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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MAJ – KÄRLEK
Sökandet efter kärleken är en av människans allra starkaste drivkrafter. Vi pratar om den,
analyserar den, sjunger om den och tänker ofta på den. Ett uttryck som flitigt används när
man diskuterar sin nyfunna kärlek är att man ”har den rätta kemin”. Vad har då egentligen
kärlek med molekyler att göra? En hel del, visar det sig! Filmen fokuserar på tre kemikalier i
hjärnan som spelar stor roll i det här sammanhanget: adrenalin, dopamin och serotonin.
I denna sammanställning på tema Kärlek ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen samt
några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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KÄRLEKENS KEMI
Det kan tyckas tråkigt eller till och med provocerande att analysera kärlek med
naturvetenskap som utgångspunkt. Kärlek är ju på något vis poeternas, låtskrivarnas och
författarnas territorium, och visst vill vi ha mystiken och romantiken kvar. Men samtidigt är
det kittlande att fundera över kopplingen mellan kemiska reaktioner framför allt i hjärnan
och kärlekens olika turer i våra liv. Och helt och hållet kommer vi nog aldrig att förstå våra
hjärnor och våra känslor, så risken för att flirtandet och uppvaktandet i framtiden skulle
ersättas av en kemisk produkt framtagen för att skaffa oss en partner får nog ses om liten.

KÄRLEKENS TRE FASER
En av dem som funderat allra mest kring kärlek ur ett vetenskapligt perspektiv är Helen
Fisher på Rutgers University i New Jersey. Hon delar in kärleken i tre faser, som var och en
har inslag av molekyler som på olika sätt påverkar oss. I det första stadiet, lust, utvecklas
begäret efter sexuell tillfredsställelse. Därefter följer attraktion, den romantiska kärleken,
som karaktäriseras av känslostormar, alltifrån eufori och lyckorus till depression och
tvångstankar. I kärlekens tredje fas, tillgivenhet, känner vi oss lugna och tillfreds med att ha
en fast och pålitlig partner.

LUST
Lusten eller sexdriften har antagligen utvecklats för att driva oss att söka en partner
överhuvudtaget – vem som helst. Denna längtan regleras av våra könshormoner, som börjar
produceras i stora mängder under puberteten. De hormoner man framför allt tänker på är
såklart testosteron och östrogen, som återfinns hos både män och kvinnor men i olika
proportioner.
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HJÄRNAN – VÅRT VIKTIGASTE KÄRLEKSORGAN

Det är vanligt både i poesi, musik och dagligt tal att nämna hjärtat och kärleken i samma
mening, men i själva verket borde vi snarare besjunga hjärnan. Det är här våra känslor
uppstår när vi attraheras av någon, längtar och våndas. Hur en tanke och en känsla uppstår i
hjärnan, hur minnen lagras och associeras med goda eller dåliga upplevelser, eller för den
del hur vi tänker – allt detta är vi fortfarande långt ifrån att begripa. Det pågår dock en hel
del spännande forskning inom detta område, och en del saker är till viss del kartlagda.
Hjärnans belöningssystem är grundläggande för vår överlevnad. Det är tack var det vi vill
göra sådant som gynnar oss, såsom att äta, dricka och fortplanta oss. Belöningssystemet är
ett nätverk av neuroner i hjärnan, och när det stimuleras frisätts signalsubstanser, framför
allt dopamin, som leder till att signaler fortplantas från neuron till neuron och vi upplever
det som triggade systemet som lustfyllt.

Hjärnan fungerar tack vare kemi! Kommunikationen mellan två nervceller sker via en s.k. synaps, där ett
gap skiljer cellerna åt. När en nervimpuls färdats genom en nervcell för att slutligen nå synapsen, frigörs
signalsubstanser som tar sig över till mottagarcellen, där de binder till speciella receptorer och stimulerar
en fortsatt signal. Till höger ses en viktig signalsubstans: dopamin.

Konsekvensen är att vi vill återuppleva det som gav oss denna ”kick”. Det var detta som fick
våra förfäder att kämpa för att få tag på mat. För den moderna människan har andra behov
tillkommit, såsom alkohol, totospel, framgång i karriären eller nätsurfning. Man kan säga att
vi alla är beroende av någonting, i olika grad beroende på hur starkt eller hur svagt vårt
belöningssystem är.
På samma sätt kan man bli beroende av en annan människa, att ständigt känna personens
närhet eller stå i kontakt med varandra. Kanske är kärlek ett slags beroende, som oftast är
positivt för oss? Man kan även bli beroende av själva kärleksruset och att ständigt bli sedd
och få komplimanger. En person med ett sådant beteendemönster kommer antagligen att
hoppa från förhållande till förhållande i ständig jakt på ny bekräftelse.
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Dopaminnivåerna stiger även när något nytt och spännande händer, även om man inte
tidigare har associerat upplevelsen med något lutsfyllt. Det gör oss alerta och
uppmärksamma – till exempel om vi får syn på en person vi tycker är attraktiv – vilket ökar
chansen till en positiv upplevelse.
Vad är det då hos en annan människa som triggar våra hjärnor och gör oss attraherade?
Antagligen finns det lika många svar på den frågan som det finns människor på jorden.
Tidigare i vår arts utveckling, när fokus låg på att skaffa mat, skydda sig från rovdjur och
fiender samt fortplanta sig, fanns det en evolutionär fördel med t.ex. stora muskler. Då var
sådana egenskaper antagligen dominerande för kvinnorna vad gäller partnerval. För männen
var det viktigast att kvinnorna hade goda förutsättningar att ge avkomma, och man kan
tänka sig att attribut som breda höfter var särskilt uppskattade. Den moderna människan har
helt andra mål för sitt liv och behöver inte på samma sätt kämpa för att få mat och beskydd.
Istället kan helt andra saker vara avgörande för vem man attraheras av, såsom vackra ögon,
en dyr bil, en framgångsrik karriär – ja, listan kan göras lång.

KÄR OCH GALEN?
Serotonin är en annan signalsubstans som är mycket viktig för vårt känsloliv. När
serotoninnivåerna är höga upplever vi ett lyckorus, en känsla av eufori. Människor med
tvångsneuros (Obsessive compulsory disorder, OCD) har å andra sidan en kraftigt sänkt halt
av serotonin, och lever ett mer eller mindre komplicerat liv. Tvångstankar kan handla om allt
från att aldrig kunna gå på sprickor i trottoaren, till att ständigt vara tvungen att ordna allt på
som ligger på bordet framför en i räta rader eller ha en överdriven rädsla för att bli smittad
med bakterier. Depression är en annan vanlig konsekvens av låga serotoninhalter.

Tvångsneuros är starkt kopplat till sänkta nivåer av serotonin (till höger). Kanske drabbas även
nyförälskade?

Man har kunnat konstatera att halten serotonin kan vara sänkt även hos människor som är
nyförälskade, vilket stämmer bra in på en del av de ”symptom” som vi då uppvisar. Vi tänker
på vår käresta i stort sett hela dagen, söker ständigt efter bekräftelse och klottrar hans eller
5
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hennes namn om och om igen både här och där (i alla fall i tonåren). Många av oss har väl
otåligt väntat i timmar vid telefonen i hopp om ett samtal från föremålet för vår nya kärlek,
och desperat lyft luren bara för att kolla att telefonen inte plötsligt på något mystiskt sätt
slutat att fungera.
Det finns antidepressiva läkemedel som ökar serotoninmängden, men priset man betalar är
högt i form av negativa bieffekter. Den höjda serotoninhalten minskar känslosvallet som är
en så viktig del i förälskelsen. Dessutom minskar sexlusten och den sexuella förmågan.

NERVOSITET OCH HJÄRTKLAPPNING
Om du någon gång blivit kär, vet du att känslan inte bara är förknippad med glädje utan även
med stressreaktioner såsom att hjärtat slår hårt, att kinderna blossar, att man svettas och att
munnen känns torr. Att detta kan ske till exempel när du oväntat råkar på föremålet för din
kärlek beror på att stresshormonet adrenalin utsöndras från binjuremärgen och försätter
kroppen i larmberedskap – ett primitivt behov av att ”fly eller slåss”. Tillsammans med
noradrenalin ökar det hjärtfrekvensen och gör dig uppmärksam och vaken, vilket är en
fördel om du ska ta chansen att flirta med den du fattat tycke för.

Pinsamt. När stresshormonet adrenalin utsöndras får vi hjärtklappning, röda kinder och svettiga handflator.

LUGN OCH RO
Utan tvivel är det så, att förälskelsen avtar med tiden. Den första himlastormande känslan av
förälskelse varar i regel några månader. Efter några år finns det ”rus” som molekylerna
nämnda ovan gett upphov till när förhållandet inletts inte kvar. Trots det lever många i
parrelationer mycket längre än så, ofta hela livet ut. Kanske har molekyler även en del att
med detta att göra!
I djurvärlden är monogami relativt ovanligt – färre än 5 % av alla djurarter bildar livslånga
parförhållanden. Spektakulära försök har gjort med två olika arter av sorkar, som uppvisar
vitt skilda sociala beteenden. Medan de amerikanska präriesorkarna är monogama, är
bergssorkarna ”promiskuösa” och kopulerar vilt. Den sociala bindning som uppstår mellan
de monogama sorkarna efter parning hänger samman med att hormonet vasopressin binder
6

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Kärlek

till en specifik receptor i hjärnan. Om man injicerar den gen som kodar för denna receptor i
bergssorkar förändras deras beteende och de blir mindre promiskuösa och mer parbildande.
Om man å andra sidan injucerar antikroppar mot genen hos monogama sorkar förhindrar
man att parförhållanden uppstår. Genen har således fått smeknamnet ”trohetsgenen”.
Huruvuda motsvarande mekanismer förekommer hos människor är svårt att påvisa – vi kan
knappast göra motsvarande experiment på oss. Helt klart är att hormonet finns även hos oss
och har andra viktiga funktioner såsom att reglera vätskebalansen i kroppen.

En trogen make. Präriesorken har gott om receptorer för hormonet vasopressin.

Oxytocin är ett annat viktigt hormon i kroppen med en rad olika funktioner. Mest känt är det
för att det anses vara ett slags ”lyckohormon”, som man tror bidrar till att stärka banden
mellan mamman och det nyfödda barnet, då det frigörs under födseln och vid amning.
Nyligen har man även sett att koncentrationen ökar även vid orgasm. Kanske är det så att
det är en stor anledning till att vi då känner oss nöjda och tillfredsställda, en känsla vi såklart
vill återuppleva. Den gängse teorin är att ju mer sex paret har, ju starkare blir banden mellan
de båda och själva sexakten gynnar alltså förhållandet.
Nyckeln till att vasopressin och oxytocin stärker banden inom parförhållandet är att dessa
hormoner även spelar en roll i de delar av hjärnan som har med social igenkänning att göra.
Vi lär oss helt enkelt att förknippa den härliga känslan med personen vi upplever den
tillsammans med. En slutsats skulle ju kunna vara att man ska undvika att kopulera med
människor man inte vill bli kär i – för kanske är det just det som sker i så fall!
Endorfiner kan också spela en stor roll i parrelationer. De ger oss en känsla av välbefinnande
och får oss att känna oss lugna och säkra. Endorfiner frigörs vid samlag men även vid
smekningar, ytterligare en viktig ingrediens i ett lyckligt förhållande.
Det finns tecken på att höga nivåer av testosteron trycker ned produktionen av oxytocin och
vasopressin. En konsekvens skulle kunna vara att män med stora mängder testosteron är
mindre benägna att gifta sig och stanna kvar i parförhållanden. Som med så mycket annat
blir det i mångt och mycket en fråga om spekulation – människors beteende är svårt att
studera och dra säkra slutsatser om!
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LUKTAR VI OSS TILL EN PARTNER?
Feromoner är molekyler som är väl studerade inom djurvärlden. De fungerar som budbärare
mellan individer av samma art, och kan ha olika funktioner såsom att markera revir eller att
lägga ut spår för artfränder (t.ex. för myror). Mest kända är dock sexferomonerna, som
syftar till att locka en partner. Som exempel kan nämnas nattfjärilar, där hannen fullständigt
styrs av feromoner som utsöndras från honan och som han kan känna av på
kilometeravstånd. Applicerar man feromoner på ett suddgummi kommer han att försöka
para sig med det – så stark är drivkraften. Hos däggdjur och reptiler detekteras feromoner av
ett särskilt luktorgan, det vomeronasala organet (VNO), som leder signalen direkt till
hjärnan. Huruvida människor har feromoner är föremål för debatt. En del menar att vi
kanske hade ett VNO tidigare under vår arts utveckling, men att det tillbakabildats då
behovet av det har försvunnit i och med att det sociala spelet har blivit allt viktigare för
relationsbyggande.

Slav under en doft. En nattfjärilshanne skulle försöka para sig med ett suddgummi, bara det var penslat
med feromoner från en fjärilshona.

Vad finns det då för tecken på mänskliga feromoner? Till exempel synkroniseras
menstruationscykeln då en grupp kvinnor lever nära varandra, till exempel i en
studentkorridor. I en berömd studie kunde man förlänga respektive förkorta
försökspersonernas menstruationscykel genom att låta dem lukta på ämnen som isolerats
från huden på kvinnor före eller efter ägglossning. Vidare finns det en studie där man låtit
kvinnor lukta på t-tröjor som burits av olika män och fått välja den tröja som attraherat dem
mest. Kvinnorna valde då en tröja som burits av en man med ett immunförsvar som skulle
göra deras gemensamma avkomma frisk och motståndskraftig.
En annan indikation är en spännande svensk studie där försökspersonerna fått lukta på två
doftämnen – androstadienone, ett testosteronliknande som man hittar i armsvett, mest hos
män, samt estratetraenol, ett österogenliknande ämne som man identifierat i gravida
kvinnors urin – medan deras hjärnor avbildats med PET-kamera. Studien visade att
homosexuella män reagerar på samma doft som heterosexuella kvinnor, medan
homosexuella kvinnor reagerar på samma doft som heterosexuella män.
8
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Exempel som dessa väcker naturligtvis fantasin inom oss, men man ska komma ihåg att
mänskligt beteende är svårstuderat och det är svårt att bedöma orsak och verkan. Det finns
idag inga bevis för att de dofter vi utsöndrar verkligen är feromoner, och även om så vore
fallet har vi ju många andra bevekelsegrunder i vårt partnerval – långt från den stackars
nattfjärilen som uppvaktar suddgummit.
Det finns gott om mindre seriösa aktörer som säljer s.k. feromonparfymer, som påstås göra
medlemmar av det motsatta könet intresserade av dig utan att de själva är medvetna om
det. I regel är de ”aktiva” ingredienserna androstenon i herrparfymerna och kopuliner (korta
fettsyror som identifierats i slidan) i damparfymerna. Att dessa parfymer skulle ha någon
verklig effekt är dock knappast troligt. Om vi människor utsöndrar feromoner vore ju det
enklaste sättet att attrahera någon att helt enkelt sluta tvätta sig – tvålen tar ju bort våra
naturliga dofter!
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PARFYMTILLVERKNING

LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Att använda sig av parfymer för att dölja dåliga lukter är inte något nytt. Doftsubstansernas
historia går tillbaka åtminstone 6000 år i tiden. Då använde rika romare, egyptier och kineser
parfymer, inte bara för att själva dofta gott utan de använde dem även på kläder, möbler,
hästar mm. På 1200-talet tog Venedig över kontrollen av handeln med eteriska oljor och
detta ledde till en växande parfymindustri i Europa. Under 1700-talet blev Frankrike
dominerande inom parfymtillverkningen. Favoritdofterna var då rosmarin och bergamott
och Ludvig XVI var så förtjust i parfymer så det sägs att han ville ha en ny doft varje dag.
Under 1900-talet började modeskapare och modehusen att sälja parfymer, till exempel
Chanel, Dior och Gucci, och sedan började även stora kosmetikaföretag att producera
parfymer. Den senaste trenden inom parfymindustrin är att kändisar komponerar sin egen
parfym. Det visar att även parfymindustrin går mot individualisering och det är allt viktigare
att ha sin egna särskilda doft.
En parfym är liksom musik uppbyggd av ackord. Varje ackord består av tre nivåer som kallas
noter. Den första doft du känner direkt efter att du sprayat på parfymen kallas för toppnot
och är en ganska skarp doft som håller i ca 10-15 minuter. Toppnoten är byggd på friska,
lätta dofter som till exempel citrus, frukter och lätta blomdofter. När toppnoten försvinner

Toppnot
t.ex. rosmarin,
citrus, persika
Mellannot
t.ex. lavendel, jasmin, kanel
Basnot
t.ex. mysk, sibet, ambra och sandelträ

Figur 1. Doftpyramiden visar de olika delarna i en parfym: toppnot, mellannot och basnot.
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framträder mellannoten, som ibland kallas hjärtnoten. Denna not ger parfymens karaktär
och är ofta mjukare än toppnoten. Exempelvis är ofta blommor och kryddor dofter som
används till mellannoten. Mellannoten blandar sig med hudens kemi, din egen kroppsdoft,
och efter någon timme får parfymen en individuell doft. Samma parfym kan därför dofta
olika på olika personer. Den sista delen i ackordet är basnoten. Dessa tyngre dofter fixerar
doften så att parfymen sitter kvar länge. Förr användes ofta råvaror från djurriket, till
exempel mysk, sibet och amra som basnoter men basnoter kan också vara från växtriket, till
exempel sandelträ och mossa. När en ny parfym skapas (en process man kan kalla för att
komponera) är det viktigt att noterna blandas i en väl vald proportion. Ofta illustreras
noterna i en så kallad doftpyramid (Figur 1).
Men vad är dofter egentligen? Dofter är molekyler och doftämnen med olika doft har olika
kemisk struktur. I näshålan sitter det massor med proteiner, så kallade receptorer, till vilka
doftmolekyler kan binda. När en doftmolekyl binder till en receptor ändrar den form och
skickar en elektrisk signal till hjärnan via en så kallad luktnerv. Det finns många olika typer av
receptorer och de är inte molekylspecifika utan flera olika molekyler kan binda till dem. En
viss typ av doft aktiverar en kombination av receptorer och ett luktmönster bildas. Vi kan
känna olika typer av dofter på grund av att dessa har olika luktmönster. I hjärnan tolkas
mönstret till en specifik doft. Luktcentrum i hjärnan är kopplat till den del i hjärnan som styr
våra känsloupplevelser och ofta framkallar dofter känslor eller ett minne. Det sägs att vi
människor kan forma minnesbilder av ca 10 000 olika dofter! Vissa dofter kan till exempel
påminna om någon man tycker väldigt mycket om.
Det finns inga egentliga doftord. Istället använder vi oss ofta av ord från andra sinnen för att
beskriva dofter, till exempel söt, sur, skarp och mjuk. Ofta delar vi också in parfymerna i
manliga och kvinnliga dofter. I Europa anses manliga dofter vara citrus och sandelträ, men
även läder, cederträ, kryddor, tobak och vanilj medan kvinnliga dofter ofta är söta och
blommiga. Men parfymtrenderna har inte alltid varit så här. Under 1600-talet var det högsta
mode även för en man att lukta blommigt och på 1800-talet skulle endast kvinnor bära
parfym. Det finns också en skillnad mellan olika delar av världen. I Amerika säljer inte
citrusparfymerna så bra eftersom doften associeras med rengöringsmedel och män i
mellanöstern gillar ofta doften av gul ros, vilket skiljer sig från de Europeiska trenden.
Asiaterna tycker generellt om diskreta dofter med mycket basnot.
Parfymerna delas också in i olika familjer:
Grön – dofter av äng, löv, hö och gräs men även citron och gröna örter.
Blommig – dofter från blommor, antingen från en blomma eller från flera. Denna familj är
den största.
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Aldehydisk – syntetiska dofter som till exempel fettliknande eller talgaktiga dofter. Dessa
dofter används ofta för att framhäva eleganta feminina dofter och finns i många
parfymprodukter.
Chypres – skog och mossa. Dofter som är en blandning av citrusfrukters friskhet och en stabil
bas som till exempel ekmossa.
Orientalisk – tunga och söta dofter med inspiration från orienten. Här ingår allt ifrån
blommor och kryddor till djurdofter.
Tobak – ofta manliga parfymer med rökighet. Dofter av tjära, tobak och läder.
Fougère – manlig dofttyp av skog, trä, friska örter och lavendel.
Ozon – Marina dofter (som är syntetiska). Denna grupp är den nyaste och kom till på 1990talet
Tips inför laborationen: Laborationen är enkel att utföra och det är roligt för eleverna att få
prova olika kombinationer. Låt dem till exempel får göra 3 parfymer var och gärna ge doften
ett namn som avspeglar hur det luktar.
Inköpsställen: Doftoljor/parfymoljor – hälsokostbutiker, eller hudvårdsaffärer som säljer
aromterapioljor och massageoljor, t ex The Body shop.
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PARFYMTILLVERKNING

LABORATIONSINSTRUKTION
Spelar dofterna roll för kärleken? Kanske! Människan har i flera tusen år använt parfymer för
att dölja dålig lukt, kanske för att dofta gott för de som man tycker om. Men hur luktar en
god parfym? Och hur gör man en parfym? I den här laborationen ska du få prova på att göra
din egen parfym.

Du behöver:
•
•

Doftoljor/Parfymoljor
Rör med lock (t.ex. eppendorffrör 1,5 mL)

•
•
•

Pastörpipetter i plast (eller liknande)
Etanol
Vatten

Så här gör du:
1.
2.
3.
4.
5.

Tillsätt 0.5 ml vatten i ett rör.
Välj ut några dofter, t.ex. 3 st.
Blanda i en eller ett par droppar av varje doftoljor i röret
Tillsätt 0,5 mL etanol till röret.
Stäng locket och skaka röret.

6. Ge doften ett namn.
Att fundera över:
Hur luktar en typisk manlig parfym? Hur luktar en typisk kvinnlig parfym?
Är det någon skilnad på ungdomsparfymer och vuxenparfymer?
Vilka doftoljor valde du och varför? Passar dofterna ihop?
Beskriv doften med ord.
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KÄRLEKSBREV – OSYNLIGT BLÄCK

LÄRARINFORMATION

För vem: Mellanstadiet/Högstadiet
I den här laborationen kommer vi titta på några olika typer av osynligt bläck. Alla varianter på
osynligt bläck bygger på att man på ett eller annat sätt framkallar den text man har skrivit.
Den enklaste framkallningsmetoden är att man värmer texten och det innebär att det kanske
vanligaste osynliga bläcket är citronsaft men även andra fruktsafter kan fungera. Här reagerar
de olika organiska syrorna i fruktsaften med papperet och bildar s.k. estrar. Man kan även
använda olika sockerlösningar som karamelliseras, och därför blir bruna, när man värmer
pappret.
En något mer komplicerad framkallningsmetod baseras på en mer avancerad kemisk
framkallning. Då tillsätter man olika föreningar som reagerar med det osynliga bläcket och
gör det synligt. Framkallningen kan t.ex. baseras på förändringar i pH (surt eller basiskt).
Denna framkallningsmetod kan ofta vändas så att bläcket blir osynligt igen (reversibel
reaktion). Ett sådant exempel är användning av fenolftalein.

Andra kemiska metoder som man kan använda innebär exempelvis att ett ofärgat metallsalt
reagerar med en framkallare och bildar en färgad förening. Dessa metoder är oftast inte
möjliga att vända och exempel på detta är vanligt saltvatten. Om man skriver en text med
saltvatten och sedan framkallar texten med silvernitrat sker en reaktion och man får en mörk
text. Detta är en liknande princip som den som används i fotografisk film.
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KÄRLEKSBREV – OSYNLIGT BLÄCK

LABORATIONSINSTRUKTION
Om man är kär i någon så kanske man vill skriva meddelanden som inte någon annan kan se
eller läsa. Då är det bra att veta hur man gör ett osynligt bläck.

Du behöver:
•
•
•
•
•

Papper
Små penslar eller något annat man kan rita med
Citron
Sockerlösning
Strykjärn, spisplatta eller något annat som blir varmt

Gör så här:
1. Skär upp citronen och pressa ut saften.
2. Blanda lite socker i vanligt vatten.
3. Skriv eller rita något med citronsaften eller sockerlösningen på ett vitt papper och låt
det torka.
4. Värm pappret genom att stryka på det eller hålla det mot något varmt (t.ex. en
spisplatta eller en stark lampa). Efter en stund så mörknar pappret där du skrivit.

Att fundera över:
Fungerar det med andra frukter än citron?
Kan man använda honung blandat i vatten, mjölk, eller kanske saliv?
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DOFTTEST

LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet. För äldre högstadieelever kan laborationen
kombineras med diskussion om olika funktionella grupper på molekylerna, till
exempel aldehyder och estrar.

Vad är dofter egentligen? Dofter är molekyler och doftämnen med olika doft har olika
kemisk struktur. I näshålan sitter det massor med proteiner, så kallade receptorer, till vilka
doftmolekyler kan binda. När en doftmolekyl binder till en receptor ändrar den form och
skickar en elektrisk signal till hjärnan via en så kallad luktnerv. Det finns många olika typer av
receptorer och de är inte molekylspecifika utan flera olika molekyler kan binda till dem. En
viss typ av doft aktiverar en kombination av receptorer och ett luktmönster bildas. Vi kan
känna olika typer av dofter på grund av att dessa har olika luktmönster. I hjärnan tolkas
mönstret till en specifik doft. Luktcentrum i hjärnan är kopplat till den del i hjärnan som styr
våra känsloupplevelser och ofta framkallar dofter känslor eller ett minne. Det sägs att vi
människor kan forma minnesbilder av ca 10 000 olika dofter! Vissa dofter kan till exempel
påminna om någon man tycker väldigt mycket om.
Det är svårt att förutsäga hur en viss molekyl luktar eller om den alls luktar något för oss
människor. En liten förändring i molekylstrukturen kan göra så att molekylen binder till en
annan kombination av receptorer och vi uppfattar en annan doft. Signalerna från varje
receptortyp kan också variera i storlek vilket ger ännu fler möjliga kombinationer.
Receptorerna kan också bli tillfälligt mättade, vilket märks som att man vänjer sig vid en viss
doft och inte känner den längre.

Tips inför laborationen: Förbered 10 stycken burkar med olika innehåll, till exempel kryddor
och frukter. Kryddor är enkla att använda då dessa bara behöver hällas i burken. För att få
fram en tydligare doft från frukter kan fruktsaften användas (pressa till exempel lite citron på
en bomullstuss och lämna gärna en bit av citronen i burken). Torkade blommor eller
parfymoljor kan också användas. Ett förslag på vad man kan fylla burkarna med listas i tabell
1, tillsammans med en karakteristisk doftmolekyl för respektive vara (en del varors lukt
kommer dock från fler än en molekyl - här anges endast en av de dominerande
doftmolekylerna).
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En utveckling av laborationen är att även undersöka vad som händer när man luktat på
någonting länge. Låt halva klassen lukta på kaffe (burk A), och halva klassen på kakao (burk
B). Låt dem sedan lukta på en hemlig burk (burk C) som innehåller en blandning av kaffe och
kakao, och fråga dem vad som finns i burken. Detta visar hur doftreceptorerna kan mättas.
Hur lång tid tar det innan effekten försvinner?

Tabell 1. Exempel på varor som kan användas i dofttestet samt deras doftmolekyler.
Vara

Doftmolekyl

Kanel

Kanelaldehyd

Vanilj (vanillinsocker)

Vanillin

Apelsin

R-limonen

Citron

L-limonen

Kokos

Kokosaldehyd

Bittermandel

Bensaldehyd

Kummin

Kumminaldehyd

Timjan

Thymol

Lavender

Linalylacetat

Kaffe

Furfurylmerkaptan

För högstadiet: Doftämnenas struktur syns i figur 1. Här kan man se att det finns några
likheter och olikheter mellan molekylerna. Många av dem är t ex aldehyder. Något som är
väldigt intressant är doftmolekylerna för apelsin och citron, R-Limonen respektive LLimonen. Skillnaden mellan dessa molekyler är att de är spegelbilder av varandra (så kallade
enantiomerer). Denna lilla förändring i struktur gör att doften uppfattas olika. Notera också
att trots sitt namn är molekylen som kallas för kokosaldehyd en lakton (en cyklisk ester) och
inte en aldehyd. Den felaktiga namngivningen beror troligtvis på en gammal
missuppfattning.
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Figur 1. Molekylstrukturerna för doftämnena i de föreslagna varorna för experimentet.

Inköpsställen: Kryddor, frukt m.m. hittas i matvarubutik. Parfymoljor finns i hälsokostbutiker
eller hudvårdsaffärer som säljer aromterapioljor och massageoljor, t ex The Body shop.
Torkade blommor kan hittas i inredningsbutiker.
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DOFTTEST
LABORATIONSINSTRUKTION
Dofter spelar stor roll för våra känslor. Hjärnans luktcentrum skickar nämligen signaler till
den del av hjärnan som har hand om våra känsloupplevelser, och vi kan därför tycka att en
doft påminner om något eller någon vi tycker om. I denna laboration får du testa ditt
luktsinne.
Du behöver:
•
•
•
•

Burkar med lock
Olika innehåll
Bomull (eller något annat att täcka över innehållet med)
Papper och penna

Så här gör du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Läraren har ordnat några numrerade burkar med olika innehåll (med bomull som
täcker över innehållet). Lukta i burkarna.
Skriv ner på ett papper vad du tror att burkarna innehåller.
När alla har luktat och gissat – jämför resultatet i klassen.
Lukta nu på antingen burk A eller B, i minst 5 min. Lukta sedan direkt på burk C.
Skriv ned vad du tror att det är i burk C.
Lukta på burk C igen när det gått en stund. Vad luktar den nu?
Jämför resultatet i klassen igen. Trodde ni lika? Spelar det någon roll vilken burk
man luktat på innan, A eller B?

Att fundera över:
Vad är en doft egentligen?
Varför luktar dofterna olika?
Vilken doft tyckte du mest om? Varför? Tycker alla likadant?
Påminner någon doft om något eller någon som du tycker om?
I del två av laborationen undersökte du hur dofter påverkas av att man luktat på någonting
annat innan. Märkte du någon skillnad? Vad kan den i så fall bero på?
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KÄRLEKSELIXIRET

LÄRARINFORMATION

För vem?

Mellanstadiet och uppåt (spelet är främst utformat för högstadiet)

Kärlekens kemi är ett kittlande diskussionsämne som lätt engagerar elever, även de som inte
säger sig vara intresserade av naturvetenskap. Filmen tar upp en aspekt av detta tema – vilka
molekyler i hjärnan som spelar roll – men på webbplatsen MoleClues
(www.moleclues.org/sv) finns ett äventyrsspel som går igenom temat från andra synvinklar
och tar upp fler relevanta molekyler. Spelets utgångspunkt är en marknadsplats, där en
mystisk försäljare vill sälja en flaska ”Kärlekselixir” till spelaren. Den ska göra att andra blir
kära i en. Kan det verkligen fungera? Vad innehåller flaskan? Spelarens mål är att ta reda på
det. Speltiden varierar mellan 30 och 60 minuter, beroende på hur noga eleven läser
texterna i spelet. Det finns möjlighet att spara spelet och fortsätta från samma punkt vid ett
senare tillfälle. Det sker automatiskt om eleven skapat ett gratis användarkonto på
MoleClues och är inloggad medan han/hon spelar. För att registrera ett konto krävs en
fungerande emailadress.

OM MOLECLUES
MoleClues är en webbplats utformad för ungdomar, och visar på olika sätt hur molekyler
finns överallt – runt omkring oss och inuti oss. Webbplatsen innehåller spel, videofilmer,
nyheter och diskussionsforum, med molekyler som den gemensamma nämnaren.
Webbplatsen finns tillgänglig på både svenska och engelska, med undantag för
diskussionsforumet, som endast är på engelska (ungdomar från hela världen deltar). Bakom
MoleClues står den internationella frivilligorganisationen Molecular Frontiers, en
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sammanslutning av forskare och pedagoger som vill göra en insats för att popularisera
naturvetenskap, särskilt bland ungdomar. I dess vetenskapliga råd ingår ett antal
Nobelpristagare och andra framstående forskare. Molecular Frontiers är en av
organisationerna bakom Kemikalendern.

KORT BESKRIVNING AV SPELET
Spelet startas genom att man i webbläsaren navigerar sig via Spel -> Virtuell värld, eller går
direkt till länken:
http://www.moleclues.org/sv/virtual-world
Den virtuella världen är utformad för att vara intuitiv och ska egentligen inte kräva några
längre instruktioner, utan man kan slå sig ned vid datorn och sätta igång direkt. För att
undvika eventuella tveksamheter följer här ändå en kort beskrivning av hur det fungerar.
Spelet styrs helt och hållet genom att klicka med musen. På startsidan finns tre ”knappar”.
Den till höger väljer språk. Spelet kommer automatiskt att starta på svenska, men här finns
även möjlighet att välja att spela på engelska, ifall man vill träna på språk samtidigt.
Mittenknappen leder till en informationsruta, medan knappen till vänster startar spelet.
Spelaren upptäcker nu att han/hon befinner sig i ett slags kontrollrum, med en skärm
framför sig. Skärmen är en interaktiv karta, där man kan välja destination genom att klicka
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på små runda ”öar” som flyter omkring. Här finns i skrivande stund endast ett äventyr att
välja – Kärlekens kemi – men tanken är att det ska komma in fler teman här så småningom.
När man klickat på den runda pricken kommer det fram en kort beskrivning av temat. Om
man har skapat ett konto på MoleClues och är inloggad, sparas de framsteg man gjort i den
virtuella världen och man kan då genom att klicka på ”Meny” se hur långt man kommit i det
aktuella äventyret.
Äventyret startas genom att klicka på knappen med en grön pil. Spelaren transporteras
genom en tunnel i vattnet till en plattform, där äventyret utspelas. Här finns ett antal dörrar
att välja på, samt en hiss. Spelaren kan röra sig fritt mellan rummen och lära sig om
kärlekens kemi på olika sätt, men för att starta äventyrets handling måste man först gå in i
det rum som kallas ”Uppdragsrum”. Denna dörr är märkt med en symbol som ingår i
Molecular Frontiers logotyp.
I skärmens nedkant finns olika knappar: till vänster en ”Uppdragslogg”, där meddelanden om
vad som hittills hänt i uppdraget kommer att visas, strax intill ett ”Molekylsamlaralbum”, där
olika molekyler man stött på kommer att visas. Dessa knappar blinkar när en uppdatering
skett. Till höger finns fyra rutor där olika föremål man samlat på sig visas. Innan man kommit
igång syns givetvis inget här.
*

*

*

APPENDIX: HANDLINGEN I UPPDRAGET ”KÄRLEKSELIXIRET”:
Nedan följer en fullständig genomgång av äventyrets handling, som kan vara till nytta ifall
eleverna ”kört fast” och behöver hjälp. Eftersom detta äventyr är ”linjärt” och spelaren hela
tiden guidas vidare till nästa moment via Loggboken är det dock inte någon större risk.
I Uppdragsrummet ska man klicka på draperiet för att ta sig vidare. Muspekaren byter form
(till Molecular Frontiers symbol som fanns på uppdragsrummets dörr) när man för den över
draperiet, för att markera att platsen utgör ett viktigt moment som har med uppdraget att
göra. Man färdas genom draperiet till en marknad i Indien. (Har man långsam
internetuppkoppling kan det ta några sekunder innan animeringen startar).
Efter några sekunder dyker en ruta med fyra pilar upp, som används för navigering (framåt,
bakåt, vänster, höger). Endast den pil som är grön går att klicka på, dvs framåt. Man kommer
till en mystisk försäljare. Klick på framåtpilen startar en animation där han säger något. Nu
ska man klicka på honom för att starta en dialog. Mannen börjar prata, och i nederkant av
skärmen kan man klicka på olika svarsalternativ. Han vill sälja en flaska kärlekselixir till
spelaren, som ska göra att alla faller pladask för en. Oavsett hur man väljer att besvara hans
påståenden kommer man till slut att komma fram till ett avgörande: Ska man anta
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utmaningen och undersöka flaskans innehåll (vilket startar uppdraget) eller tacka nej (vilket
leder till att uppdraget avbryts och man får återvända till plattformen).
Efter man tackat ja förflyttas man till Uppdragsrummet igen, där en underlig figur,
Molekylmannen, dyker upp. Han kommer att fungera som bollplank under resten av
äventyret, och tipsa spelaren om hur man tar sig vidare. I den dialog som följer tipsar han
om att en person vid namn Eva arbetar i labbet, och att hon skulle kunna hjälpa till med en
kemisk analys av innehållet i flaskan. Spelaren får ett nyckelkort som gör det möjligt att
komma in i Labbet. Man klickar sig ut från Uppdragsrummet genom att använda bakåtpilen i
det övre vänstra hörnet.
I Labbet träffar man på Eva och pratar med henne. Genom att hälsa från Molekylmannen får
man henne att hjälpa till. Spelaren får dock själv ta ut ett prov ifrån flaskan. Det gör man
genom att klicka på labbänken i bakgrunden. Framme vid labbänken får spelaren klicka på
pipetterna (i mitten av labbänken). Därefter följer ett minispel, där spelaren får tips av Eva
om hur man sköter en automatpipett. Efter minispelet använder man backknappen för att
komma ifrån labbänken, varefter en ny dialog tar vid. Eva säger att analysen kommer att ta
en stund, och hon tycker att man ska använda tiden till att själv söka ledtrådar till vad flaskan
kan innehålla. Till sin hjälp får spelaren en nyckel, som Eva har hittat. Hon vet dock inte var
den passar.
För att komma vidare måste man hitta den dörr som nyckeln passar till. Det är en skåpdörr
som finns i Kärlekslabbets första temarum, ”Lust”. När spelaren klicka på skåpet öppnas det,
och man får lära sig om sexhormonerna testosteron och östrogen. När man stänger skåpet
dyker dessa molekyler upp i molekylsamlaralbumet i bildens nedkant.
Här kan man passa på att utforska de inre två rummen i Kärlekslabbet, som berättar om
kärlekens två andra faser: ”Attraktion” och ”Tillgivenhet”. Om man tittar på bildspelet om
tillgivenhet får man två molekyler till i sitt molekylsamlaralbum.
När man kommit ut i det första rummet igen dyker Molekylmannen upp. Han uppmanar
spelaren att gå tillbaks till marknaden för att konfrontera försäljaren med möjligheten att
flaskan innehåller sexhormoner. Alltså bär det av tillbaks till Uppdragsrummet och vidare
genom draperiet.
Nu hamnar man på en annan del av marknaden, och det är svårare att hitta försäljaren. Man
styr genom att klicka på de fyra pilarna. Rätt väg är:
Framåt -> Vänster
Där följer en ny dialog med en man på gatan. Han kommer att fråga spelaren om flaskan, och
om möjligheten att den innehåller sexhormoner. Spelaren måste ha ett hum om vad
sexhormoner är för att kunna svara ”rätt” och få tips om hur man kan hitta försäljaren. Via
23

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Kärlek

mopedtaxi går resan vidare. När man kommit fram till en gata ska man klicka högerpil för att
få prata med försäljaren. Han försäkrar att flaskan inte innehåller sexhormoner.
Spelaren förflyttas tillbaks till Uppdragsrummet och pratar med Molekylmannen igen.
Dialogen som följer leder fram till att det är dags att undersöka vad som händer i hjärnan när
man är kär. För att göra detta ska spelaren ta sig ut på plattformen igen och sedan klicka på
hissen i mitten av plattformen. Klicka på den gröna knappen till höger om hissen för att
öppna hissdörrarna. Åk sedan upp till våning 1.
Här finns Nobelrummet, där spelaren kan ”prata” med Arvid Carlsson, Nobelpristagare i
Medicin år 2000. Efter en kort presentation dyker ett anteckningsblock upp i bild. Man
klickar på det för att få tillgång till intervjufrågor. Arvid svarar på den fråga man klickar på.
Tre av frågorna är märkta med Molecular Frontiers-symbolen, och för att komma vidare i
spelet måste man ställa de tre frågorna. Arvid säger många kloka saker i intervjun, så man
kan med fördel även ställa resten av frågorna – men det är upp till den enskilde spelaren!
När man ställt de tre frågorna uppdateras Molekylsamlaralbumet och Loggboken. Man får
där en ledtråd till att leta efter ett lab där man kan få veta mer om dopamin. Ute på
plattformens våning 1 finns en dörr till, som leder till Hjärnlabbet. Här inne kan man se ett
bildspel. När man klickar på bakåtpilen för att gå ut ur rummet, ringer Eva på
mobiltelefonen. Hon uppmanar spelaren att komma ner till Labbet. Spelaren får alltså ta
hissen en våning ner.
I Labbet följer en dialog med Eva. Hon har hittat en intressant molekyl i provet från flaskan
och visar på datorskärmen hur dess struktur ser ut. För att ta reda på vad det är för molekyl
uppmanas nu spelaren att gå till Biblioteket.
I Biblioteket finns nu en bok som inte stod där innan. Den heter ”Har människan
feromoner?” Spelaren kan klicka på bokryggen för att ta fram den och sedan bläddra genom
att dra i eller klicka på boksidornas hörn. När spelaren läst boken uppdateras Loggboken och
Molekylsamlaralbumet (som nu är komplett). I Loggboken står det att man ska prata med
Molekylmannen igen.
Han återfinns i Uppdragsrummet, och en diskussion kring feromoner följer. Spelaren
uppmanas prata med försäljaren igen, och ska därför gå igenom draperiet. På marknaden
gäller det att navigera rätt igen. Man ska gå:
Vänster -> Framåt -> Höger
Då träffar man en liten pojke i blå skjorta, som man kan prata med. Han ger instruktioner om
hur man hittar till försäljarens hus. När man kommit upp från tunnelbanan ska man gå:
Vänster -> Framåt -> Framåt -> Vänster -> Framåt -> Framåt -> Framåt -> Framåt -> Framåt
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Då befinner man sig inne i försäljarens lägenhet, och kan undersöka hans arbetsrum.
Kassaskåpet är låst och kräver en kod. En papperslapp som ligger på skrivbordet ger
ledtrådar som hjälper spelaren att komma fram till rätt kod, som är 822. När man klickat på
kassaskåpet ser man en digital display, som man ska klicka på för att kunna mata in koden.
Väl inne i kassaskåpet hittar man papper, som man kan klicka på. Det är den ”vetenskapliga
studie” som ligger till grund för att det står ”vetenskapligt testad” på flaskan.
Spelaren förflyttas tillbaka till Uppdragsrummet och får prata med Molekylmannen igen,
som diskuterar den vetenskapliga studien. Man kommer överens om att spelaren ska träffa
tjejen som nämns i studien, Amanda. För att komma till skolan där hon går, ska man återigen
gå igenom draperiet.
På skolan ska man navigera:
Framåt -> Framåt
Man hamnar i en dialog med en kille som tipsar om att Amanda är i cafeterian. Genom att
klicka sig framåt hamnar spelaren där. Där dyker Amandas kompis upp och spelaren
diskuterar Amandas eventuella framgångar hos det motsatta könet. Handlingen fortsätter i
Uppdragsrummet, där spelaren diskuterar placeboeffekten med Molekylmannen. Spelaren
bestämmer sig för att konfrontera försäljaren med den dåligt underbyggda vetenskapliga
studien.
Ett sista besök i Indien via draperiet leder till en jublande folksamling. Mannen från
marknaden berättar att försäljaren dragit sin kos när han upptäckte att spelaren var honom
på spåren. Eftersom de andra som arbetar på marknadsplatsen inte vill ha bedragare där
som ger marknaden dåligt rykte, hyllas spelaren som en hjälte.
Därmed är uppdraget avslutat!
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Kemikalendern: Månadstema Kärlek

KÄRLEKSELIXIRET

LABORATIONSINSTRUKTION
På webbsidan MoleClues finns en virtuell värld, där du kan utforska kärlekens kemi genom
att lösa ett litet uppdrag. Handlingen i korthet:
På en marknadsplats erbjuder en mystisk försäljare dig att köpa en flaska kärlekselixir. Den
ska få alla att bli kära i dig, påstår han. Men vad är det egentligen flaskan innehåller? Och
kan man verkligen köpa kärlek på flaska? Anta utmaningen och utforska flaskans innehåll!
Du behöver:
•
•

Dator med internetuppkoppling
Webbläsare med Flash 9 eller senare

Så här gör du:
1. Gå in på webbplatsen MoleClues svenska sida (www.moleclues.org/sv) och klicka på
”Spel” i huvudmenyn och ”Virtuell värld” i submenyn strax under.
2. Träd in i den virtuella världen genom att klicka på den vänstra ”kulan” på startsidan.
Du kommer till en slags karta, där du ska klicka på den ö som heter Kärlekens kemi.
3. Starta äventyret genom att klicka på den gröna knappen nere till höger!

Att fundera över:
Vad händer i kroppen när man blir kär?
Vad är det som avgör vem man blir kär i?
Finns det mänskliga feromoner – vad tror du?
Kan man kemiskt manipulera någon att bli kär?
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