Hälsa på kemins
dagar med Navet
U

nder kommande vecka infaller årets Kemins dagar! Målet
med Kemins Dag är att öka intresset för kemi och annan
naturvetenskap genom spännande aktiviteter. Årets tema är hälsa,
så därför tänkte vi titta närmare på en del av den kemi som finns i
kroppen.

Vatten som lösningsmedel
Vattnet i kroppen är ett väldigt bra lösningsmedel. Det
transporterar massor av olika ämnen till rätt plats.Men HUR bra
lösningsmedel är det?
Du behöver:
Vanligt bordssalt, vatten H2O, matskedsmått, sked, stort glas eller
liten skål.
1. Häll upp vatten i glaset/skålen till ca 2/3
2. Gissa hur många matskedar salt du kan lösa upp i din mängd
vatten (så att saltet inte syns längre)
3. Tillsätt en matsked i taget och rör om tills saltet har löst sig.

Mängden anges i procent av en människas
genomsnittliga massa

65% syre
10% väte

Att så stora
delar av en
människas
massa
består av
syre och
väte beror på att kroppen till största
delen är just vatten, H2O. Den mänskliga
kroppen innehåller 50-75% vatten
beroende på hur den är sammansatt.
Högst procenthalt vatten har ett litet
barn.

1,5% fosfor
18% kol

Hur många matskedar salt kunde lösas upp i vattnet? (inga saltkorn
ska vara synliga längre)

Kol har människan känt till väldigt länge,
faktiskt ända sedan Antiken. Förutom i
människan hittar vi kol i exempelvis allt
annat levande, i vackra diamanter och i
grafit som vi kan skriva med.

Ställ gärna saltlösningen på en varm plats och låt vattnet
avdunsta igen. Ändrade saltet struktur?

Hur ser kroppen ut inuti?
I våra kroppar samverkar flera olika system för att vi ska må bra.
Vet du vilka de är?

0,25% kalium

Du behöver:
Stort ritpapper att rulla ut på golvet, pennor eller kritor i olika
färger, medhjälpare

3% kväve

1. Be din medhjälpare rita runt din kropp på pappret.
2. Rita ut så många delar av kroppen som du känner till – på det
ställe där de finns inuti kroppen.
3. Jämför med kroppsbilderna som du hittar på förklaringssidan.
Där hittar du också information om vad systemen gör.

0,15% natrium

Smaka på dina tårar

Järn är livsviktigt för många
funktioner i kroppen, t ex för
hur syre transporteras med våra
röda blodkroppar. I länder där
maten inte naturligt innehåller
så mycket järn förekommer det
att hälsomyndigheterna delar ut
små fiskar av rent järn som får
koka med i matlagningen för
att befolkningen ska undvika
järnbrist.

0,25% svavel

En helt vanlig dag när du gråter kan du passa på att smaka på dina
egna tårar. Om det visar sig att det dröjer kan du blanda till dem
av salt och vatten istället.
Du behöver:
vanligt bordssalt (NaCl), kryddmått, dl–mått, vatten (H2O), glas,
sked
Gör så här:
1. Häll i 1 krm salt i 1 dl vatten.
2. Blanda väl.
3. Smaka och jämför med smaken på just dina tårar.

(Fe)SK

0,15% klor

1,5% kalcium

Människan består också av en mängd andra grundämnen i mycket små
mängder, t ex Magnesium, Koppar, Fluor, Jod, Järn.

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång blir det lite läskigare…

