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Uppstartskonferens för Guldjakten, andra delprojektet i Forskarhjälpen 4 maj
2012 på Nobelmuseet
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Praktiska användningsområden av nanomaterial
Erika Ingvald, informatör på Sveriges geologiska undersökning
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Säkerhetsaspekter av nanomaterial för hälsa och miljö
Hanna Karlsson, forskare på Karolinska Institutet

Kl 14.40
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Kl 15.10

Marknadsföring av Guldjakten
Perina Stjernlöf, marknadsansvarig Nobelmuseet

Kl 15.20

Erfarenheter från Medicinjakten, Forskarhjälpens första
delprojekt, Stina Lindberg, forskare från Umeå universitet

Kl 15.40

Genomgång av laborationen, Johan Forsgren, forskare vid
Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet

Kl 16.15

Genomgång av postertävlingen, Katarina Nordqvist
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Tips inför postertillverkningen, Johan Cnattingius, formgivare

Kl 17.00

Visning av museet av Anders Gerhardsson, museilärare

Kl 17.30-ca 20.00

Middag på Nobelmuseet
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Vad är Forskarhjälpen?
Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova på riktig
forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära, och
forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. Förhoppningen är att vi tillsammans kan
bidra med en liten men betydelsefull pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen
leds av Nobelmuseet och är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Målet är att
genomföra tre olika Forskarhjälpsprojekt inom tre år. Det första Forskarhjälpsprojektet hette
Medicinjakten - i Flemings fotspår och årets projekt heter Guldjakten!

Varför Forskarhjälpen?
Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall förbättringar, men
det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.
Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld?
Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs människor som är
kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem!
Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen tidigare gått,
enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslutsamhet står fast vid sin
övertygelse. Dessa människor är vår framtids hjältar - Forskarna!

Vad är forskning?
För mig är forskning att ge sig ut på en nutida upptäcktsresa. In i celler och atomer eller ut
bland galaxer och svarta hål. På jakt efter ny kunskap. Med förhoppningen att vara först
med att hitta något nytt. Som kan bidra till att hjälpa oss att lösa viktiga problem, stora som
små. Forskning hjälper oss till exempel att förstå orsaken bakom olika sjukdomar och kan
användas för att utveckla smartare sätt att behandla och bota sjukdomar. Forskning kan
också hjälpa oss att få fram nya och miljövänliga material eller bränslen för framtidens
fordon. Forskning är jakten på det okända, att systematiskt söka ny kunskap. Utifrån tidigare
erfarenheter och kunskaper. Och de resultat som en forskare kommer fram till ska också
kunna kontrolleras och upprepas av andra forskare.
Katarina Nordqvist, initiativtagare till Forskarhjälpen

Vad är forskning för Dig?
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På Forskning.se kan du hitta mer information om vad forskning är. Här kan du också läsa om
andra forskningsprojekt, som på teman artificiell intelligens eller förnybar energi.

Stockholm den 1 maj 2012
Hej!
Nu är det dags att dra igång Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpens andra delprojekt
Guldjakten på riktigt!
Arbetsgruppen kring Guldjakten består av; Katarina Nordqvist som är forskningschef på
Nobelmuseet är initiativtagare till och projektledare för Forskarhjälpen. Andreas Lündin
museilektor på skolavdelningen på Nobelmuseet och som bl a kommer att blogga och svara
på frågor om Nobelpris på hemsidan, Maria Strømme, professor vid avdelningen för
nanoteknologi vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet kom med idén till
laborationen som eleverna skall utföra, Johan Forsgren, forskare vid Ångströmslaboratoriet
kommer att utföra de vetenskapliga analyserna av elevernas prover och blogga och svara på
frågor om dem, Perina Stjernlöf är marknadsansvarig på Nobelmuseet och kommer att
hjälpa Er att få ut information om Ert arbete med Guldjakten till lokalmedia etc. Sedan finns
jag, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator för Forskarhjälpen till hands för Er
– det är bara att maila, ringa eller facebooka om allt från himmel till jord! Både ris och ros
mottages tacksamt…
På hemsidan finns det ytterligare presentationer av oss allihop, både från oss på
Nobelmuseet och från forskarna på Ångströmslaboratoriet. Forskarhjälpen är finansierad av
Stiftelsen för Strategisk Forskning.
Projektet innebär ju, i korthet, att era klasser delas in i grupper om två elever i varje
grupp. Dessa grupper gör laborationen, då nanopartiklar skall framställas, och tillverkar så
småningom en vetenskaplig poster tillsammans. Av alla klassens postrar (ca 15 i en klass på
30 elever) så väljer klassen själva ut EN poster som representerar klassen och som är med i
den postertävling som finns beskriven på hemsidan.
Postrarna (en från varje klass) kommer att läggas upp på Guldjaktens hemsida där alla som
vill kan rösta på sin favoritposter via facebook.
Den poster som får flest röster via facebook vinner tre biljetter till Nobelprisutdelningen
2012. Mer information hittar Ni på www.forskarhjalpen.se
För Er som har anmält fler kalsser per skola innebär det följande:
De två eller tre klasser som är med från samma skola kommer att få enas om att skicka in EN
poster som representerar dem allihop i postertävlingen. Detta för att undvika att det
upplevs som orättvist att en skola med flera postrar har en större möjlighet att vinna
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postertävlingen.
Alla de fina postrar som så småningom kommer att bli resultatet av postertillverkningen och
som inte kommer till sluttävlingen, kan uppmärksammas ändå genom utställningar på den
egna skolan, eller genom att de kan läggas upp på den egna skolhemsidan.
ALLA medverkande klasser kommer dock att ha möjligheten att skicka in två prover till Johan
Forsgren vid Ångströmslaboratoriet för speciella analyser. Resultaten från dessa analyser
återkopplas från Johan till respektive klass.
Vi har som mål att hemsidan skall vara den plats där man hittar information om det mesta
och där man också kan ställa frågor som dyker upp under arbetets gång, antingen till
Andreas Lündin eller Johan Forsgren som skall ha varsin blogg med filminslag osv. Det vore
toppen om eleverna blir aktiva i detta arbete också – de får mer än gärna skicka in frågor,
egna filminslag och bloggar om sitt arbete osv så publicerar vi det på hemsidan.
Vi har startat en sluten facebookgrupp för lärare som heter Guldjakten - gå gärna med i den!
Där är det meningen att Ni som lärare skall kunna utbyta erfarenheter med varandra, eller
nå mig med frågor och kommentarer – jag kollar både mail, hemsidan och facebook.
I det förra projektet hade vi en facebookgrupp för eleverna också som tyvärr inte var så
aktiv, men Ni får gärna höra med Era elever om de är intresserade av en facebookgrupp i
detta nya projekt. I så fall startar vi upp en!
Med hopp om en stimulerande tid i Guldjakten, och än en gång - Varmt välkomna!
Anna Johanna Lindqvist Forsberg
Museilärare Nobelmuseet och projektkoordinator Forskarhjälpen
08/534 818 41, 0761/84 89 75
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
forskarhjalpen@nobelmuseum.se
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Delmoment och Tidsplan för Guldjakten
Steg 1: Hitta smarta och annorlunda reagens (surfaktanter som diskmedel,
duschtvål, hårshampo, etc).

Steg 2: Tillverka guldnanopartiklar och för protokoll.

Steg
till.

3:

Diskutera

vad

guldnanopartiklar skulle kunna användas

Steg 4: Presentera era resultat genom att göra en poster.

Steg 5: Välj ut den poster som ska representera skolan i postertävlingen.

Steg 6: Postertävling (en poster från varje skola).

Steg 7: Final på Nobelmuseet, 7 december (två elever från varje klass).
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Bakgrundsmaterial om nanoteknologi för Guldjakten 2012
av Johan Forsgren Ångströmslaboratoriet
Nanoteknologi
Begreppet nanoteknologi myntades redan 1974 av den japanske forskaren Norio Taniguchi då han
vid en konferens använde uttrycket för att beskriva vissa processer som används inom
halvledarteknologin. Nanoteknologi, eller atomslöjd som det kallades i början, är en medveten
framställning av nanometerstora strukturer och partiklar som tar till vara de fysikalisk-kemiska
egenskaper som uppstår hos material på nanometernivå (1 nanometer är 1 miljarddels meter).
Kombinationen av nya analysmetoder och metoder för att tillverka material med nanodimensioner
har lett till en explosion för nanoteknologin under 2000-talet eftersom det nu går att skräddarsy
material som utnyttjar de unika fenomen som erbjuds hos nanomaterial.
I början på 1980-talet gjordes en rad tekniska och vetenskapliga genombrott, såsom upptäckten av
så kallade fullerener och kolnanorör (Nobelpriset i kemi 1996), som banade väg för ett ökat intresse
för nanoteknologin. Fullerener och kolnanorör är i grunden samma sak, nanopartiklar som helt
består av kol, där fullerener kan beskrivas som mycket små fotbollar medan kolnanorör är just små
rör av kol.
Idag har vetenskapliga och tekniska framsteg inom nanoteknologin spridit sig till de flesta
naturvetenskapliga discipliner från bioteknik och medicin till informationshantering och
materialveteskap.
Nanomaterial används idag i en mängd applikationer, såsom elektronisk utrustning, bilar, kosmetik,
hygienartiklar, kläder, hushållsprodukter, livsmedel, sportutrustning och leksaker.

Nanopartiklar
En nanopartikel kan beskrivas som ett mycket litet objekt med en diameter mellan 1 och 100
nanometer. Objekt mindre än 1 nanometer anses inte vara partiklar utan bara enskilda atomer och
molekyler som fritt svävar omkring. 1 nanometer är 1 miljarddels meter och motsvarar längden av ca
10 atomer som ligger på rad, och sätter man ihop ett antal atomer till objekt som är större än 1
nanometer börjar de bete sig annorlunda än vad de gör som fria atomer; de har bildat ett material!
Dessa små partiklar uppför sig ofta väldigt annorlunda än de som vi kan se med ögonen. Eftersom de
är så små och inte väger så mycket påverkas de t.ex. inte av gravitationen på det sätt som vi är vana
vid att saker och ting gör. Elektronerna i dessa små partiklar kan också röra sig annorlunda än vad de
gör i större objekt eftersom antalet elektroner i varje enskild partikel är väldigt få. Detta gör att
elektronerna till exempel inte riskerar att kollidera med varandra och därför kan röra sig friare, eller
absorbera och sända ut ljus på ett sätt som elektroner hos större partiklar inte gör. Storleken hos
nanopartiklar gör även att de kan tas upp av celler och därmed bland annat leverera läkemedel. Figur
1 visar en bild på guldnanopartiklar som är tagen med ett så kallat transmissionselektronmikroskop.
Det fungerar ungefär som ett vanligt mikroskop men där provet bestrålas med elektroner istället för
ljus. Våglängden hos synligt ljus är för långt för att det ska kunna användas för att avbilda
nanomaterial, men eftersom elektroner också kan bete sig som vågor men med en mycket kortare
våglängd än ljus, gör att de kan användas istället.
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Figur 1.

Vad är så speciellt med nanomaterial?
Hos nanomaterial är andelen ytatomer betydligt högre än hos material som vi vanligtvis stöter på,
och dessa ytatomer beter sig annorlunda än atomerna inuti materialet. Omgivningen vid ytan skiljer
sig radikalt från omgivningen inuti det studerade materialet. Ytatomer återfinns hos alla material
men det är bara hos nanomaterial som deras egenskaper börjar styra över hur materialet beter sig.
Andelen atomer som sitter på ytan jämfört med de som befinner sig "inne" i materialet hos
nanopartiklar är mycket större än vad som är fallet för större partiklar Dessa ytatomer reagerar gärna
med sin omgivning vilket gör nanopartiklar intressanta ibland annat i filter, sensorer, katalysatorer
eller som bärare av molekyler.
Ett exempel på detta beskrivs i figur 2 nedan där en sockerbit delas upp i mindre delar. Sidan på den
ursprungliga sockerbiten är 1cm vilket gör att ytan hos sockerbiten är 6cm2. Om denna sockerbit
skärs itu till 8 stycken lika stora bitar blir den sammanlagda ytan hos sockerbitarna 12cm2, även om
mängden socker fortfarande är den samma. Om man fortsätter att dela sockerbitarna ökar den
totala ytarean hos sockret och när sockerbitarna inte är större än några nanometer blir den totala
ytarean flera hundra kvadratmeter, det vill säga flera miljoner gånger större än hos den ursprungliga
sockerbiten!
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Figur 2.

Naturliga nanopartiklar
I naturen finns många exempel på nanopartiklar och nanostrukturer, till exempel består ytan hos
bladen på lotusblomman av nanometertunna hår. Dessa hår står rakt ut från bladen och gör att vatten
inte stannar kvar på dem, vilket leder till att bladen alltid hålls rena genom att damm och smuts sköljs
bort av det vatten som hamnar på bladen och sedan rullar av. Många nanoforskare får sin inspiration
från biologin och letar efter sätt att härma naturens egna nanomaterial för att till exempel skapa nya
självrengörande ytor.
I stort sett alla processer i alla levande organismers celler sker på nanonivå. Arvsmassans (DNA)
dubblering vid celldelning, de processer som tillverkar proteiner efter receptet i DNA i våra celler,
samt förvandlingen av den föda vi intar till energi och byggstenar åt vår kropp är några exempel på
sådana processer.

Lite guldhistoria
Guldnanopartiklar har använts i flera tusen år för att färga glas och keramik rött, men det var inte
förrän 1857 som den brittiske vetenskapsmannen Michael Faraday förklarade vad det var som var
orsaken till den röda färgen. Tidigare hade man sett att om man tillsatte lite guldklorid under
glastillverkningen blev glaset rött, men man var omedveten om att det faktiskt bildas små
nanopartiklar av guld i glaset under denna process och att det var dessa partiklar som gav upphov till
den röda färgen. Men 1857 kunde Faraday kunde konstatera att så var fallet och att dessa partiklar
interagerar med ljus på så sätt att glaset blir rött. Ungefär 50 år senare kunde den tyske fysikern
Gustav Mie med hjälp av Maxwell’s ekvationer teoretiskt förklara vad som faktiskt händer när ljus
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interagerar med guldnanopartiklar och varför det guldhaltiga glaset blir just rött och inte får någon
annan färg. Om det vore möjligt att se de enskilda guldpartiklarna med blotta ögat så skulle de ha
den gula metalliska färgen som vi är vana att guld har på grund av att ljus reflekteras mot ytan av
partiklarna. Den röda färgen kommer i stället från att löst bundna elektroner hos partiklarna svänger
i takt med ljuset och absorberar energi från ljuset. Detta fenomen kallas plasmonresonans och
förklaras längre ner. Även en svensk forskare vid namn The Svedberg (verksam vid Uppsala
universitet) har haft en stor betydelse för förståelsen hur guldnanopartiklar bildas och hur de beter
sig i vätskor. Svedberg uppfann också ultracentrifugen och kunde med denna utrustning sortera ut
partiklar med olika storlek och form från varandra och därmed öka förståelsen för hur dessa olika
guldnanopartiklar interagerar med ljus. Svedberg fick Nobelpriset i kemi år 1928 för sitt arbete med
studier av hur små partiklar och proteiner beter sig i vätskor, samt för sitt utvecklande av
ultracentrifugen.

Guldnanopartiklar idag
Även om guldnanopartikeln upptäcktes redan för mer än 150 år sedan så har intresset aldrig varit
större för denna förrän nu. Det beror på att den tekniska utvecklingen på andra håll har gjort att
guldnanopartiklar idag går att använda i olika applikationer som sensorer, leverans av cellgifter till
cancertumörer, informationsöverföring mm. Det vetenskapliga förståelsen för nanopartiklar har
också ökat och idag går det att tillverka guldnanopartiklar i en mängd olika former och storlekar.

Plasmonresonans
I metaller så hålls atomerna ihop av metallbindningar där valenselektroner delas mellan atomerna.
Dessa valenselektroner är endast löst bundna till atomkärnorna och kan därför röra sig förhållandevis
fritt i materialen vilket är orsaken till att metaller fungerar bra som elektriska ledare i till exempel
kablar. Ljus, som är en form av elektromagnetisk strålning, kan därför interagera med dessa rörliga
elektroner och få dem att svänga vilket är en anledning till den karaktäristiska glansiga ytan hos
metaller. Hos en nanopartikel av metall kan de rörliga valenselektronerna liknas vid ett moln av
elektroner som befinner sig delvis vid ytan hos partiklarna. När dessa partiklar belyses med ljus
börjar de fria elektronerna att svänga och vid en viss frekvens uppstår det en resonans där
elektronerna svänger i takt med ljuset, så kallad plasmonresonans, vilket illustreras i figur 3.
När elektronerna börjar svänga absorberar de energi från ljuset och vid resonansfrekvensen svänger
de som allra häftigast och absorberar därför mest energi vid just den frekvensen.
Resonansfrekvensen bestäms främst av hur lättrörliga elektronerna är i materialet, det vill säga hur
lättpolariserat materialet är, men även av storlek och form hos partiklarna. För guld och
silverpartiklar sker denna resonans när partiklarna interagerar med synligt ljus. För att detta
fenomen ska uppstå måste partiklarna vara mycket mindre än våglängden hos ljuset, annars kan
denna typ av resonans inte uppstå.
I figur 4 visas ett absorptionsspektrum för guldnanopartiklar tillverkade med hjälp av diskmedlet YES.
Som det framgår ur figuren absorberar partiklarna mycket av det gröna och blåa ljuset vilket gör att
partiklarna ser ut att vara röda eftersom detta ljus inte absorberas och kan ta sig förbi partiklarna när
de belyses med vanligt ljus.
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Figur 3.

Figur 4.
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Med hjälp av formeln nedan går det sedan att räkna ut hur stora partiklarna är i genomsnitt, vilket i
detta fall blir ungefär 36nm.

d (nm) =

€

Absmax − 515
0,3647

Beroende på partiklarnas form kan de rörliga valenselektronerna svänga på olika sätt och därför ge
upphov till skillnader i absorbans vilket illustreras i figur 5 i fallet silvernanopartiklar.

Partiklar i vätskor (kolloidala system)
Partiklar som är mindre än några hundra nanometer i diameter och befinner sig i en vätska behöver
inte nödvändigtvis sjunka till botten som vi är vana vid att de annars skulle göra. Anledningen till
detta är att nanopartiklarna väger så pass lite att gravitationen blir försumbar i förhållande till andra
krafter som verkar på partiklarna och därför bestämmer hur de ska bete sig. Nanopartiklarna bland
annat tar upp energi från omgivningen som gör att de vibrerar och rör sig framåt i oregelbundna
mönster i vätskan. Detta fenomen kallas Brownsk rörelse efter botanisten Robert Brown som
studerade pollen i vatten och såg hur de små partiklarna rörde på sig. Senare arbetade Albert
Einstein och Marian Smoluchowski med att teoretiskt förklara denna typ av rörelse och de kunde
beskriva varför bara små partiklar rör sig på detta sätt i vätskor och att om partiklarna klumpar ihop
sig till större enheter (aggregat) börjar gravitationskraften bli så stor på aggregaten så att de till slut
sjunker till botten. Genom att hindra partiklarna från att klumpa ihop sig går det därför att få
partiklarna att simma omkring i vätskan precis som molekyler. När man har partiklar som simmar
omkring i en vätska på detta sätt pratar man om att man har ett kolloidalt system. Ett annat exempel
på ett kolloidalt system är mjölk där små fettdroppar simmar omkring i vatten. Anledningen till att
fettet inte klumpar ihop sig är de proteiner som finns i mjölken och sätter sig på ytan på
fettdropparna vilket hindrar dem från att komma i kontakt med varandra. På samma sätt går det att
hindra guldnanopartiklar från att klumpa ihop sig, genom att fästa så kallade surfaktanter på ytan
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hos partiklarna gör dessa att guldpartiklarna inte kan komma ikontakt med varandra. Ett annat sätt
är att se till att partiklarna blir elektriskt laddade så att de repellerar varandra, precis som när man
försöker föra samman sydpolerna hos två magneter. Desto mindre partiklarna är, desto mindre
påverkas partiklarna av gravitationskraften och det var detta som Svedberg utnyttjade i sin
ultracentrifug.

Tillverkning av guldnanopartiklar
I laborationen löses guldklorid i vatten tillsammans med en reagens (ett diskmedel eller någon annan
hushållsprodukt innehållande surfaktanter). När lösningen värms upp reduceras guldet från Au3+ till
Au0 (guldatomer) genom att ta upp elektroner från ingredienserna i reagensen. De fria guldatomerna
stöter sedan på varandra när de simmar omkring i vätskan och binder till varandra vilket gör att små
guldpartiklar bildas. Dessa partiklar växer sig sedan större när mer guldatomer kommer i kontakt
med ytan hos partiklarna vilket gör att vätskan ändrar färg då guldpartiklarna börjar absorbera ljus på
grund av plasmonresonans. Surfaktanter i reagenten binder också till ytan på guldpartiklarna vilket
gör att partiklarna inte kommer i kontakt med varandra samt att de begränsar hur mycket partiklarna
kan växa. Olika surfaktanter kan också binda till olika delar på guldpartiklarna vilket gör att
partiklarna kan få olika form eftersom vissa delar hos partiklarna då kan växa snabbare än andra.

Figur 5.
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Figur 6.

Varför Guldjakten?
Nanoteknologin spås få en enorm betydelse för teknikutvecklingen (och därför också
samhällsutvecklingen) i framtiden och är därför ett relevant område att ta upp i undervisningen inom
naturvetenskap i grundskolan. Som det framgår i laborationen så möts en mängd olika vetenskapliga
discipliner i det som kallas nanoteknologi: kemi behövs för att förstå hur vi kan tillverka
nanomaterial, fysik behövs för att vi ska förstå vissa av de egenskaper som nanomaterial uppvisar
och om materialet till exempel ska användas i medicintekniska applikationer behövs förståelse kring
fysiologi och toxikologi. Denna laboration är ett tydligt exempel på hur egenskaperna hos ett
nanomaterial skiljer sig från hur vi är vana att uppfatta ett material. Den tar även upp relevanta
begrepp inom både kemi och fysik såsom pH, reduktion/oxidation, surfaktanter, elektroner och
atomer, ljus och absorption av ljus. Vår förhoppning som forskare är att eleverna genom att använda
sig av reagenter som finns i hushållsprodukter kanske upptäcker att det på ett enkelt sätt går att
tillverka nanopartiklar av guld med någon spännande geometri som annars är svår att åstadkomma.
Hushållsprodukter har ofta en mycket komplex sammansättning av komponenter vilket kanske kan
ge helt nya och oväntade egenskaper till guldpartiklarna. Dessa partikar kan i så fall komma att
användas i framtida applikationer i allt från läkemedelsleverans, diagnostik, solceller, dioder,
självrengörande fönster med mera. När eleverna har skickat in proverna till Ångströmslaboratoriet
kommer först och främst storlek och form hos partiklarna att analyseras genom olika optiska
mätmetoder. De partiklar som har de mest unika optiska egenskaperna kommer sedan användas för
att försöka öka effektiviteten hos självrengörande fönster där guldnanopartiklarna kan hjälpa till med
att öka den fotokatalytiska effekten hos den titandioxid som används för att bryta ner smuts som
hamnat på fönstret.

19

Protokoll för tillverkning av guldnano-partiklar
1. Mät upp 200ml vatten i en E-kolv.
2. Tillsätt vald reagent (t.ex 3ml Yes diskmedel) och vispa runt lösningen.
• Notera mängd tillsatt reagent.
• Notera färg på lösning.
• Mät och notera pH hos lösning.
3. Ställ E-kolven på en värmeplatta och stoppa i en magnetloppa.
4. Ställ in rotationen på 400 rpm.
5. Tillsätt 1 ml 1% guldkloridlösning i E-kolven.
6. Slå på värmen på värmeplattan.
• Notera alla färgförändringar som sker hos vätskan i E-kolven under resten av
laborationen.
7. Låt vattnet koka upp och slå sedan av värmen.
8. Låt lösningen svalna till rumstemperatur.
9. Mät och notera pH igen.
10. Dagen efter laborationen noteras återigen eventuella färgförändringar hos vätskan.
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Labjournal för Guldjakten – finns i digital version på hemsidan!
Datum för laboration

Val av reagent

Mängd reagent

Färg på vätskan innan uppvärmning

pH hos vätskan innan uppvärmning

Färgförändringar under uppvärmning

Färg på vätska efter uppvärmning
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pH hos vätskan efter uppvärmning (sval)

Färg på vätska 1 dag efter laboration

Övriga observationer
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Postertävling
När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slutsatser så måste
de dela med sig av detta till andra forskare.
Detta görs bl a via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. På konferenserna
ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete eller så har de gjort en affisch en poster - som de har med sig till konferensen och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid
speciella tillfällen på konferensen är det sk “postertid” – då står forskarna vid sina postrar
och berättar och svarar på frågor om dem.
De resultat som eleverna får i sina laborationer med guldkloriden och reagenten skall de,
precis som forskarna gör, berätta om i form av en poster. På så sätt får de ytterligare insyn i
en forskares vardag, dvs i vikten av att kommunicera sina upptäckter för omvärlden.
Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan gemensamt
ut EN affisch/poster som får representera klassen/skolan i en tävling. Om röstningen skulle
resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. Enligt vår erfarenhet är det
bäst att anordna en sluten omröstning, undvik att ha en röstning med handuppräckning.
Gruppen får själva bestämma om de ska måla, använda foton eller hur de vill utforma
postern. Läraren ansvarar tillsammans med Nobelmuseet för att säkerställa att postern inte
innehåller direkt felaktigheter (t.ex. faktafel). (OBS! Om postern gjorts analogt behöver ni
skanna eller fotografera den). Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet
(forskarhjalpen@nobelmuseum.se) för granskning. Giltiga bidrag kommer att publiceras på
Forskarhjälpens hemsida. Endast en poster per skola kan delta (i det fall som fler klasser gör
själva forksningsprojektet). Postern presenteras med klass, skolans namn och ort.
Alla posters kommer att kunna delas på Facebook och Twitter. Det är endast facebookröster
som räknas i tävlingen – flest "gilla" vinner. Det är tillåtet att rösta på flera postrar.
De ca 20 posters som är med i tävlingen trycks upp som affischer och visas under
Guldjaktens avslutningskonferens.
Den vinnande postern, som fått flest röster (”gilla”) på facebook, belönas med tre biljetter
till Nobelprisutdelningen i Stockholms konserthus den 10:e december 2012, samt 5000 kr till
klasskassan.
Dessutom kommer en jury bestående av forskarna från Ångströmslaboratoriet,
arbetsgruppen från Nobelmuseet, samt en formgivare att välja den bästa postern vad gäller
form samt ur ett vetenskapligt, innehållsmässigt perspektiv. Klasserna som vinner dessa
priser kommer att få 2000 kr var till klasskassan samt ett besök på Nobelmuseet (formpriset)
respektive Ångströmslaboratoriet (det vetenskapliga priset).
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Alla posters ska vara av storleken:
A1, dvs 59,4 X 84,1 cm. OBS! De ska vara i stående format!
Alla posters som vill vara med i tävlingen SKALL innehålla:
1. En titel
2. Elevernas namn samt namnet på skolan
3. En kort teoretisk bakgrund om nanopartiklar/nanoteknik samt om ett eller flera
nanorelaterade Nobelpris.
4. Vad eleverna har gjort (Metod) och vilka resultat de fått.
5. Gärna förslag på vad Guldnanopartiklar skulle kunna användas till.
6. Bilder (helst egna)
7. Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, Uppsala universitet och Stiftelsen för strategisk
forskning) måste finnas med på varje poster.
Viktiga datum:
1. Deadline för att skicka in poster till Nobelmuseet digitalt: 15:e oktober 2012. Vi diskuterar
gärna postern under arbetets gång (forskarhjalpen@nobelmuseum.se)
2. Deadline för korrektur: 29 oktober 2012.
3. Röstning på postrarna från den 5:e november till den 16:e november klockan 12.00 (då
stänger vi röstningen).
4. Vinnarna utses under eftermiddagen fredagen den 16:e november 2012.
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Medverkande i uppstartskonferensen
Katarina Nordqvist är sedan april 2009 verksam på Nobelmuseet som chef för forskningsavdelningen
och hennes forskning är inriktad på hur de upptäckter som legat till grund för Nobelpris har
nyttiggjorts, främst med fokus på medicinområdet. Katarina disputerade 1992 vid Karolinska institutet
på en avhandling om virus och genreglering. Hon gjorde sedan en postdoc vid National Institute for
Medical Research, Mill Hill, London under 1993 och 1994. I början av 2000-talet rekryterades hon till
Astrazeneca och mellan 2001–2004 arbetade hon som sektionschef inom molekylär neurobiologi. Gick
sedan vidare som enhetschef på VINNOVA, och var mellan 2004–2009 ansvarig för satsningar på
forskning och innovation inom hälso- och bioteknikområdet. Inom ramen för denna anställning
Perina Stjermlöf,
utförde
hon ocksåmarknadschef
ett antal regeringsuppdrag
på Nobelmuseet
samt sedan
deltog 2008.
som nationell
Perina är
representant
utbildad grundskollärare
inom OECD ochi
SO-ämnena
med
gymnasielärarkompetens
i
Samhällskunskap.
Hon
är
även
utbildad
EU.
marknadsekonom. Hon har bland annat arbetat som kommunikationsansvarig på Röda Korset i
Stockholm och på Hallwylska museet i Stockholm.

Andreas Lündin, född 1971, uppväxt i den lilla sommarromantiska staden Trosa. Utbildad till
gymnasieingenjör och sedan grundskolelärare med inriktning matematik och naturvetenskapliga
ämnen. Har tidigare arbetat på Tekniska museet, i Kunskapskolan och arbetar nu på
Nonbelmuseet med utbildning av lärare och elever.

Anna Johanna Lindqvist Forsberg projektkoordinator för Forskarhjälpen på Nobelmuseet. Jag har
en licentiatexamen i etologi, läran om biologiskt beteende, från Stockholms universitet, och jag
har arbetat med information och pedagogik större delen av livet, bl a i skolans värld samt på
WWF.

Maria Strømme född 1970 i Svolvær i Lofoten. Hon är professor i nanoteknologi vid Uppsala
universitet sedan 2004. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta lärostolsprofessor i
ett teknikämne.Maria Strømme, som är civilingenjör i teknisk fysik, disputerade i fasta tillståndets
fysik 1997 och fick därefter en forskartjänst av dåvarande Naturvetenskapliga forskningsrådet.
Under åren 2002-2007 arbetade hon som akademiforskare, utsedd av Kungliga
Vetenskapsakademien, i farmaceutisk materialvetenskap. Strømme har en rad styrelseuppdrag i
nationella och internationella forskningsråd. Hon är sedan 2010 ledamot av Kungliga VetenskapsSocieteten i Uppsala och sedan 2011 ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Johan Forsgren
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Erika Ingvald är vetenskapsjournalist, med en bakgrund som forskare i berggrundsgeologi. Hon har under
tio år skrivit för tidningar som Ny Teknik, Metro Teknik, Computer Sweden, Process.Nordic,
Elektroniktidningen och Dagens Nyheter. Under en period har hon arbetat på tidskriften PC World i San
Francisco samt varit talskrivare för Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon är också en av författarna till boken
Där guld glimmar blått - forskare om den lilla nanorevolutionen (Vetenskapsrådet). Nu är Erika Ingvald
verksam som informatör på Sveriges geologiska undersökning.
Hanna I Karlsson
Gustav Bohlin
Stina Berglund
Johan Cnattingius

Kontaktuppgifter
Katarina Nordqvist, projektledare, forskningschef Nobelmuseet
katarina.nordqvist@nobelmuseum.se
Johan Forsgren, forskare vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet
johan.forsgren@angstrom.uu.se
018/ 471 58 63
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Maria Strømme, professor i nanoteknik vid Ångstömslaboratoriet, Uppsala universitet
maria.stromme@angstrom.uu.se
Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator, museilärare Nobelmuseet
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
tel. 08/ 534 818 41, 0761/84 89 75
Andreas Lündin, museilektor Nobelmuseet
andreas.lundin@nobelmuseum.se
Perina Stjernlöf, marknadsansvarig Nobelmuseet
perina-stjernlof@nobelmuseum.se
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