Bokstavskul
med Navet
I

dag firar vi internationella läskunnighetsdagen med kul saker att göra om
bokstäver och läsning. Dagen har instiftats av Unesco för att påminna världen

om vikten av läs- och skrivkunnighet som en mänsklig rättighet och grunden för
allt lärande. För att göra det möjligt att utrota fattigdom, jobba aktivt för fred och
demokrati samt uppnå jämställdhet måste vi främja läskunnigheten i världen. Att
arbeta för att fler kan läsa, och i och med det kan få tillgång till högre utbildning,
är en investering i framtiden.

Skriv ett hemligt meddelande
När ditt meddelande kommer i kontakt med värme påverkas
bokstäverna skrivna med citronsaft före resten av pappret.
Citronjuice innehåller kolföreningar som är färglösa i
rumstemperatur, men i högre temperaturer bryts de ner.
Då frigörs kolet som oxideras när det kommer i kontakt
med luftens syre. Denna process får bokstäverna att ändra
färg mot brunt/svart (färgen beror på hur länge du har ditt
meddelande i ugnen) så att det går att läsa meddelandet.

Bakvänd läsning
När bokstäverna eller pilen befinner sig på ett visst avstånd bakom
glasburken uppfattar du att de har ändrat ordning/riktning. Detta
har två orsaker:
Refraktion; ljus kan ändra riktning när det färdas genom olika
material. I ditt experiment färdades ljuset genom luft, genom glas/
plast-väggar och genom vatten; i varje övergång mellan olika
material ändras ljusets riktning lite. Detta lurar dina ögon/hjärna att
tro att texten/pilen finns på ett annat ställe än där de verkligen är.
Förstoring; refraktion (se ovan) förklarar dock inte varför texten/
pilen ändrar riktning. Detta beror istället på att burken fungerar
som ett förstoringsglas. När ljuset går igenom burken kommer det
att färdas genom centrum av burken, dess fokus. När ljuset har
färdats igenom fokus vänds bilden och du uppfattar det som om
bokstäverna/pilen har bytt riktning.

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM KRETSLOPP

