Sportlov
med navet!
S

nart dags för sportlov eller februarilov i den här delen av Sverige! Det känns kanske självklart, men traditionen är faktiskt inte
så gammal. Lovveckan har haft namnet Sportlov sedan mitten av 50-talet eftersom barnen då förväntades delta i hälsosamma
friluftsaktiviteter under hela veckan. Traditionellt har Sportlovsaktiviteter handlat om vintersport, men eftersom det kan vara lite
osäkert med tillgång på snö och is här hos oss föreslår vi en blandning av aktiviteter.
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Den materia som vi oftast träffar på i vår vardag finns i 3 olika

Hur mycket partiklar du kommer få kvar i kaffefiltret beror mycket på hur

aggregationsformer – fast, flytande och gas. Vilken form den är i

länge snön har legat på marken. Bara en mindre mängd stoff dras med

beror på vilken temperatur den har och hur det påverkar atomer och

snön på vägen ner mot marken- ju nyare snö, desto färre partiklar. Snö

molekyler i de olika materialen.

som ligger kvar på marken förorenas däremot snabbt av t ex partiklar från
trafiken, atmosfäriskt nedfall (t ex kväve och joner av kalcium, magnesium,

H2O i Fast form

kalium och natrium), halkbekämpningsmedel (sand, salt), fordonsslitage

stilla. Alla vattenmolekyler sitter fast i varandra och bildar ett mönster

regnvatten (som ju är dess motsvarighet i flytande form). Om du fick en

som inte är speciellt hårt packat – detta ger isen spännande egenskaper.

större mängd partiklar i ditt kaffefilter kan du förfina din undersökning

För det första får isen en lägre densitet än flytande vatten, d v s is flyter på

genom att skrapa ut delar av den på både vitt och svart papper – vissa

vatten (bra för alla vattenlevande varelser som annars skulle frysa fast i

partiklar är lättare att se på det viset.

När vatten fryser till is ligger vattenmolekylerna (H2O) nästan helt

(från däck, bromsar) mm. Förorenad snö har oftast ett högre pH-värde än

våra sjöar och andra vattensamlingar så fort det blir minusgrader). För
det andra tar is mer plats än flytande vatten på grund av strukturen;
därför kan flytande vatten som fryser till fast form (is) i en hink/flaska/
kruka som står ute i minusgrader faktiskt göra sönder behållaren. Din
burk som frös och var riktigt full med vatten har nu en betydligt större
volym. Isen har antagligen antingen lyft av locket eller fått burken att
ändra form i någon riktning.

Nästa gång handlar aktiviteterna om Vasaloppet.

