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Tejp och fysik
Konstantin Novoselov hade precis börjat 
doktorera i fysik när han fick en möjlighet att 
åka till ett labb i Nederländerna för att arbeta 
tillsammans med Andre Geim. Han tvekade 
inte. Geim var känd som en skicklig och 
kreativ forskare – men också som en rolig och 
lekfull person. I hans labb uppmuntrades alla 
forskare att inte bara arbeta med sin vanliga 
forskning utan också hålla på med någonting 
bara för skojs skull.

Geim visste nämligen hur viktigt det var att 
få välja projekt själv. När han studerade 
tillhörde han aldrig de allra bästa i klassen. 
Han pluggade precis så mycket han behövde 
för att klara sig med goda betyg, men resten 
av tiden tyckte han mer om att vara med 
kompisar och festa. Först när han kommit så 
långt som forskare att han fick välja sina egna 
projekt blev han motiverad att helt och hållet 
ge sig hän åt forskningen.

En av deras idéer var att försöka skapa ett 
supertunt material – som bara var ett lager av 
atomer tjockt – för att se vilka egenskaper ett 
sådant kunde ha. De började experimentera 
med grafit, som består av tunna lager av kol 
som ligger ovanpå varandra. Under arbetet 
bildades mycket koldamm, och för att ta bort 
det använde man tejpbitar som man lade på 
grafiten och där dammet fastnade. Sedan 
kastade man dem i pappers korgen. 

Novoselov fick en idé. Han tog, bok stavligen 
talat, upp tejpen från pappers korgen och 
testade om koldammet hade några 
intressanta egenskaper. Till sin förvåning 
märkte han att tejpen gick att använda som 
en transistor. Uppen barligen fanns det 
spännande material inne i de tunna kol
flagorna på tejpen. 

Grafen
Det Novoselov och Geim hittade på tejpen 
var grafen – den tunnaste formen av kol.  
Kol förekommer i olika former, som får olika 
egenskaper beroende hur atomerna sitter 
ihop. I diamant är de ordnade i ett tre
dimensio nellt mönster som är väldigt starkt. 
I grafit är ligger de istället löst bundna i 
platta lager ovanpå varandra. I grafen består 
materialet av ett enda lager  kol atomer. 

Upptäckten av grafen var både vetenskapligt 
viktig och tros leda till stora praktiska 
tillämpningar.

Ett supermaterial
Forskare menar att grafen är ett slags super
material. På både universitet och företag 
bedrivs idag arbete för att utveckla 
produkter som utnyttjar dess egenskaper. 

Eftersom det leder elektricitet bättre än något 
annat känt material skulle elektroniska 
kretsar av grafen vara lättare och snabbare än 
dagens kretsar i kisel. 

Andre Geim & Konstantin Novoselov
Fysikpriset 2010: 
»för banbrytande experiment rörande det 
tvådimensionella materialet grafen«


