det sker
genom att ljus sänds ut när färgämnet återgår till grundtillståndet.
Alla kemoluminiscensfenomen bygger på samma princip. Det som kan skilja är vilka ämnen
som är inblandade i överföringen av energi till färgämnet. Olika färgämnen ger upphov till
olika färg på ljuset.
På nästa sida visas några exempel på föreningar som kan användas för kemoluminicens.
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9,10-difenylantracen
Blått ljus

9,10-bis(fenyletynyl)antracen
Grönt ljus

1-klor-9,10-bis(fenyletynyl)antracen
Gult ljus
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KEMOLUMINISCENS – LJUS UTAN VÄRME
LABORATIONSINSTRUKTION
I detta experiment ska vi framkalla kemoluminiscens genom att utnyttja den energi som
finns i molekylers bindningar. För att allt ska fungera behövs fyra ingredienser.
Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•

Väteperoxid.
Lyspulver (bis(2,4-dinitrofenyl)oxalat)
Färgämne (t.ex. rhodamin B)
Lösningsmedel (etylacetat)
Provör
Pipett
Spatel

Så här gör du:
Under experimentet kommer följande saker att ske i provröret:
i.
ii.

iii.
iv.

Väteperoxiden, som är ett reaktivt ämne, reagerar med lyspulvret och skapar en
mycket energirik molekyl.
Den energirika molekylen går sönder till koldioxid på ett s k förbjudet sätt. Det
innebär att när molekylen går sönder så kan den inte bli av med överskottsenergin i
form av värme utan energin hålls kvar i föreningen som blir exciterad.
Den exiterade koldioxiden överför sin överskottsenergi till färgämnesmolekylen som i
sin tur blir exiterad.
Det exiterade färgämnet återgår till normaltillståndet genom att sända ut energin
som ljus.

Experimentet är väldigt enkelt att utföra. Man behöver inte väga eller mäta utan det är bara
att blanda.
1. Börja med att lägga ytterst lite färgämne i ett provrör. Det räcker med några
kristaller.
2. Tillsätt en liten spatelspets med lyspulver.
3. Tillsätt en pipett med etylacetat (lösningsmedel) för att komponenterna ska blanda
sig bättre och reaktionen ska synas bättre.
4. Blanda allt genom att skaka provröret.
5. Tillsätt en liten mängd väteperoxid till lösningen i provröret.
För bästa effekt: Tryck snabbt på pipetten så att väteperoxiden trycks kraftigt ner i
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provröret. Då uppstår snabbt en glödande färg. Skaka provröret så att allt blandas
ordentligt.
6. Njut av det orangea, lavalikande, ljuset.

Att fundera över:
Vad kan detta användas till?
Vad har de olika kemikalierna i lösningen för verkan?
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KÄNDISKEMI
LÄRARINFORMATION
För vem?

Mellanstadiet – gymnasiet (beroende på vilka filmer man använder)

Det periodiska systemet är en av grunderna inom kemi. På nästa sida finns en lista på
skådespelare som var och en kan associeras med en viss film med anknytning till ett
grundämne. Välj ut de skådespelare du tycker passar för din klass och skapa en tävling eller
frågesport! På så vis kan du ”lätta upp” inlärningen och låta eleverna lära sig något från
kulturens värld samtidigt som de lär sig något om ett grundämne!
Ett förslag är att trycka upp ett periodiskt system på ett stort pappersark och skriva ut
småbilder på skådespelarna, som eleverna sedan ska placera in på rätt plats.
Man kan göra detta med olika svårighetsgrader, och t.ex. ge olika poäng för:
-

Att enbart utifrån ett foto kunna avgöra skådespelarens namn, samt komma på
vilken film och vilket grundämne det rör sig om
Att utifrån foto och namn på skådespelaren avgöra vilken film och vilket grundämne
det rör sig om
Att utifrån foto, namn och grundämne komma fram till vilken film det rör sig om

När det gäller äldre skådespelare kan man t.ex. tillåta eleverna att söka information på
Internet.
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Vilken film handlar det om?
1. Johnny Depp - Hg
2. Michael Douglas – V
3. Julia Roberts - Cr
4. Juliette Binoche - He
5. Leonardo DiCaprio - Si
6. Marge Simpson - S
7. John Ford - C
8. Yves Montand - N
9. Julia Ormond - Al,F
10. Ingrid Bergman - Th
11. Katherine Hepburn - Ca
12. Paul Newman - Cr
13. Irene Cara - Fe
14. Tara FitzGerald - Cu eller Zn
15. Cary Grant - As
16. Robert Newton - Ag
17. Spencer Tracy - W
18. Humprey Bogart - Au
19. Kirk Douglas - D
20. James Stewart – Mg eller Mn
21. Jane Fonda – U

Att fundera över:
Vilka fler exempel kan du komma på från seriernas och filmens värld?
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KÄNDISKEMI
FACIT
Johnny Depp – Hg
Alice i underlandet (Alice in Wonderland) 2010
Depp spelar ”the Mad Hatter” och det finns ett uttryck på engelska som heter ”mad as a
hatter”, dvs galen som en hattmakare. Detta var inte helt utan grund. Hattmakarna använde
kvicksilver för att preparera pälsmaterial (främst bävrar) till sina produkter och drabbades
ofta av kvicksilverförgiftning med diverse neurologiska symptom. Ulf Ellervik berör detta in
en artikel i januarinumret av Kemivärlden – Kemisk Tidskrift
Michael Douglas – Be eller V
Den vilda jakten på stenen (Romancing the stone) 1984
Hjälten(nåja) (Douglas) och hjältinnan (Kathleen Turner) samt en hel del fula typer jagar
filmen igenom en stor grön smaragd. Denna variant av mineralet beryll (Be3Al2(SiO3)6) får sin
gröna färg från ”föroreningar” av krom eller vanadin.
Turner fick en Golden Globe för bästa komediaktris och filmen blev ett genombrott för
Douglas som skådespelare.
Julia Roberts - Cr
Erin Brokovich (Erin Brokovich) 2000
Advokatassistenten Erin Brokovich (Roberts) uppdagar kromförgiftning (krom VI) i en liten
stad i Kalifornien och tar sig an Pacific Gas and Electricity Company i en Davids kamp mot
Goliat. Baserat på en sann historia.
Roberts fick en Oscar och karriären satte raketfart.
Juliette Binoche - He
Höst i Paris – (Le voyage du ballon rouge) 2007
Den röda ballongen fylld med helium svävar runt i Paris och Binoche som ensamstående
mamma avfyrar tirader av smattrande franska. Visades på Göteborgs filmfestival 2008.
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Leonardo DiCaprio - Si
The Beach (The Beach) 2000
Sanden på stranden består huvudsakligen av kiseloxid, SiO2. Här finns det många alternativ, t
ex Beau Geste, 1939, med Gary Cooper (nordafrikansk öken), Sex dagar sju nätter (Anne
Heche, Harrison Ford 1998), Cast Away (Tom Hanks 2000)
Marge Simpson - S
Simpsons (The Simpsons) 1989Vem har mer permanentat hår än Marge Simpson! Och permanentat hår får man genom att
bryta svavel-svavelbindningar i hårets proteiner och sedan ombilda dem på nya ställen.
Alternativ för 80-tals nostalgiker Nine to Five, 1980, med Dolly Parton.
John Ford – C
Jag minns min gröna dal (How Green was my Valley) 1941
Om kolgruvearbetare i Wales. Ford regisserade och filmen blev femfaldigt Oskarsbelönad,
bl.a. för bästa film i konkurrens med klassiker som Citizen Caine och Riddarfalken från Malta.
Alternativ North Country (Charlize Theron, 2005)
Yves Montand - N
Fruktans lön (Le salaire de la peur) 1953
Montand som sist utvägens lastbilschaufför kör nitroglycerin över sydamerikanska berg
tillsammans med tre lika desperata kumpaner. Regissör Henri-Georges Clouzot fick
Guldpalmen i Cannes 1953 för denna film. Nitroglycerin har ju som bekant formeln
H2C(ONO2)-HC(ONO2)-H2C(ONO2). Mycket N med andra ord.
Julia Ormond – Al eller F
Fröken Smillas känsla för snö (Smilla’s Sense of Snow) 1997
Ormond som fröken Smilla i Köpenhamn och på Grönland, i kamp med Grönländska
Kryolitbolaget. Kryolit, med formeln Na3AlF6, var en gång ett strategiskt mineral som endast
fanns på Grönland och en nödvändig ingrediens vid aluminiumtillverkning.
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Ingrid Bergman - Th
Gasljus (Gaslight) 1944
Paula (Bergman) ska drivas till vansinne av sin man (Charles Boyer) så att han ska komma åt
hennes juveler. Detta ske med hjälp av gasljuset vars intensitet han drar upp och ned. Det
ljus som skapas av gaslågan kommer från en glödande ”strumpa” som nästan alltid var
tillverkad av toriumoxid. Sådana kan man förresten fortfarande köpa till gascampinglampor.
Notera: Att Ingrid Bergman fick en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll, men också att hon
under perioder bodde i Fjällbacka i Bohuslän. Lite längre upp längst västkusten, men på den
norska sidan, upptäcktes torium och där bröts också mycket av det torium som användes
under gasljusets korta glanstid.
Katherine Hepburn - Ca
Ingen fara på taket (Bringing up Baby) 1938
Världsfrånvänd ung professor (Cary Grant) får det sista benet till sitt jättelika
dinosaurieskelett stulet av ung kvinnas (Hepburn) hund, men de verkliga problemen startar
när hon också tappar bort sin inte så tama leopard Baby. Och kalcium är förstås en viktig
beståndsdel i ben.
Filmen var tydligen en professionell katastrof för regissören (Howard Hawks) och
huvudrollsinnehavarinnan eftersom den totafloppade. Nu anses den dock med rätta vara en
stor klassiker. What’s Up Doc (Goddag Yxskaft) 1972 med Barbara Streisand är ett slags
”remake”.
Paul Newman - Cr
The Color of Money – Revanschen (The Color of Money) 1986
Newman gör om sin rollfigur som måttligt hederlig biljardspelare från 1961 och kuskar runt i
USA med en ung protegé (Tom Cruise) för att tjäna pengar. USA dollar är som bekant gröna
och färgen kommer från Cr2O3.
En Oscar till Newman 1987.
Irene Cara - Fe
Flashdance (Flashdance) 1983
Det är väl lite 80-talsfluff i håret på Jennifer Beals som spelar huvudrollen som
stålverksarbetare i Pittsburg, så här skulle väl svavel passa också. Men stål är ju framför allt
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järn och den som fick en Oscar för denna film var Irene Cara som skrev och sjöng filmens
ledmotiv.
Tara Fitzgerald - Cu eller Zn
Brassed Off (Brassed Off) 1996
Gloria (Fitzgerald) kommer tillbaka till sin barndoms kolgruveby så det kunde ju varit kol
istället. Men mässingsorkestern (brass band) är ändå huvudtemat, och mässing är en
legering av koppar och zink. ”Brassed off” betyder sur, missnöjd.
Cary Grant – As
Arsenik och gamla spetsar (Arsenic and old lace) 1944
Lättare än så här blir det väl inte. En klassiker.
Robert Newton - Ag
Skattkammarön (Treasure Island) 1950
Detta blev ju lite fel. Long John Silver (Newton) har ju inget med grundämnet silver att göra
egentligen, och det är väl kopparslantar som läggs på den döde kapten Flints ögon. Men
skatten måste i alla fall innehållit en del silvermynt.
Spencer Tracy – W
Edison, uppfinnaren (Edison, the Man) 1940
Ja, nu blev det ju lite fel, igen! Edison (Tracey) är ju intimt förknippad med glödlampan, men
det var faktiskt inte han som stoppade volfram i glödtrådarna, det var ungraren Sándor Just.
Men hans företag, General Electric, fick flera patent kring volframglödlampan åren kring
1910.
Humphrey Bogart - Au
Sierra Madres Skatt (The Treasure of Sierra Madre) 1948
Guld är som bekant det ”giftigaste” grundämnet och guldgrävaren Dobbs (Bogart) drabbas
hårt, blir paranoid och allt slutar i elände. John Huston fick en Oscar för bästa regi, och
filmen fick dessutom ytterligare två statyetter.
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Kirk Douglas – D
Hjältarna från Telemark (The Heroes of Telemark) 1965
Norsk fysikprofessor (Douglas) spränger tysk tungvattensfabrik i Rjukan under 2:a
världskriget, baserad på en verklig historia. Uppe på fjället hinner han också ha ihop det med
svenska Ulla Jacobsson. Tungt vatten har formeln D2O, där D står för deuterium, en naturligt
förekommande väteisotop med en proton och en neutron.
Kirk är pappa till Michael.
James Stewart – Mg eller Mn
Komedin om oss människor (You Can’t Take it with You) 1938
Klassisk komedi av Frank Capra. Kulturkrock modell större mellan familjerna Sycamore och
Kirby trasslar till det för kärleksparet Tony (Stewart) och Alice (Jean Arthur). Tony har dock,
tillskillnad från resten av sin familj, annat än pengar i huvudet och förklarar i en berömd scen
för Alice att han vill lösa fotosyntesens gåta och skapa ett sätt för människan att få energi
direkt från solljus. Fotosyntesen har många delar innehåller bl.a. magnesium där det hela
startar i klorofyllmolekylen, och mangan där processen det slutar i syrgastillverkning. Se och
hör på http://www.youtube.com/watch?v=KWKHmE8_Mkc
Frank Capra var kemiingenjör från en skola som numera heter California Institute of
Technology (CalTech) och You Can’t Take it with You gav honom två av hans totalt sex
Oscarstatyett (bästa film och bästa regi).
Jane Fonda – U
Kinasyndromet (The China Syndrome) 1979
Reportern Kimberly Wells (Fonda) och hennes filmfotograf (Michael Douglas) blir vittne till
en kritisk situation i ett amerikanskt kärnkraftverk. Filmen hade premiär 12 dagar innan
Three-Miles Island olyckan i Pennsylvania 1979 och ett år innan den svenska
folkomröstningen som följde.

Idé och sammanställning: Lars Öhrström, biträdande professor i fysikalisk kemi, Chalmers
tekniska högskola
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