Fira Nobeldagen
med Navet

Du behöver:
Salladsblad som är lite slokande, 2 större skålar, kallt vatten (H2O), bordssalt
(NaCl), dl-mått, matskedsmått, sked.
1. Känn försiktigt efter hur den slokande salladen känns.
2. Tappa upp riktigt kallt vatten i den ena skålen.
3. Lägg salladsbladen i skålen och låt dem ligga i, ca 1 timma.
4. Plocka upp ett blad och känn på det.
5. Blanda 3 dl kallt vatten och ½ dl salt. Rör om så att saltet löses i vattnet.
6. Lägg ett av dina salladsblad i saltlösningen.
Vänta någon timma och jämför sedan salladsbladen i saltlösningen med
de du har i vatten. Hur kan det bli så här?

Kromatografi med godis
1952 delades Nobelpriset i kemi ut till Archer John
Porter Martin och Richard Laurence Millington Synge
”för utvecklingen av kromatografin som analytisk
metod”
Du behöver:
Vita kaffefilter, ljummet vatten (H2O), vanligt glas,
sugrör, vit tallrik, en Skittlesgodis av varje färg.
1. Lägg kaffefiltret på tallriken och placera ut
godisbitarna med ordentliga mellanrum.
2. Häll upp lite vatten, (H2O), i glaset och doppa ner
sugröret (se bildsekvens)
3. Håll tummen för öppningen.
4. Droppa vatten över godisbitarna genom att bort
tummen från sugröret- ta inte för mycket vatten. Det
ska inte vara för blött.
Vad händer med färgerna? Hur sprider de sig?

• Desmond Tutus guldmedalj blev stulen vid
ett inbrott i hans hem, men har återfunnits.
• Bara fyra av 156 kemipristagare har varit
kvinnor.
• Yngsta Nobelpristagaren hittills är Malala
Yousafzai. Hon fick fredspriset 2014.
• Det sägs att nobelpristagaren i fysik 1976
råkade sticka ner sin sked i drottning Silvias
soppa på Nobelfesten.

Den mest framgångsrika familjen hittills i Nobels historia har varit familjen
Curie/Juliot
• Marie Curie har fått Nobelpris i BÅDE fysik och kemi
• Pierre Curie delade Nobelpriset i fysik med sin fru Marie och Henri Bequerel
1903.
• Marie och Pierres äldsta dotter Iréné fick Nobelpris i kemi 1935 som hon
delade med sin man Frédéric Juliot.
• Yngsta dotterns man, Henry Labouisse tog emot fredspriset 1965 för FN:s
barnfond UNICEF där han då var chef.

Ljus och totalreflektion
2009 tilldelades Charles K. Kao Nobelpriset i fysik
”för banbrytande insatser angående ljustransmission
i fibrer för optisk kommunikation”.
Du behöver:
En stor genomskinlig PET-flaska med kork, syl eller
stor spik, liten ljusstark ficklampa eller laserpekare,
svart papper, sax, mörker, vatten (H2O), handfat eller
hink.
1. Rulla in flaskan i svart papper så att det sitter tight
runt den. Vik även in svart papper i botten.
2. Gör ett hål rakt igenom pappret och flaskans vägg,
5-8 mm i diameter, ungefär 5 cm från botten. Försök
få kanten av hålet så jämnt som möjligt.
3. Klipp ut en liten glugg i pappret på motsatta sidan
om flaskan
4. Sätt fingret tätt mot hålet och fyll i vatten i flaskan.
Sätt på korken.
5. Förflytta dig in i ett mörkt rum. Tänd lampan och
lys in i flaskan genom gluggen.
6. Sätt flaskan över handfatet eller hinken. Ta bort
fingret ifrån hålet och skruva av korken.
Hur följer ljuset din vattenstråle? Blås i flaskan om
strålen är svag.

5. Låt kaffefiltret torka och titta på färgerna igen.
Är färgerna på kaffefiltret desamma som du hade i påsen från början? Varför/varför
inte? Prova gärna fler godissorter, t ex M&M´s eller Smarties.
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång blir det julkul...

Gluggen görs enbart i pappret

Jacobus Henricus van ’t Hoff var den förste Nobelpristagaren i kemi (1901)
och mottog sitt pris för ”sina upptäckter om de lagar som styr viss kemisk
dynamik och osmotiskt tryck”
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De ämnesområden som tilldelas Nobelpriser verkar ofta väldigt
komplicerade. Men en del priser handlar faktiskt om enkla principer inom
naturvetenskap som går att prova själv- även om det blir på ett enklare sätt.
Nedan kan du prova några av dem:
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dag är det Nobeldagen som har firats den 10 december sedan 1901 till minnet av Alfred Nobel,
dynamitens uppfinnare. Han testamenterade sin stora förmögenhet så att Nobelpriserna kunde
bli verklighet. På Nobeldagen delas Nobelpriserna och ”Sveriges riksbanks pris i ekonomisk
vetenskap till Alfred Nobels minne” ut i Stockholm eller i Oslo (fredspriset).
Priserna “ska utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva
gjort menskligheten den största nytta” inom sina områden.

Hålet i flaskan på motsatt sida om gluggen
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