
Det här är ett brev från draken Berta till er alla.

Hej allihopa! Nu ska vi snart träffas och jag är sååå taggad, nästan lika taggad som Stego.
Stego är min kompis som är en stegosaurus. Jag har fler dinokompisar. En heter Anky och
en annan heter Trex - ni kan få gissa vilka slags dinosaurier de är. Och vi ska ju snart ses
allihop!
Det vore bra om ni har experimenterat lite innan vi ses. Här kommer förslag på bra
experiment. Ha så kul!

Surt eller basiskt? - hur ska man veta?
Visste ni att det går att mäta ifall någonting är surt eller basiskt? Det går faktiskt att se. Man
behöver inte smaka och vilken tur, för när man gör kemiexperiment är det bäst att inte
smaka på något. Tänk om det smakar illa eller gör så att man får ont i magen?!

Det här behövs:
Magisk dinosaft (se recept nedan)
några genomskinliga glas
H2O
pH-skala
citron
vinäger, tonic water, stilla vatten, bubbelvatten
teskedar
tsk-mått
andra vätskor som ni vill testa

Recept: Magisk dinosaft:
Skär rödkål i strimlor och lägg i plastpåsar. In i frysen några timmar. Häll sen rödkålen i en
kanna eller burk och häll på varmt vatten så att det täcker över rödkålen. Låt stå i några
timmar. Sila saften. Rödkålsbitarna lägger du i komposten. Saften ska du använda i
experimenten.



Gör så här:
Börja med att kolla om H2O är surt eller basiskt. Häll upp H2O i ett glas. Häll i 2 tsk magisk
dinosaft. Vilken färg blev det? Jämför med pH-skalan. Nu kan ni se om H2O är surt eller
basiskt.

Häll i 2 tsk citronsaft. Vad händer? Nu kan ni se, utan att smaka, om citronvatten är surt eller
basiskt.

Experimentera med några fler vätskor. Exempelvis vinäger, tonic water, stilla vatten och
kolsyrat vatten. Häll upp de olika vätskorna i olika glas. Tillsätt 2 tsk (ta mer om det behövs)
magisk dinosaft till de olika vätskorna. Titta noga på färgerna.

Nu får ni släppa loss fantasin och hämta ännu fler vätskor att experimentera med! Varför inte
mjölk, schampovatten, tvålvatten, geggamojavatten, eller någon annan vätska som ni har
tillgång till.

Ha så kul!

På nästa sida hittar ni uppföljningen till detta skolprogram.



Nu när vi har träffats och experimenterat tror jag att ni vill göra ännu fler experiment. Det här
experimentet handlar om att göra avtryck. Ett avtryck är ungefär som ett spår eller en
stämpel. Fossiler är ett avtryck. Fossiler är urgamla djur som legat i marken och förstenats.
När vi träffades gjorde vi ett avtryck som ni fick med er till förskolan/skolan. Nu ska ni få
göra egna liknande avtryck.

Som en paleontolog
Det här behöver ni:
sand
burkar som inte är så djupa, eller tallrikar
ett föremål att göra avtryck med
gips
tålamod
tid att följa upp och pensla fram fossilen
pensel

Gör så här:
Börja med att lägga sand i burken eller tallriken. Det behöver vara minst en cm djupt.
Föremålet behöver kunna göra ett tydligt avtryck för att det ska synas sen. Blanda ca 1 dl
gips och 3 msk vatten, blandningen ska var trögflytande och häll över avtrycket. Vänta i ett
dygn innan du, som en paleontolog, penslar fram fossilen.

Skicka gärna en bild på era experiment och fossiler till skolbokning@kreativum.se
Det ska bli såååå kul att få visa för Stego, Trex och Anky!
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Skriv ut och jämför med i era experiment!



Till dig som är vuxen:

Rödkål innehåller flera olika färgämnen som är pH-indikatorer, alltså ändrar färg
beroende på om det är surt eller basiskt i vätskan. De färgämnen som finns i rödkål
är olika varianter av bl a antocyaniner och ger en hel skala av färger från den mest
sura vätskan till den mest basiska.

För att tydligt visa barn och elever på surt eller basiskt:
Blanda en sur lösning och en basisk lösning ( citronvatten och en blandning av lite
bikarbonat i vatten). Häll upp i två olika glas. Tillsätt 2-4 tsk magisk dinosaft i båda
glasen. Nu kan ni tydligt se var det är surt respektive basiskt.

Har du några frågor? Kontakta oss på Kreativum genom skolbokning@kreativum.se
så svarar vi så fort som möjligt.

Man kan faktiskt säga att vi dricker samma vatten som dinosaurierna en gång drack.
För det är ju samma vatten som “går runt” hela tiden. Läs mer om detta på nästa
sida. I Fenomenalens material för barn “Planetskötarna”, kopplat till De 17 Globala
Målen, finns mycket mer att lära om exempelvis Mål nr 6, Rent vatten och sanitet.
Här finns också exempel på några enkla experiment så att ni kan lära er ännu mer
om vatten och om kemi.

Ha så kul!
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