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Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs
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SEPTEMBER – KOMMUNIKATION
Kommunikation är en av grundpelarna i alla samhällen, både i växt- och djurrikena. För oss
människor har sätten vi kommunicerar på idag i många fall blivit tekniskt mycket
avancerade. Detta har varit möjligt mycket tack vare goda kunskaper i kemi.
I denna sammanställning på tema Kommunikation ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen
samt några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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KOMMUNIKATION
Vad tänker du på när du hör ordet kommunikation? Mobiltelefoner? TV-apparater? Datorer?
Brev? Samtal? Det finns många olika sätt att kommunicera och sättet som vi kommunicerar
på utvecklas hela tiden.
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare som betyder
”ömsesidigt utbyte” och kan syfta på överföring av information mellan människor men också
mellan djur, växter eller maskiner. För att kunna kommunicera behövs någon form av
uttrycksmedel som både meddelaren och mottagaren kan förstå. Syftet med kommunikation
är att skapa en delad förståelse, få fram budskap och att kunna skapa samarbete i någon
form. Vad har då kommunikation med kemi att göra? En hel del, visar det sig. Till att börja
med så sker en mängd kemiska reaktioner inom oss då vi kommunicerar. Många djur
använder sig också av kemiska reaktioner som producerar doftmolekyler eller ljussignaler för
att kommunicera med varandra. Slutligen har kunskaper i kemi möjliggjort de avancerade
material som finns i produkter vi använder för modern kommunikation.

Figur 1. Det finns många sätt att kommunicera på.

KOMMUNIKATION MELLAN MÄNNISKOR
När du skriver ett brev eller läser en bok eller tidning tänker du kanske inte på att pappret
och bläcket är produkter som tagits fram och förbättrats tack vare kunskaper i kemi. Även
ett fotografi är produkten av avancerad kemi, dels i kamerans material men också för att det
krävs kemikalier som framkallningsvätska för att skapa ett fotografi. I dagens samhälle växer
användningen av de elektroniska hjälpmedlen som telefoner/mobiltelefoner och datorer och
även dessa är beroende av kemi. I dessa hjälpmedel finns mycket elektronik som använder
sig av så kallade transistorer, en elektronisk komponent som kan förstärka eller bryta en
elektrisk signal och därför ofta används som signalförstärkare, strömbrytare och
spänningsreglerare. Det är viktigt att transistorer leder ström på rätt sätt för att
mobiltelefonen eller datorn ska fungera. För att bygga transistorer används ett material som
kallas för halvledare, som leder ström ganska bra men inte så bra som en ledare (till exempel
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koppar) och inte så dåligt som en isolator (till exempel plast). Ett grundämne som är en
halvledare och används flitigt i transistorer är kisel (Si). Grundämnet är vanligt i yttre delen
av jordskorpan, mycket vanligare än de andra grundämnena med halvledaregenskaper.
Kisels betydelse för elektronikbranschen är mycket stor och det är därför man har döpt ett
indrustriområde utanför San Fransisco till Silicon Valley (Kiseldalen). Strömledningsförmågan
hos kisel är som sagt den viktigaste egenskapen som grundämnet bidrar med i
transistorerna, och man har också lärt sig att ändra ledningsförmågan så att den blir bättre
eller sämre genom att införa små föroreningar av till exempel fosfor.

Figur 2. Från vänster: En transistor, följd av tre kommunikationsredskap som innehåller
transistorer: kamera, mobiltelefon och dator.

Kanske har du hört talas om flytande kristaller? De används bland annat i en del skärmar till
miniräknare och numera även till tv- och dataskärmar (s.k. LCD-skärmar). En kristall har en
viss symmetrisk fast ordningsstruktur av atomer, medan molekylerna i en vätska har en
mindre ordnad struktur och istället snarare gärna omges av en viss grannmolekyl men denna
ordning försvinner om vi tittar längre ifrån molekylen. Man kan säga att det är mindre
ordning i en vätska, men också att vätskan ser likadan ut från alla håll medan kristallens
symmetri kan se olika ut beroende på vilken riktning man tittar i. Flytande kristaller fås
framförallt från molekyler som är avlånga men relativt korta, och har en kolkedja i en eller
båda ändorna. Kedjan skapar oordning som gör att vanlig kristallation av vätskan förhindras
när temperaturen sänks. Istället får man vid minskande temperatur flera olika faser med
ökande ordning av molekylerna för varje fas. Man kan säga att flytande kristaller är
molekyler som spontant lägger sig i en viss riktning men de kan fritt förflytta sig runt i två
dimensioner. Detta kan liknas vid att du skulle gå runt med en kompass. Du kan gå runt med
den i ett hus och kan förflytta dig runt på våningsplan, men kompassnålen kommer hela
tiden att peka mot norr. Denna mer ordnade form av vätska ger nya egenskaper, framförallt
optiska och elektriska egenskaper, som vätskan av molekylerna inte har från början.

Figur 3. Från vänster: I vätska är molekylerna oordnade, i flytande kristaller har molekylerna en
viss riktning och är därför mer ordnade och i en kristall sitter de i en specifik symmetri.
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I en LCD-skärm utnyttjas dessa nya egenskaper eftersom de flytande kristallernas
ljusgenomsläpplighet beror på den elektriska spänningen över dem. Tillsammans med filter
som kan filtrera bort en viss färg så får vi en färgbild på dator- eller tv-skärmen.
Forskningen för att ta fram nya material och även för att göra dagens komponenter mindre
går ständigt framåt. Det finns forskningsgrupper som försöker att hitta molekyler som skulle
kunna bli morgondagens nya datorminnen. Dagens minnen är uppbyggda av transistorer
som representerar 1:orna och 0:orna i datorns kodspråk beroende på om transistorerna är
på eller av. Istället skulle man kunna utnyttja så kallade fotokroma molekyler, vilka har en
förmåga att kunna byta form när man lyser på dem med ljus av en våglängd. En molekylform
skulle då kunna motsvara en 1:a och den andra en 0:a. Fördelen med det molekylbaserade
datorminnet är att man kan ha oerhört mycket större datorminne på en väldigt liten yta.

VAD HÄNDER I KROPPEN DÅ VI KOMMUNICERAR ?
Kommunikation via tal och skrift men även visuell kommunikation kräver att vi som
människor kan ta emot meddelandet på rätt sätt och processa det så att vi förstår det. Våra
sinnen, syn, hörsel, luktsinne och känsel, tar emot informationen, och vårt nervsystem
skickar den vidare till hjärnan där den kan bearbetas.
I ögat registreras bilden på näthinnan. Där finns ljuskänsliga celler innehållande så kallade
fotoreceptorer (stavar och tappar). Dessa är proteinmolekyler med ljusabsorberande
egenskaper. Människan har fyra olika typer av fotoreceptorer i näthinnan och de ger oss
möjlighet att se ljus med olika färg. När ljuset absorberas förändras formen på molekylen,
vilket leder till att en nervsignal skickas till syncentrum i hjärnan. Där bearbetas signalen så
att synintrycket blir medvetandegjort, dvs att vi blir medvetna om att vi sett något och även
kan känna igen t ex ansikten. I örat registreras de ljud som vi utsätts för genom att
ljudvibrationer fångas upp av trumhinnan. Vibrationerna förs sedan vidare till innerörats
snäcka där vätskerörelser skapas i den vätska som finns i innerörat. Vätskerörelserna
påverkar hårcellerna i hörselorganet och de skickar då nervimpulser till hjärnans
hörselcentrum. Luktsinnet är ett mycket viktigt sinne för djurs kommunikation. I
näsan/nosen finns celler med massor med proteiner (receptorer) dit doftmolekyler kan
binda. Då en molekyl har bundit till receptorn ändrar denna form och skickar en nervsignal
till luktcentrum i hjärnan. Nerver finns på väldigt många ställen i kroppen och de är också
orsaken till att du har ett känselsinne. Om någon knuffar på dig så utsätts denna punkt på
kroppen för tryck och nerver som hittas i detta område kan registrera detta och skicka en
nervsignal till hjärnan.
Men vad är egentligen de här nervsignalerna för något? Det finns faktiskt en hel del kemi
bakom dem med. Nervceller har en cellkropp med många utstickande ”antenner” (så kallade
dendriter) som tar emot signaler, och en lång svans (så kallad axon) som skickar signaler
vidare. Själva nervsignalen är en elektrisk signal när den går igenom en nervcell. Den uppstår
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eftersom så kallade jonkanaler öppnas successivt i axonen och då ändras potentialen
(spänningen) över cellmembranet och den elektriska strömmen kan förflytta sig. När den
elektriska signalen sedan når slutet av axonen stimulerar den frisättning av en kemisk
substans som kan aktivera en ny nervcell som har en mottagarmolekyl (en receptor) för just
den frisläppta substansen.

Figur 4. En nervcell består av en cellkropp med antenner på (dendriter), som tar emot signaler
från andra celler, och en lång svans (axon), som signalerna skickas vidare igenom. I änden av
axonen finns förgreningar som sitter nära nya nervceller, nervimpulsen skickas vidare till dem via
en kemisk substans som frigörs i axonens ände och tas emot i de nya nervcellernas dendriter.

KOMMUNIKATION I DJUR- OCH VÄXTRIKET
Variationen av sätt att kommunicera i djur- och växtriket är oerhört stor – allt ifrån fåglars
kvittrande till en blommas färgval är viktigt för att föra fram något slags budskap. Att
använda sig av dofter är inte helt ovanligt i djurriket. Det kan vara för att skrämma iväg en
fiende, som till exempel skunkens otäcka lukt, eller för att markera sitt revir så som
hanhundar gör när de kissar på stolpar. Många djur använder sig av så kallade sexferomoner,
doftämnen som ska locka till sig en partner (se maj-temat). Detta kan man till exempel hitta
hos en del fjärilar men även hos däggdjur. Ett annat exempel är de myrstigar man ofta kan se
i naturen, som uppkommer eftersom myrorna lägger ut ett doftspår för att hitta till mat och
sedan tillbaka till stacken.

Figur 5. Kemisk struktur för elefantens sexferomon.

Färg är också ett bra sätt att kommunicera. Alla vackra färggranna blommor lockar till sig bin
för att de ska komma och hämta nektar och samtidigt ta med sig pollen så att växterna kan
sprida sig. Även många djur använder sig av färger för att kommunicera. Många gul- och
svartrandiga djur som getingen signalerar att de är farliga men det finns även en del djur
som använder sig av denna färgteckning, som till exempel blomflugan, för att lura andra att
de är farliga. I korallrev hittar vi många fiskar som är färggranna. De har så starka färger för
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att kunna hitta en partner - eftersom det brukar finnas relativt få fiskar av varje art så kan
färgerna hjälpa dem att hitta varandra.

Figur 6. Clownfisken och andra korallrevsfiskar är mycket färggranna så att de ska kunna känna
igen en partner av samma art bland alla andra olika fiskar.

I djuphavet är det mörkt och det kan vara svårt för djur som lever här att kommunicera. En
del djur har genom evolutionen fått egenskapen att kunna lysa för att kommunicera.
Anledningarna till att använda sig av ljus kan vara många. Det kan vara för att skrämma
andra, varna sina artfränder, för kamouflage, jakt eller för att attrahera en partner. Även på
land kan vi hitta djur som kan lysa för att skicka meddelanden. Ett bra exempel är eldflugan
som med sin bakkropp kan skicka ut ljuspulser med olika frekvens för att locka till sig en
partner av det andra könet.

Figur 7. Djur som kan använda ljus för att kommunicera är till exempel eldflugan, marulken och
olika bläckfiskar.

KEMINS SPRÅK
När man har ett gemensamt språk är det lätt att kommunicera. Även kemister har ett
gemensamt sätt att uttrycka sig. Det handlar förstås om olika kemiska termer, men även om
de beteckningar som används för att beskriva kemin. År 1828 hade Jöns Jacob Berzelius
skapat en tabell över atomers vikt och han införde även ett system med
bokstavsbeteckningar för grundämnena. Berzelius och flera andra vetenskapsmän bidrog till
utvecklingen av ett system för att indela grundämnena men det var först 1869 som
periodiska systemet, i den form vi använder i dag, presenterades av Mendeleev.
Grundämnena organiserades dels efter antalet protoner i kärnan men även efter deras
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egenskaper. Tack vare att det finns ett gemensamt språk för att beskriva kemiska reaktioner
och olika grundämnen kan kemister från olika delar av världen förstå varandra, även om de
inte talar samma språk för övrigt.

Figur 8. Periodiska systemet och grundämnenas beteckningar är en viktig del av kemins språk.
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SJÄLVLYSANDE DJUR – HUR GÖR DE?
LÄRARINSTRUKTION
För vem:

Högstadiet

Kommunikation kan ske på olika sätt. Vi människor använder oss av tal, skrift och
kroppsspråk för att kommunicera med omvärlden och ofta använder vi oss av olika slags
verktyg för att få fram vårt budskap, som till exempel telefonen eller datorn. Djur kan också
kommunicera genom att producera ljud och ha olika kroppsspråk (som hundar och deras
svansar), men de kan även använda sig av dofter och färger. I djuphavet är det mörkt. Här
lever en rad olika djur som även de behöver kommunicera med andra djur, både sina
artfränder och andra arter. En del djur har löst problemet med att det är mörkt genom att
lysa själva. Till exempel så har marulken ett litet spröt i pannan som lyser. Småfiskar tror att
det är någon slags lysmask och simmar dit i tron att de ska äta sig mätta och blir istället
själva uppätna. Det finns även en del bläckfiskar som använder sig av ljusblixtar för att
skrämma bort andra djur som skulle vilja äta upp dem.
Det är inte bara i djuphavet som djur använder sig av ljus för att kommunicera. Eldflugan har
en bakdel som den kan lysa med. Den pulserar med ljuset i olika mönster för att tala om
olika saker, till exempel så letar de partner på detta sätt. Även vissa bakterier och alger
kommunicerar med ljus.
Ljus är en typ av elektromagnetisk strålning. Om man ger en molekyl energi, till exempel i
form av ljus, kan den ta emot energin genom att flytta ut en elektron i elektronskalen. Man
säger då att molekylen är exciterad vilket betyder att den är i ett tillstånd med
överskottsenergi, som den egentligen inte trivs i. Därför kommer elektronen att hoppa
tillbaka till sitt ursprungsläge och då avges energin den tog emot som värme eller ljus. Detta
är det som händer i till exempel självlysande leksaker. Man laddar dem genom att ge energi,
i form av ljus, till molekylerna i leksaken vilka sedan ger ifrån sig ljus när man släkt lamporna i
rummet. Detta ljus kallas för luminiscens, och är speciellt eftersom det avges från en kall
kropp och inte från en varm (som t ex glödlampsljus eller solljus).
En kemisk reaktion kan också ge energi till molekyler så att de sedan lyser. Ljuset kallas då
för kemiluminiscens. Detta är vad som händer i en så kallad ljusstav. Om man tittar riktigt
noga på en ljusstav kan man se att förutom vätskan som finns i staven så finns även ett
smalare rör. Detta rör innehåller en annan substans och när man bryter staven kommer det
lilla röret att gå sönder och vätskorna blanda sig. Då sker en kemisk reaktion vilken skapar
ett sken i någon vacker färg. Om en ljusskapande reaktion sker i en levande organism så
kallar man det för bioluminiscens.
I denna laboration ska ni göra kemiluminiscens, där den kemiska reaktionen mellan luminol
och väteperoxid kommer att skapa ett blått sken.
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Vad är det som sker? Luminolen deprotoneras (två väten tas bort från molekylen) med en
bas, i detta fall natriumhydroxid i lösning A, se första steget i figur 1. När väteperoxiden (i
lösning B) tillsätts oxideras molekylen och 3-aminoftalat bildas (denna befinner sig i ett
exciterat tillstånd), ses i andra steget i figur 1. Denna förening är energirik och instabil och
kommer sedan göra sig av med överskottsenergin genom några kemiska omvandlingar. I den
sista omvandlingen avges energin i form av ljus, se steg 3 i figur 1. Denna reaktion i sig är
väldigt långsam och måste därför påskyndas, vilket kan göras genom användning av en järnkatalysator (i detta fall kaliumferricyanid som finns i lösning B).

Figur 1. Reaktionerna som sker då luminol och väteperoxid reagerar i en basisk lösning, katalyserat av
kaliumferricyanid.

Med hjälp av just denna reaktion kan brottsutredare skilja blodfläckar från andra fläckar.
Blodet är lite basiskt och innehåller järn (bundet i hemoglobinet) och därför katalyseras
reaktionen mellan luminol och väteperoxid och fläcken lyser. Denna typ av analys visas ofta i
kriminalserier på tv.
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Förbered lösningar enligt följande. A: 0,5 g natriumhydroxid och 0,1 g luminol löses i 50 ml
vatten (detta är lösning för en grupp, förbered gärna i större skala och häll upp 50 ml till
varje grupp). B: 0,3 g kaliumferricyanid löses i 97 ml vatten (denna lösning räcker till 19
grupper)
Att tänka på: Väteperoxid är en starkt oxiderande kemikalie som kan orsaka brännsår vid
hudkontakt. (Det kan vara bra att en lärare tillsätter väteperoxiden till elevernas lösning D).
Natriumhydroxid är frätande. Kaliumferricyanid är normalt sett inte farligt men kan avge
cyanid (mycket farligt) om det upphettas eller man tillsätter varm syra. Kemikalien kan ge
fläckar som är svåra att få bort från hud eller textiler. Använd labbrock och labbglasögon
under hela laborationen.
Inköpsställen: Samtliga kemikalier finns hos kemikalieföretag. Luminol och kaliumferricyanid
finns endast hos dessa försäljare medan väteperoxid och natriumhydroxid även hittas i
färghandeln. Ljusstavar för demonstration kan köpas i hobbyaffärer.
Källa: Umeå Universitet – Skolkemi (http://school.chem.umu.se/Experiment/144)
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SJÄLVLYSANDE DJUR – HUR GÖR DE?
LABORATIONSINSTRUKTION
Nere i djuphavet är det mörkt. Trots mörkret så finns det en del djur som trivs med att bo
där, men eftersom det är becksvart kan det också vara svårt att prata med andra djur. En del
djur har löst detta genom att lysa, precis som solen fast utan att de blir varma. Denna typ av
ljus kallas för luminiscens. Varför lyser de då? Jo, i djuret blandas olika vätskor och då sker en
kemisk reaktion som gör att det börjar lysa. I denna laboration ska du med hjälp av en
kemisk reaktion göra ljus, vilket kallas för kemiluminiscens.
Du behöver:









2 st bägare (ca 200 ml)
1 st tratt
1 st Ekolv (ca 250 ml)
1 st mätglas 100 ml
2 st mätglas 10 ml
Pipett 1 ml
Två olika lösningar: A (natriumhydroxid och luminol) och B (kaliumferricyanid)
Väteperoxid, 30%-ig

Så här gör du:
1. Ta 5 ml av lösning A och häll i en bägare. Späd med 35 ml vatten. Detta är lösning C
(märk bägaren med ett C).
2. Ta 5 ml av lösning B och häll i en ny bägare. Späd med 35 ml vatten. Detta är lösning
D (märk bägaren med ett D).
3. Tillsätt 0,3 ml H2O2 till lösning D och blanda.
4. Placera en tratt i en Ekolv och ställ fram lösningarna A, C och D så du vet var dessa är.
5. Släck ljuset och vänta på att ögonen vänjer sig vid mörkret.
6. Häll i lösningarna C och D samtidigt genom tratten.
7. När ljusets intensitet blir svagare häll i resten av lösning A genom tratten.
Att fundera över:
Vad krävs för att något ska börja lysa?
Har du sett ”självlysande saker”? Vad behöver man göra för att de ska lysa?
Ta reda på några djur som kan lysa. Varför lyser de?
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KAN VÄXTER OCH DJUR KOMMUNICERA?
LÄRARINFORMATION
För vem: Alla åldrar. Försöket lämpar sig som en demonstration eller helklasslaboration med
lärare som handleder och några elever som genomför.
Att växter och djur kan kommunicera med omvärlden har vi blivit mer och mer
uppmärksammade på. En del växter och djur använder sig av doftsignaler för att avskräcka
betesdjur eller rovdjur och fåglarnas sång är en viktig del i att försöka hitta en partner. Det
finns många andra exempel på att växter och djur kommunicerar genom distinkta färger och
varningsfärger för att påtala att de kan vara giftiga.
I detta försök har vi valt att använda oss av myror och en pH-indikerande växt som en typ av
kommunikation genom kemiska ämnen. Stackmyror som vi använder i detta experiment
finns i sju olika arter i Sverige och de bygger sina bon av barr, kvistar och annat växtmaterial.
Myror lever i samhällen med en drottning, hanar och arbetarmyror som alla är honor. I stora
stackar kan det finnas flera drottningar. Myrstacken skyddar mot väta och myrorna har olika
sätt att ändra klimatet i stacken beroende på temperatur genom att öppna och stänga
ventilationshål i stacken. Under stacken finns ett nät av underjordiska gångar som myrorna
lever i under den kalla delen av året och i stacken finns drottningens ägg och puppor som
unga arbetarmyror tar hand om.
När myror jagar insekter som byten och föda för larverna i stacken använder de sina kraftiga
käkar eller mandibler samtidigt som de sprutar ut myrsyra från en giftsäck på bakkroppen.
Om myrorna behöver försvara sig använder de även myrsyran till detta. Blir en människa
biten och får syran påsig upplever man det som en svidande känsla. När man har myrorna i
burken kan man låta eleverna lukta försiktigt genom att skaka burken lätt och sedan öppna
locket försiktigt och lukta. Man känner då en stickande doft och är man oförsiktigt kan
myrorna skvätta upp myrsyra på eleverna. Myrsyra som syra är en relativt stark syra för att
vara en karboxylsyra och bör hanteras med stor försiktighet.

Figur 1. Kemiska strukturen för myrsyra, HCOOH.

Myrsyra, HCOOH, är den enklaste karboxylsyror och som alla syror är den sur och frätande.
Den heter även metansyra då stamkolvätet är metan och sedan finns även en karboxylgrupp.
Myrsyra använder myror även som försvar genom att spruta det på det som de vill försvara
sig emot. Myrsyra används även som bekämpningsmedel mot varroakvalster i bisamhällen
och vid tillverkning av ensilage så har myrsyra en konserverande effekt.
13
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Som en naturlig pH-indikator, som visar om myrsyra finns i marken eller sprutas ut av
myrorna, använder vi i experimentet hortensia. Denna blomma är vanligtvis blå i våra
trädgårdar, men ändrar färg till lilaröd då den utsätts för en surare miljö. Detta beror på att
färgämnet i hortensia, antocyanin, är känsligt för pH-ändringar och ändrar kemisk struktur
då pH sänks. Antocyanin finns i flertalet växter och kan ge färg till blommorna eller
frukterna. Det är dessutom antocyanin som ger rödvin sin färg. Förutom hortensia fungerar
blåklint, blåklocka och en del midsommarblomster som pH-indikatorer. Blåklint och
blåklocka blir rödlila på samma sätt som hortensian. Rödklöver är rosa till orange i sur miljö
men ljusgul i en basisk miljö medan lavendel är röd i sur miljö och grön i basisk miljö. Testa
gärna med olika slags blommor och använd den som du tycker fungerar bäst och du har bäst
tillgång till.

Figur 2. Kemisk struktur för färgämnet antocyanin, som finns i många blå blommor och frukter.

Som en utveckling av laborationen kan man titta på innehållet i giftet hos giftiga växter och
djur som tex odört som det sägs att Sokrates avrättades med, eller smörblommor som vid
förtäring ger magont vilket förklarar varför smörblommorna blir kvar på ängar där djur betar.
När det gäller djur så är huggormen det mest kända giftiga djuret men även fjärsing som är
Sveriges giftigaste fisk. Låt eleverna ta redan på vad giftet innehåller och hur ämnet påverkar
kroppen.

Förberedelser: Samla in stackmyror i en burk. Var noga med att ta med barr och små pinnar,
så att myrorna trivs i burken. Plocka eller köp in en blå blomma, gärna en hortensia eller en
blåklocka. Alternativt kan man göra laborationen ute i naturen och då hålla blomman nära
myrstacken.
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KAN VÄXTER OCH DJUR KOMMUNICERA?
LABORATIONSINSTRUKTION
Inom växt- och djurrikena finns det många olika sätt att kommunicera med omgivningen. I
det här experimentet ska vi titta på hur myror använder kemi för att kommunicera och för
att försvara sig mot faror. Vi ska försöka ta reda på vad för slags ämne som myrorna
använder genom att använda en blåfärgad blomma som också använder kemi för att berätta
hur omgivningen är. Detta kan ge oss ledtrådar till vilket kemiskt ämne som myrorna
använder för att signalera.

Du behöver:



En burk med myror, alternativt stå vid en myrstack
En blå blomma, t ex en hortensia eller en blåklocka.

Så här gör du:
1. Skaka lätt på burken med myrorna.
2. Öppna försiktigt på locket och lukta. Undvik att dra in för mycket ångor och låt inte
myrorna rymma. Hur luktar det?
3. Lägg i en bit av den blå blomman i burken. Obs: spara några bitar som du kan ha som
referens (dvs för att se hur den blå färgen såg ut från början), eller för att göra om
ifall det inte blir bra.
4. Iaktta blomman en stund. Vad händer med den?

Att fundera över:
Vad för slags ämne är det som myrorna använder som försvar?
Vad händer med blomman och varför?
Vad är en indikator för något och vad mäter den i just det här experimentet? Hur fungerar
det?
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CAMERA OBSCURA – GÖR ETT ENKELT FOTOGRAFI
LÄRARINFORMATION
För vem: Alla åldrar
Den 19 augusti 1839 räknas som fotografiets födelsedag, även om
den första beständiga bilden togs 13 år tidigare. Sedan
fotografikonsten uppfanns och så småningom blev allt vanligare har
vår förmåga att kommunicera fått ytterligare en dimension.
Principen för Camera obscura, som betyder ”mörkt rum”, har varit
känt sedan Aristoles tid: Om man låter ljus falla in i en mörk låda genom ett litet hål kan man
på motsatta väggen se en svag, upp-och-nedvänd bild av det som finns utanför lådan. Först
under 1800-talet uppfanns en teknik för att fixera denna bild genom fotokemisk
framkallning.
Fotokemins historia börjar dock under tidigt 1700-tal med vetenskapsmannen Johan H
Schulze, som blandade kalk med salpetersyra nära ett fönster och blev förvånad över att
blandningen bytte färg av att exponeras av solljus. Schulze förstod aldrig innebörden av sin
upptäckt. Den svenske kemisten Carl W Scheele experimenterade i slutet av 1700-talet med
silverklorid och hans upptäckt att ammoniak inte kunde lösa silverklorid kunde ha lett till den
första fixeringsmetoden. Med hjälp av dessa upptäckter och camera obscura kunde N Niepce
ta fram en negativ bild med hjälp klorsilverbelagt papper och fixera bilder med hjälp av
salpetersyra. Efter flera års experimenterande övergick han till att använda ämnen som blev
hårda istället för att ändra färg av exponeringen. Detta gjorde att man kunde göra flera
bilder av samma negativ. Andra vetenskapsmän fortsatte nu med de upptäckterna för att
utveckla fotografiet och kontrasterna på fotografiet med hjälp av kvicksilverångor.
Denna laboration har stora utvecklingsmöjligheter beroende på vilken åldersgrupp man
arbetar med. För de yngre kan man titta på olika typer av fotopapper och bygga en camera
obscura och eventuellt rita av bilden man ser istället för att använda fotopapper. Det finns
fotopapper att köpa i specialbutiker som man kan exponera med hjälp av camera obscura
och på så sätt få fram enkla bilder. För äldre elever kan de få prova att göra sitt eget
fotopapper, och även framkalla det.
Fotopapper och film fungerar genom att silverjoner som belyses reduceras, det vill säga tar
upp elektroner från omgivningen så att de övergår från att vara joner till att vara i fast form,
och då blir svarta. De silverjoner som inte har blivit belysta är fortfarande lösliga och kan
sköljas bort med vatten efter att de behandlats med fixervätska, som innehåller ämnen som
hjälper silverjonerna att lossna från underlaget. Om man inte vill använda fixervätska
kommer bilden att fortsätta att exponeras när den tas fram i ljuset men elever kan urskilja
en bild på pappret om man har dämpad belysning. Framkallning av bilder med elever kan
16
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göras med elever i årskurs 7-9 eller så kan läraren för yngre åldrar demonstrera hur man
framkallar. Tänk på att ha god ventilation och att vätskorna räknas som miljöfarligt avfall och
bör lämnas till återvinning efter laborationen. En bra laborationsinstruktion för att framkalla
bilder finns på resurscentrum för kemi: www. school.chem.umu.se.
För att bygga en Camera Obscura kan en skokartong eller en mjölkkartong användas. Måla
insidan svart och klä utsidan med papper eller aluminiumfolie för att förhindra att oönskat
ljus kommer in. Gör ett litet hål i ena kortsidan. Ju mindre hål desto kortare exponeringstid
behövs, men tänk på att ju längre exponeringstid du har desto skarpare kan du få bilden om
objektet är stilla. Andra sidan på kartongen bör vara löstagbar så att man kan byta film utan
att öppna lådan helt. Vill man utveckla sin lådkamera för de äldre årskurserna kan man sätta
en positiv lins innanför öppningen framtill, tänk då på att eleverna behöver räkna ut
avståndet mellan linsen och fotopappret så att det hamnar i fokus.
Inköpsställen: Fotopapper och fixervätska kan köpas i xxxxx.
Källa: Umeå Universitet – Skolkemi (http://school.chem.umu.se/Experiment/165)
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CAMERA OBSCURA – GÖR ETT ENKELT FOTOGRAFI
LABORATIONSINSTRUKTION
Att kunna ta bilder av omgivningen som kan sparas under lång tid har inte alltid varit den
självklarhet som det är idag. Fotografier har gett oss ett medel för kommunikation mellan
olika tider - det som hände för och det som händer nu - utan att någon är med och berättar
för oss. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. I den här laborationen ska ni få
lära er hur de första enkla kamerorna fungerade, och även bygga er egen kamera!

Du behöver:







En skokartong eller mjölkkartong
Papper
Svart färg
En syl eller en kniv
Fotopapper
Ett gem och en pappskiva att fästa fotopappret på.

Gör så här:
1. Lösgör ena kortsidan på lådan så du kan sätta in fotopapper utan att släppa in för
mycket ljus i lådan.
2. Gör i ordning flikar där du ska fästa fotopappret i lådan.
3. Gör ett hål med sylen i andra kortsidan där ljuset ska komma in, testa dig fram hur
stort du vill ha det. Tänk på att även göra en slutare med hjälp av att sätt ett mörkt
papper på framsidan av hålet, så du kan bestämma hur länge fotopappret ska
exponeras.
4. Måla kartongen svart inuti, och fäst valfritt papper eller folie på utsidan för att
förhindrar att oönskat ljus kommer in i lådan.
5. Nu är det dags att ta ett fotografi. Fäst fotopappret inuti lådan, och ställ den framför
det du vill fotografera.
6. Ta bort slutaren, så att ljus kommer in i lådan. Stäng efter en stund.
7. Släck ljuset, ta ut fotopappret och ge det till din lärare eller framkalla det själv enligt
del 3.
Att fundera över:
Hur blir bilden i lådkameran? Varför?
Vad är det som blir svart på fotopappret? Varför blir det så?
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CAMERA OBSCURA – GÖR ETT ENKELT FOTOGRAFI
LABORATIONSINSTRUKTION DEL 2 - TILLVERKA ETT ENKELT FOTOPAPPER
Du behöver:





Bordsalt
Silvernitrat
Tjockare papper, t ex kartotekskort
Dämpad belysning medan du tillverkar pappret

Gör så här:
1.
2.
3.
4.

Lös upp 1 tsk bordsalt (natriumklorid, NaCl) i ca 2dl vatten.
Lös upp 1 tsk silvernitrat (AgNO3) i ca 2dl vatten.
Doppa pappret först i saltlösningen och sedan i silvernitratlösningen.
Torka pappret med en hårtork. Tänk på att nu skydda ditt papper från ljus då det är
ljuskänsligt.

LABORATIONSINSTRUKTION DEL 3 – FRAMKALLA ETT FOTOGRAFI
Du behöver:







3-4 plastskålar
En pincett
Framkallningsvätska
Stoppvätska (vatten med 2% ättikslösning)
Fixervätska
Dämpad belysning medan du framkallar

Gör så här:
Var noga med att arbeta i så lite ljus du kan, så att bilderna inte fortsätter exponeras. Se
också till att ha god ventilation i rummet, och använd handskar, labrock och skyddsglasögon.
Tvätta händerna när du är klar!
1. Lägg det exponerade fotopappret i framkallningsvätskan tills bilden blir tydlig.
2. Flytta över fotopappret till stoppvätskan för att avbryta reaktionen, så att pappret
inte blir för mörkt och bilden överexponerad.
3. Lägg pappret i fixerbadet, så att oexponerade silverjoner kan sköljas bort.
4. Torka pappret hängandes.
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