Reflektera
med Navet
N

u har det blivit mörkt hos oss på riktigt. Vi befinner oss faktiskt i den absolut mörkaste
perioden på året och fram till vintersolståndet 21 december blir det mörkare och mörkare.
Norr om polcirkeln går solen inte ens upp vid vintersolståndet. Under den här mörka perioden
är det viktigt att vi skapar förutsättningar för ljus runt omkring oss; ibland för att synas bättre
och ibland för att helt enkelt göra det lite ljusare och mysigare i mörkret.

Reflextest
Du behöver: en ny reflex, några olika äldre reflexer, ficklampa, mörk plats (gärna utomhus så
att du har gott om plats), måttband
Gör så här:
1. Häng upp dina reflexer bredvid varandra. Håll ordning på vilken som är den nya reflexen.
2. Mät upp ett avstånd på ca 4 meter från reflexerna.
3. Lys med ficklampan mot reflexerna.
Om du upptäcker att några av dina gamla reflexer är sämre än din nya så är det dags att byta
ut dem. Antagligen beror detta på att de har blivit repiga, är smutsiga eller att materialet har
förändrats över
tid.
4. Backa bakåt 2 meter i taget och kontrollera hur bra reflexerna syns.
I trafiken är det viktigt att reflexer även syns på längre avstånd.
Lär dig mer i Trafikverkets film, youtu.be/SjIw40s4NE8

Mars reflekterar
Under december månad är planeten mars väl synlig på stjärnhimlen i sydost, SO. Mars kan inte lysa av sig
själv, men syns ändå tydligt som en lysande prick. Det beror på att solens ljus reflekteras mot planetens yta
som lyses upp så att vi kan se det. Mars fungerar lite som en gigantisk reflex (även om Mars yta reflekterar ljus
lite mer åt alla håll jämfört med en vanlig reflex).
Du behöver: analog kompass eller kompass-app i mobiltelefon, mörk plats (utan för mycket ljus från t ex
gatlyktor).
Gör så här:
1. Gå ut på kvällen,
en dryg timme efter
solnedgången.
2. Ta ut
kompassriktning mot
sydost med analog
eller digital kompass.
om det behövs.
3. Låt ögonen vänja
sig vid mörkret en
stund.
4. Titta ut över
stjärnhimlen en bit
över horisonten.
Mars lyser med ett
gulrött sken och jämfört med stjärnor är ljuset stadigare.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

OBS! Bilden visar banan i dagsljus

Reflexbana
Du behöver: minst 10 reflexer (gärna många fler om din bana är lång), snören, sax,
några ficklampor, en mörkare plats inne eller ute, några reflexbanedeltagare.
Gör så här:
1. Knyt snören i reflexerna så att de kan hänga fritt.
2. Bestäm vilken bana deltagarna ska få gå. Ha en tydlig start och ett mål.
3. Knyt fast snörena med reflexer längs med banan. Nästa reflex måste vara synlig
från den föregående. Placera gärna reflexerna lite klurigt och på olika höjd.
4. Starta deltagarna i mindre grupper med en ficklampa till varje grupp. De ska ta sig
fram genom banan i mörkret genom att lysa sig fram där de ser reflexerna.

Hur tänka smart om
reflexer?
• Ha inte för liten reflex. Den ska vara minst 15
kvadratcentimeter för att synas tillräckligt. Är den mindre
ska man ha flera.
• Ha inte nötta och repiga reflexer. Reporna gör att de
reflekterar sämre.
• Testa hur bra dina reflexer fungerar, gå in i ett mörkt rum
och lys på dem med ficklampa. Jämför med en ny.
• Sätt reflexer längst ut på armar och ben så bilförare ser
hur du rör dig. Då förstår de snabbt om du går, springer
eller cyklar.
• Köp helst CE-märkta reflexer
Källa NTF

Nästa gång är det snart jul...

