Skönt grönt
med Navet
V

art vi än vänder oss utomhus just nu så blir det
grönare och grönare och grönare. Fotosyntesen

kommer igång på riktigt i löv, gräs, buskar och odlingar –
solenergin omvandlas till kemisk energi och all den
vackra gröna färgen kommer från klorofyllet.

Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+Energi (solljus)
Socker (C6H12O6)+Syre (O2)

Fönsterodling
I den blötlagda vita bönan finns all den kemiska energi som behövs för att
få bönan att börja gro. När den har tillgång till ljus i fönstret och fukt ifrån
trasan kommer den att växa ut så att du snart kan smaka på grodden. Pröva
gärna samma experiment med andra bönor, T ex bruna bönor (inte de som
är i konservburk…) eller solrosfrön.

Odlingslabyrinten
I den blötlagda vita bönan finns all den kemiska energi som behövs för att få
bönan att börja gro. Den växer först upp ur jorden, men är beroende av att
få ljus för sin fortsatta utveckling och kommer därför att söka sig fram till
ljuskällan även om vägen dit är lite svår. Färgen på stjälken blir ibland rejält
blek för att växten har väldigt lite ljus att tillgå medan den växer.

Draksnor

(favorit i repris)

När gelatin blötläggs i vatten tar det upp vatten, gelatinet sväller
och det blir lätt att smälta utan att det klumpar sig. Så länge

Gul+blå

gelatinblandningen är varm är gelatinet flytande, men när vi

Färglösningarna i de gula och blå glasen kommer att transporteras

snorklump. Sirapen tillsätts för att hålla gelatinet mer elastiskt.

upp genom pappret med hjälp av kapillärkraft, där utrymmet i pappret

Maizenan ger snoret struktur.

successivt fylls med vatten och fylls på hela tiden så länge det finns
vatten i glaset. Då kan vattnet transporteras uppåt trots att gravitationen
drar vattnet nedåt. Kapillärkraften är en kombination av adhesion och
kohesion. Vattenmolekylerna binds till pappret med hjälp av adhesion;

blandar i maizena och sirap svalnar blandningen. Gelatinet
bildar då långa sega trådar som till slut snor ihop sig till en

Blå+gul

som bara fungerar vid riktigt nära kontakt. Kohesion är möjligheten för

Färgerna blå och gul som blandas i samma behållare kommer

vattenmolekylerna att bindas till varandra så länge det finns vatten.

att bilda grön färg, men även 2 vattenlösningar med dessa färger
blandas på samma sätt när de är i varsin behållare. Ögat kommer att uppfatta kombinationen av de båda färglösningarna som
grönt eftersom ljuset studsar in i ögonen genom båda färglösningarna. Prova gärna med andra färgkombinationer.

Nästa gång handlar det om värme

