STUREBYSKOLANS FUKTKRÄM MED KOKOS

Ren kemi.
NATURLIG
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SKONSAM

VETENSKAPLIGT FRAMSTÄLLD
Vi gör fuktkrämen i vårt eget laboratorium.
Här beskrivs processen i fyra steg.
1. Den ekologiska kokosnöten
öppnas och kokosen skrapas
försiktigt loss med en spatel.
Fruktköttet läggs i en rundkolv
tillsammans med vatten.

2. Blandningen av kokos och vatten
upphettas över en brännare.
Destillatet fångas upp i en bägare.

3. Fettfasen (mandelolja, sheasmör,
cetylalkohol och emulgeringsmedel)
värms upp till 70º C. Därefter
tillsätts den till vattenfasen
(vatten, emulgeringsmedel och
fuktbindande sorbitol) i en tunn
stråle.
4. Emulsionen kyls av under
konstant omrörning medan det
doftrika destillatet av kokos
tillsätts. Fuktkrämen är klar!

FRÅGOR ATT DISKUTERA

•

Hur kan en annons byggas upp? Vilka delar
består den av (rubrik, säljande text, produktnamn,
bilder, slogan/pay-off etc). Titta gärna på exempel i tidningar och på nätet.
Hur utformas texterna och bilderna för att göra produkten säljande och locka till köp? Vilka knep kan vi låna?
Hur kan vi använda oss av reklam som presentationsform, men ändå göra annonsen så vetenskaplig och korrekt som möjligt?
Hur brukar könsroller gestaltas i reklam för exempelvis
hudvårdsprodukter? Vad vill vi förmedla med vår egen
annons?

•
•
•

OM EXEMPLET
Annonser för hudvårdsprodukter vill
gärna ge sken av vetenskaplighet
genom att låna bildspråk och begrepp
från kemin. Här har vi lekt med idén, men
beskrivit laborationen i korrekta termer.
Eleverna utmanas när de måste balansera
ett ”säljande” och lekfullt språk med ett
formellt.

Språk
och teknik
• Reklam &• information
• Åk 7-9 • Annons
Språk ii naturvetenskap
alla ämnen • Reklam
& information
Åk 7-9 • Tidningsannons

En naturligare fuktkräm för både tjejer och killar.
Från laboratorierna på Sturebyskolan.

Språk i alla ämnen • Reklam & information • Åk 7-9 • Tidningsannons
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Språk i alla ämnen
– hur gör vi i praktiken?
Föreläsningen i korthet:
Kort introduktion till Språk i alla ämnen och Språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt.
Form & innehåll. Serie, podcast, reklam eller blogg? Så kan
ny teknik och nya presentationsformer väcka elevernas lust
att lära, spara tid för lärare och underlätta ämnesövergripande
undervisning.
Kom igång och jobba! Konkreta exempel som sträcker sig
från förskoleklass till gymnasiet. Tydliga kopplingar till det
material jag utvecklat för Skolverkets räkning, som också
finns att ladda ner kostnadsfritt.
Oskar Ekman är journalist
& textkonsult. Läs mer på
ekmankommunikation.se

Om tid/önskemål finns: korta gruppdiskussioner om hur
materialet kan användas i kommande arbetsområden.

