God Jul
Kul att kunna om ”jul”granar:

N

u är det jul igen och nu är det jul igen…
och många är lediga några extra dagar.
Då passar det riktigt bra att ta lite tid för att
göra experiment och lära sig mer om hur
saker och ting fungerar – t ex om julgranar!

• Granen är det vanligaste trädet i Sverige, ca 45 % av alla
svenska träd är en gran.
• Världens äldsta träd som vi känner till är en svensk gran,
9500 år gammal. Den växer på Fulufjället.
• Åldern på din julgran går att fastställa genom att räkna
antalet huvudringar där grenarna växer ut från stammen
(om den har kortats av är den något/några år äldre).
• En fullvuxen gran kan bli ca 45 meter hög.
• Över 50% av Sveriges yta är täckt av skog, det mesta är
granskog.

Rädda den skumma tomten!

Får du plats i ett julkort?

De två tändstickornas huvuden fastnar i varandra då deras

För att kunna krypa igenom något måste det ha ett hål. Det hålet klipper

molekyler omvandlas vid förbränningen. Den tändsticka

du genom att ta bort det mesta av ”ryggen” på ditt vikta kort. Genom att

som vilar på skumtomten kommer att förbrännas olika

sedan klippa kortet i remsor från hålet gör du öppningen större och det

fort på ovansidan respektive undersidan när den brinner.

märks att du klipper långt eftersom du får klippa en mycket längre stund

Temperaturen blir högre ovanpå tändstickan och gör att

än när du klippte bort ”ryggen”. När du vänder på det fransade kortet och

träet dras ihop snabbare där (krymper fortare). Därför böjs

klipper från andra hållet blir hålet ännu större och de sträckor du nyss

den uppåt. Jämför gärna två tändstickor som brinner med

klippte från andra hållet binds samman med nya. Nu kan du veckla ut

varandra - en som får brinna vertikalt och en horisontellt. Hur

kortet och krypa igenom. Prova gärna att klippa ett A3 eller A4 papper

ser de ut när de har slocknat?

på samma sätt. Hur många människor tror du att det kan få plats i hålet?

Rörliga russin

Flytta nöten

När du viker tandpetaren så försiktigt att den inte går av är många av

Den kombinerade kraften från den

träfibrerna fortfarande hela. En torr träfiber som blir blöt ändrar form när den

roterande nöten (kraft som trycker nöten

tar upp fukt. Därför öppnar tandpetaren sig så mycket att russinet kan ramla

mot glaset) och glaset (centripetalkraft

ner i flaskan. OM det inte fungerar första gången råkade du antagligen skada

gör att nöten följer glasets cirkulära form)

för många fibrer i din tandpetare vid vikningen– vik en ny och pröva igen.

skapar en sammanlagd kraft som är större
än gravitationen så länge rotationen pågår.
Därför kan nöten rotera i glaset trots att
gravitationen hela tiden påverkar. Om
rotationshastigheten avtar när du blir
trött tar gravitationen över igen och nöten
ramlar ut.

Nästa gång blir det klurig matematik

