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Biologi
Forskarna som besvarat frågorna
inom detta ämne är:

Julia Carlström är marinbiolog och
har forskat på tumlare och proble
met med att de fastnar och drunknar
i fiskeredskap, men också om deras
chanser att överleva i svenska vatten
och hur de använder sitt ”ekolod”.
När hon får chansen sticker hon gärna
ut och seglar, badar, surfar eller bara
lyssnar på vågorna.

Michael Tedengren bestämde
sig redan som tolvåring för att
han ville hjälpa till med att rädda
världen från miljöförstöring. Idag
är han lärare och forskare och
jobbar med miljöproblem långt
borta på korallrev i Sydostasien, i
de tropiska regnskogarnas floder
i Centralamerika, men också i Öst
ersjön alldeles utanför knuten.
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Bertil Borg jobbar på zoolo
giska institutionen. I sin forsk
ning studerar han fiskarnas
fortplantning, särskilt hur
deras könshormoner fungerar
och hur årscykler i fortplant
ningen styrs. Han arbetar
mest med spigg men också
med lax.

Ylva Engström är molekylärbiolog
och forskar på insekters immunsys
tem. Hon undersöker hur det kom
mer sig att bananflugor nästan ald
rig blir sjuka fast de äter massor av
bakterier, och vilka speciella gener
flugan behöver för att skydda sig.
På fritiden gillar Ylva att vara ute i
naturen och att sjunga i Stans Kör, som
uppträder på alla möjliga och omöjliga
ställen, bl a i ett badhus.

Vad händer om alla miljöförstöringar fort
sätter som de gör nu? Dör människor då?

Om det fortsätter ”precis som nu” så kommer människorna inte
att kunna överleva. Det tror jag att vetenskapsmännen är ganska
överens om. Däremot så försöker vi hela tiden att bli bättre på att
ta hand om miljön och inte släppa ut så mycket som förstör i fram
tiden. Därför tror jag inte att vi dör ut, men vi blir kanske sjuka
oftare i framtiden om vår miljö förändras för fort.  Michael

Vad händer om alla insekter blir utrotade?

Hur länge kan människan överleva
på Jorden?

Det är svårt att säga. Vi har funnits som människor i kanske bara
tre miljoner år och har förändrats ganska mycket under den tiden.
Människan är en ganska ny art på planeten om man jämför med
vissa sköldpaddor, krokodiler eller vanlig blåmussla, som sett lika
dana ut i hundratals miljoner år. Om vi tar hand om planeten kan
vi nog finnas här länge – vi är ju ganska bra på att anpassa oss.
Men det är ju så att de flesta däggdjur som en gång har funnits
redan har dött ut och ersatts av andra arter. Vi kommer alltså inte
att finnas här alltid…  Michael
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Om alla insekter försvann, så skulle vi ganska snart märka att
också de flesta småfåglar försvann. Sedan skulle vi upptäcka att
massor av blommor, bärbuskar och fruktträd inte klarar sig utan
insekternas hjälp. I skogarna skulle många döda djur ligga kvar
på marken eftersom myrorna ju är viktiga renhållningsarbetare.
Man skulle också k
 unna tänka sig att många smådjur, som inte
är insekter, t ex olika kvalster som fästingar, ökar i antal. Världen
blir nog mycket tråkigare, även om vi skulle slippa myggbett på
sommaren.  Michael
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Kommer insekter att ta över världen
när människan är borta?

Man kan nog säga att insekterna redan dominerar på Jorden.
Minst 90–99% av Jordens alla arter (man räknar med 5–100
miljoner arter) är insekter. Många insektsarter är väldigt tåliga
och kan klara det mesta, till och med ett kärnvapenkrig, och
kommer därför att överleva oss, men kanske inte ”ta över värl
den”. Spindlar, fåglar och små däggdjur skulle kunna bli fler
och äta upp massor av insekter.  Michael

Varför blir vissa människor allergiska?

Det beror dels på genetiska faktorer och dels på miljöfaktorer.
Våra arvsanlag kan öka eller minska risken för att bli allergisk.
Man har högre risk att bli allergisk om en eller båda av ens
föräldrar har a llergi. Man vet väldigt lite om vilka miljöfaktorer
som ökar risken för att utveckla allergi, men man vet att aller
gierna ökat i västvärlden under senare år, men man vet inte or
sakerna till detta. En hypotes är att vårt immunsystem behöver
präglas av många ofarliga infektioner under barndomen, men
när vi lever i en mer hygienisk och ”ren” miljö, så aktiveras
istället immunsystemet på ett sätt som ger allergier.  Ylva

Biologi
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Varför får man finnar?

Det finns talgkörtlar i hudcellerna. Talgen ska transporteras ut
genom kanaler och ge ett skyddande och smörjande fettlager i
huden. Ibland proppas dock kanalen igen och det bildas en liten
varböld i talgkörteln = en finne. Under puberteten ökar talgproduk
tionen på grund av de ökade hormonnivåerna i kroppen, och det
leder till att finnar bildas mycket lättare. Om man får många och
stora finnar kan man behandla dem med mediciner.  Ylva

Varför ser alla olika ut? Tex olika hårfärg eller
lockigt och rakt hår, olika ögonfärg och hudfärg?

Det beror på att vi alla har en unik uppsättning av arvsanlag. Vi ärver
dessa från våra föräldrar, far- och morföräldrar o s v, och vi blir en
blandning av dessa arvsanlag. Man kan säga att vi blir en ”mosaik” av
de arvsanlag som vi ärver och mosaiken blir olika hos varje individ. Hos
syskon kan man tydligt se hur denna mosaik visar sig så att t ex Lisa har
mammas bruna ögonfärg och lockigt, ljust hår som pappa, medan Pelle
har brun hårfärg (från mamma) lockigt hår (från pappa) och en näsa som
precis liknar morfars. Anlagen kan alltså blandas och visar sig som olika
egenskaper. Det gäller både utseende och personlighet, och resultatet blir
att vi alla är unika!  Ylva

Varför blir nageln blå när man klämmer den?

Det är egentligen inte nageln som blir blå, utan det är fråga om
blodutgjutningar (samma som blåmärken om man slår sig på a ndra
ställen) som man ser genom den halvgenomskinliga nageln.  Bertil

Under uppväxten kan vi växa mer eller mindre i olika perioder och det regleras
av hormoner, som i sin tur påverkas av våra arvsanlag. Strax före och under
puberteten växer vi mycket och den snabba tillväxten avstannar efter puberte
ten. Eftersom flickor ofta kommer i puberteten före pojkarna så är flickor ofta
längre än pojkarna i 9–14 årsåldern. Pojkarna växer sedan oftast om flickorna
i 14–18 årsåldern då flickornas tillväxt minskar medan pojkarna fortsätter att
växa vidare. Vilken slutlängd vi uppnår som vuxna beror dels på våra arvs
anlag, dels på miljöfaktorer. Personer med långa föräldrar är som regel långa
och personer med korta föräldrar är oftast korta. Men det påverkas också av
levnadsstandard och kosten, så att människor i västvärlden är mycket längre
idag än för 100 år sedan trots att arvsanlagen inte förändrats under denna tid.
Tillväxten beror alltså också på om vi äter en välbalanserad och näringsrik kost
under barndomen eller om vi lever i fattigdom och får näringsbrist.  Ylva
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Varför är vissa personer långa och andra korta
när de är lika gamla?
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Hur kan bin och humlor flyga
med så små vingar?

Om man skulle ta ett flygande djur och öka dess längd 10 ggr
med oförändrad kroppsform skulle vingytan öka 10 x10 =100
ggr, medan vikten skulle öka 10 x10 x10 =1 000 ggr och vikt
belastningen per vingyta skulle bli 10 ggr större. Eftersom bin
och humlor är små räcker det med förhållandevis små vingar.
Bin och humlor flyger med mycket snabba vingslag som alstrar
luftvirvlar som får dem att lyfta.  Bertil

Varför reser sig hårstråna när man ryser?

När man ryser drar sig små muskler vid hårstrånas bas ihop och
reser hårstråna. Hos oss har detta knappast någon funktion, men
hos hårigare förfäder kan det ha haft två funktioner. Vid kyla så
kan en mer uppburrad päls öka värmeisoleringen, och om man
hamnar i en konflikt så kan resta hår få en att se större och starkare
ut och kanske avskräcka motståndaren.  Bertil

Har tvillingar samma DNA?
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Ja, om de är enäggstvillingar så har de samma DNA. Enäggstvillingar
bildas genom att en enda befruktad äggcell delas upp i två lika halvor,
som växer vidare och bildar två barn. Vissa små slumpmässiga skill
nader uppstår dock i hur DNA:t läses av i olika celler och tvillingar är
inte helt identiska, även fast deras DNA är det. Enäggstvillingar är ju
också helt olika individer med sina egna tankar och känslor. Fleräggs
tvillingar uppstår genom att två ägg befruktas samtidigt med olika
spermier, och de är med andra ord syskon som råkat födas samtidigt.
Deras DNA är inte mer lika än andra syskons DNA.  Ylva

Kan en fisk få kramp när den simmar?

Fiskar kan få kramp, men man vet inget om att de skulle få det just av
att simma. När en muskel får kramp drar den ihop sig och stannar kvar
i hopdraget läge utan att man gör det som en medveten handling. I ex
periment har fiskar fått kramp när de utsatts för elektrisk ström eller
felnäring. Hos människor uppstår kramp ofta vid hårt muskelarbete i
samband med vätskebrist. Ibland sägs det att människor får kramp av
att simma direkt efter att ha ätit, men det är bara en skröna.  Julia

Varför fastnar inte spindlar i sina egna nät?

Alla trådar i nätet är inte klibbiga och spindeln går mest på de som inte är
det. En forskare, Fabre, fann också att om man vidrörde ett klibbigt nät
med ett löst spindelben så fastnade det inte, men om man tvättade benet
med ett fettborttagande lösningsmedel så fastnade det, vilket tyder på att
det fettartade ämnen i ytskiktet normalt hindrar det från att fastna.  Bertil

Vad använder fjärilar sina antenner till?

Biologi
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Fjärilarna använder sina antenner till att lukta med. Det sitter en mängd
fina hår med luktreceptorer på antennerna. Luktsinnet är speciellt välut
vecklat hos nattfjärilshannar som kan hitta honor på flera kilometers håll
med hjälp av de doftämnen (feromoner) som honorna släpper ut.  Bertil

Varför blir man rynkig när man blir gammal?

När man blir gammal blir läderhuden tunnare och mindre elastisk.
(Det kallas läderhuden för att det är den del av djurhudar som man
tillverkar läder av. Den ligger närmast under hudens yttersta skikt,
överhuden.) Det gör att den inte står emot den mekaniska skrynk
lingen som tidigare, det är för övrigt till stor del småveck som man
haft tidigare som blir mer markerade. Man kan däremot knappast
säga att det finns någon aktiv mekanism som gör huden rynkig eller
att det skulle ha någon funktion.  Bertil

Varför har vi inte svans?

Människan härstammar från djur som haft svans, men liksom de apor
som är närmast släkt med oss har vi ingen, om man inte räknar den
lilla återstod med svanskotor som vi har och att det tidiga människo
fostret har svans. Många apor i Sydamerika har gripsvans som de
kan hänga i grenar med, men det har människans förfäder nog aldrig
kunnat. Andra däggdjur har nytta av sin svans för att få en bra balans
i sina rörelser och/eller för att vifta bort flugor med. Med vårt rörelse
mönster skulle svansen inte vara till nytta i balansen och flugor schasar
vi bättre med händerna. Om ett organ inte längre är till nytta medför
det bara ett slöseri med energi, och utvecklingen gynnar förändringar
som tar bort det. Det är det som skett med vår svans.  Bertil

Däggdjur har i regel päls vars främsta nytta är att den är värmeisolerande.
En hel del däggdjur har emellertid förlorat det mesta av sin hårbeklädnad,
ett drag som gynnats av utvecklingen i situationer när pälsen inte behövs
eller t o m varit till vår nackdel. Människan har utvecklats i ett tropiskt
klimat (Afrika) där behovet av att hålla värmen varit litet. Människan
kan kyla kroppen när det blir för varmt i omgivningen och/eller vid an
strängning genom att svett avdunstar från kroppens yta medan de flesta
däggdjur inte kan kyla sig på detta sätt. Ska man kyla sig med svettning
är det en klar fördel att ha en hud utan så mycket hår.  Bertil

Varför har man hår under armarna?

En möjlighet är att håren hjälper till att sprida doftämnen från de
speciella svettkörtlar som finns där och att denna lukt skulle kunna
ha en attraherande effekt. Detta kanske låter märkligt, men där
produceras ämnen som kan påverka utsöndring av hormoner.
Behåringen under armarna kommer med puberteten och stimuleras
av manliga könshormoner både hos män och kvinnor.  Bertil

Biologi

Varför har vissa djur päls och inte människorna?
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Hur mycket kan en myra bära?

Man har sett hur ungefär 100 myror tillsammans kunde
bära en daggmask som vägde ungefär 5 000 ggr så mycket
som en myra, d v s att varje myra bar på ungefär 50 ggr
sin egen vikt. En ensam myra kan däremot inte hantera en
börda som är 50 ggr så tung som den själv, utan kanske
”bara” en tiondel av detta.  Bertil

Varför får man hicka?

Hickan åstadkoms av snabba sammandragningar i musklerna i
mellangärdet (diafragman) vilken ger en snabb inandning och då
också en stängning av stämbanden. Vi använder annars mellan
gärdet till andningen. När mellangärdet dras samman förskjuts
bukens inälvor neråt, lungornas utrymme utvidgas och luft sugs in.
Hickan kan uppkomma när mellangärdet irriteras, men vad hickan
skulle ha för funktion, om det är ”bra för” någonting överhuvud
taget är oklarare.  Bertil

Varför har giraffen så lång hals?
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Den långa halsen gör det möjligt för giraffer att beta högt uppe i träden.
Halslängden, liksom andra biologiska egenskaper, varierar. Giraffer som
haft lite längre halsar än de andra har kunnat beta lite högre i träden
än de med kortare hals, och kunnat komma åt mat som de andra inte
nått. De med lång hals har på så sätt haft större chans att överleva. De
har lämnat fler avkomlingar efter sig, vilka också har anlag för långa
halsar. På grund av att ytterligare variation uppstår slumpartat genom
mutationer har halsarna sedan k
 unnat bli ännu längre (de som muterat
till att få kortare halsar klarar sig förstås inte). Giraffhannar använder
också halsarna när de slåss om honorna.  Bertil

Kan en örn få höjdskräck?

Höjdskräck är en överdriven form av en nyttig biologisk reak
tion. Att akta sig för stup hindrar nämligen många olyckor. Att
inte ge sig ut över kanter är ett medfött beteende hos både dägg
djur och fåglar och bör rimligen finnas också hos örnungarna i
boet. Däremot är det inte rimligt att en örn som flyger omkring
skulle bli rädd för höjden.  Bertil

Hur kan ormar ta sig fram? De har ju inga ben.

Ormar kan röra sig på flera sätt. De kan slingra sig fram och då ta
spjärn med slingorna mot underlaget, de kan också glida fram mer
rakt och då ta spjärn med sina breda bukfjäll. Ormar kan simma
med en slingrande rörelse ungefär som en ål. En del ökenlevande
ormar rör sig genom s k sidvindning över lös sand och en orm i
Sydostasien kan glidflyga mellan träden om den plattar ut kroppen.
När man rör sig i hålor och i tät undervegetation kan benen mer
vara ett hinder än en hjälp, och det är nog det som gynnat benens
förlust hos ormar. De härstammar från ödlor med ben.  Bertil

”Maskarna” är larver av den lilla fjärilen Äpplevecklare. Fjärilshonan lägger ägg
på eller nära äpplen och den nykläckta larven gör sedan ett hål i skalet, gärna där
det är ojämnt, och äter sig in i äpplet. Eftersom den nykläckta larven är mycket
mindre än ”maskarna” blir hålet nästan omärkligt litet och kan dessutom d
 elvis
ha växt igen.  Bertil
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Hur kommer maskarna in i ett äpple, när äpplet är helt?
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Varför har män bröstvårtor?

Män har bröstvårtor för att anlagen till bröst bildas tidigt hos
ett däggdjursfoster. Detta sker redan innan några könskaraktärer
har bildats. Bröstanlagen börjar som två långa band (mjölklister)
i huden på magen. I mjölklisterna bildas sedan mjölkkörtlar som
mynnar i bröstvårtor. Hos människor bildas det bara en bröstvårta
per mjölklist medan t ex hundar får flera bröstvårtor längs mjölk
listen. Anledningen till att honors men inte hannars bröst sedan
utvecklas vidare beror på olika påverkan av hormoner.  Julia

Kan en orm få träningsvärk eller växtvärk?

Drömmer djur?

Vi vet inte om djur drömmer eftersom vi inte kan fråga dem om det.
Däremot så vet man att många djur har samma typ av sömn som vi
människor har när vi drömmer som mest. Denna typ av sömn kal�
las REM-sömn (Rapid Eye Movement = snabba ögonrörelser). Under
REM-sömnen så ändras kroppsfunktionerna på ett liknande sätt hos
högre djur som hos människor. Under en natt växlar vi mellan perio
der med REM-sömn och icke-REM-sömn.  Julia
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Man vet inte säkert vad tränings- eller växtvärk beror på hos
människor, så det går bara att gissa om en orm också kan känna
det. Inne i muskelfibrerna har man inga nerver och kan inte känna
smärta, men träningsvärk har kanske att göra med att fibrerna
svullnar något när de förstärks efter träning. Växtvärk har inget
att göra med att man växer, utan kommer ofta några timmar efter
att man har rört mycket på sig. Man tror värken beror på att ben
hinnorna, som är en tunn vävnad som ligger som en strumpa runt
skelettet, svullnar och klämmer åt skelettet.  Julia
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Kan fiskar bli sjösjuka?

Ja vissa kan det. Bottenlevande fisk och lax kan faktiskt bli sjösjuka
om de utsätts för ständiga vågor. Detta är ett av flera problem som
man måste lösa för att kunna odla fisk ute till havs. Att en människa
blir sjösjuk beror bl a på saker som händer i vår hjärna, och liknande
saker händer troligtvis i en fisks. En människas hjärna blir förvirrad
när ögonen och balansorganen ger olika information. Detta inträffar
när vi ser att vi sitter stilla i en båt men känner att kroppen rör sig av
vågorna. Närliggande hjärncentra kan också påverka varandra. Hos
människan sitter de centra som styr balans, vakenhet och kräkningar
mycket nära varandra, och när ett av dessa får mycket information
så kan de andra också bli stimulerade.  Julia

Hur kan fiskar andas i vattnet?

Biologi
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Liksom vi andas genom att ta upp syrgas från luften i våra lungor,
så andas fiskar genom att ta upp syrgas löst i vattnet med sina gälar.
Vi skulle inte orka andas vatten eftersom det måste in i våra lungor,
vända och sedan skjutsas ut igen. Fiskar däremot klarar att andas
vattnet eftersom det strömmar genom deras gälar i en riktning utan
att vända. För att få vattnet att strömma genom gälarna måste en
del fiskar simma, medan andra kan skapa en vattenström genom
att öppna och stänga gällocken.  Julia

Hur tämjer man delfiner?

För att tämja och träna delfiner använder man sig av en metod som
kallas betingning. Man lär delfinen att förknippa en signal med en
positiv belöning. Signalen kan t ex vara en vissling, och belöningen
en fisk. Övningarna som man lär delfinen är utarbetade från delfi
nens egna rörelser. När delfinen gör rätt berömmer man den med
signalen. När den gör fel bestraffar man den aldrig med att göra
den illa, men den får inte heller beröm med signalen.  Julia

Kan en bläckfisk få slut på bläcket?

Ja, om den sprutar ut allt bläck den har i sin bläcksäck så tar det ett
tag att producera nytt. Bläckfisken bildar sitt bläck genom att bryta
ner celler som innehåller melanin. Melaniner är pigment, färgämnen,
som också finns hos både djur och växter. Hos oss människor är
det melanin som ger färg åt huden, håret och ögats regnbågshinna.
En del bläckfiskar lägger en ridå av lättflytande bläck som de kan
fly bakom, andra bläckfiskar sprutar ut ett kompakt moln av trög
flytande bläck för att det anfallande djuret ska förväxla molnet med
bläckfisken. Troligtvis sparar bläckfisken inte på bläcket vid ett an
fall utan använder allt som behövs.  Julia

Varför dras hajar till blod?
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Hajar dras till blod för att det ofta betyder att där finns något att äta.
Under sin nos har hajar näsöppningar, och i dessa sitter receptorer
som känner av ämnen som är lösta i vattnet. Hajar kan upptäcka
väldigt små mängder blod av två anledningar. Dels är receptorerna
specialiserade på att upptäcka bl a ämnen från blod och dels är
receptorerna väldigt många. Ytan som receptorerna sitter på är
veckad just för att det ska rymmas så många. Vatten med lösta
ämnen strömmar in och ut i näsöppningen på varsin sida om en
hudflik när hajen simmar.  Julia

Henning Rodhe är meteorolog och
forskar om föroreningar i luften;
varifrån kommer de, hur sprids de
och vilken effekt har de på miljön?
Föroreningarna kan skada både
människor, växter och djur men
också påverka klimatet samt göra
så att sjöar och jordar försuras.
Henning gillar också att fågel
skåda.

Jan Blomquist är docent,
universitetslektor och stu
dierektor vid Fysikum på
Stockholms universitet.
Han är mycket duktig i
pingis.

Astronomi,
fysik och
meteorologi

Per Olof Hulth är professor vid
Fysikum på Stockholms universitet.
Han använder neutrinopartiklar
som finns nere på Sydpolen i Ant
arktis för att studera universums
hemligheter. När han inte forskar
gillar han att segla.

Forskarna som besvarat frågorna
inom detta ämne är:

Magnus Näslund är astronom vid
Stockholms observatorium på
Stockholms universitet. Han har
forskat om galaxer och galaxhopar.
Han gillar att prata med elever och
lärare om astronomi. Magnus trivs
bäst i fjällen.

Vad är egentligen växthuseffekten?

Vissa gaser i atmosfären, framför allt vattenånga och koldioxid, har för
mågan att suga upp värmestrålning som jordytan sänder ut och sända
tillbaka en del av denna strålning till jordytan. Utan detta skyddande
växthustäcke skulle all värmestrålning försvinna direkt ut i rymden och
temperaturen vid jordytan vara mer än 30 grader kallare. Då skulle det
inte gå att leva på Jorden. Genom utsläpp av koldioxid från eldning av
t ex kol och olja förstärker vi människor växthuseffekten. Därför håller
Jordens klimat på att bli varmare.  Henning
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Vart tar avgaserna vägen?

Avgaser från bilar, hus och fabriker sprids med vindarna, en del runt hela
Jorden, andra hinner kanske bara några mil innan de faller ner på marken
eller tvättas ut av regnet. Koldioxid och freoner är exempel på föroreningar
som sprids över hela Jorden. Så småningom tas koldioxiden upp i haven och
freonerna bryts ner genom kemiska reaktioner högt upp i atmosfären. Andra
föroreningar, t ex svavel och tungmetaller stannar bara några få d
 agar i luften,
men hinner ändå spridas från ett land till ett annat.  Henning

Varför åskar det?

En blixt är en elektrisk ström genom luften som transporterar laddningar
som har bildats i moln. Ljudet från åska kommer från den snabba upp
värmningen av luften där en blixturladdning äger rum. Uppvärmningen
leder till att luften utvidgar sig och ger upphov till ljudvågor. Ljudvågor
na från blixten rör sig genom luften med 300 m/s. Om det tar t ex fem
sekunder från det man ser en blixt tills man hör åskan betyder det att
blixten var fem gånger 300 – d v s 1500 m bort.  Henning

Vad är norrsken?

Norrsken uppstår när elektriskt laddade partiklar, främst elektroner och
väteatomer, som slungas ut från solen, träffar de övre delarna av atmos
fären. När partiklarna kolliderar med atmosfärens molekyler och atomer
uppstår ett ljus som kan skimra i grönt, vitt eller rött. På grund av Jordens
magnetfält kommer partiklarna att styras så att de träffar atmosfären,
framför allt i det så kallade norrskensbältet kring 70 grader nord. I Sverige
är norrsken därför vanligast längst uppe i norr.  Henning

Kan Jorden hoppa ur sin omloppsbana?

Det skall mycket till för att Jorden skall komma ur sin bana kring solen. Om
några miljarder år så kommer dock solen att ha ändrat på sig på ett sätt som
påverkar Jordens bana, men den kommer ändå inte att lämna solen.  Magnus
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Jorden ökar faktiskt sin massa (eller, slarvigt uttryckt, ”vikt”)
med 100 000 ton varje år. Det är dammkorn från solsystemet
som Jorden drar till sig. Tänk dig en dammhög som ”väger”
hundratusen ton! Då vill man inte vara ansvarig för städning
en… 100 000 ton är ändå bara en liten, liten del av Jordens
totala massa, så ”viktökningen” märks inte.  Magnus

Vad är ett svart hål? Varför finns det svarta hål?

Ett svart hål är en rest efter en massiv (”tung”) stjärna som har
”dött”. När tunga stjärnor (minst tio gånger tyngre än solen) inte
längre kan lysa som stjärnor så exploderar de våldsamt och blir vad
man kallar för supernovor. Ibland blir det ett svart hål kvar efter en
sådan explosion. Svarta hål har så stark dragningskraft att inte ens
ljuset kan ta sig loss, men man ska komma ihåg att det är bara saker
som finns nära ett svart hål som dras in i det. Det finns inget svart
hål i närheten av vårt solsystem så vi behöver inte oroa oss för så
dant. Solen är inte heller tillräckligt massiv, ”tung” för att kunna bli
ett svart hål.  Magnus

Hur kan man veta hur Vintergatssystemet
ser ut när man aldrig varit utanför?

Med hjälp av teleskop som tar emot annan strålning än synligt ljus
så kan man göra kartor av vår galax, Vintergatssystemet. Man skulle
kunna jämföra det med att sitta i ett hus med många fönster. Då kan
man göra en ungefärlig teckning av hur huset ser ut utan att gå utanför
huset. Dessutom ser man andra hus (galaxer) som kan hjälpa oss att
förstå hur vårt eget hus (Vintergatssystemet) ser ut. De bilder som finns
av Vintergatssystemet är antingen teckningar eller datorbilder som
visar hur vår galax skulle se ut om vi kunde se den utifrån.  Magnus
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Kan Jorden växa och bli större?
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Varför är alla planeter runda?

Planeternas egen dragningskraft håller dem samman.
Dragningskraften fungerar så att den drar lika mycket åt
alla håll sett från centrum. Därför formades de stora pla
neterna runda. I mindre kroppar, t ex små asteroider, är
inte dragningskraften tillräckligt stark för att bryta sönder
materialet och göra dem runda.  Magnus

Vad är Saturnus ringar för något?

Saturnus ringar består antagligen till största delen av sten- och isbitar
som reflekterar ljus. De minsta kornen är bara bråkdelar av millimetrar
medan de största blocken kan vara flera meter i storlek.  Magnus

Är det vindstilla i rymden?

Inte helt. De flesta har nog hört talas om att det inte finns någon
luft i rymden, men det finns ändå en del material (t ex gas) mellan
stjärnorna. Den gasen är mycket tunnare än den luft som vi andas
på Jorden. Om gasen mellan stjärnorna rör på sig, t ex om något
trycker på den, så kan man säga att det blir en sorts vind. Solen
och andra stjärnor skickar också ut gas och annat som man kallar
för sol- eller stjärnvind.  Magnus

Om man tittar upp ser man att himlen är blå, men om
man åker flygplan är den inte blå. Varför är det så?

Solljuset ”studsar” (sprids) på de små beståndsdelar (molekyler) som luften be
står av. Att himlen ser blå ut beror på att den blåa delen av ljuset sprids mer än
de andra färgerna. Resten av solljuset fortsätter rakt mot våra ögon så att vi kan
se solen. Det blåa ljuset sprids omkring i olika riktningar och når våra ögon även
från andra håll än det direkta solskenet. Ju högra upp i atmosfären man kom
mer desto färre luftmolekyler finns det ovanför som kan sprida ljuset. Därför ser
himlen alltmer svart ut utom just mot solen som är gulvit.  Henning

Med gropar får man lättare turbulent strömning (luftmolekylerna
virvlar omkring) bakom bollen, och då minskar luftens bromsande
kraft. Dessutom får man en lyftkraft på grund av bollens snurrande
(jämför med skruvade frisparkar i fotboll), som förstärks av gropar
na i bollen. Alltså: den bromsas mindre, lyfts mer och går därmed
längre!  Per Olof & Jan

Hur kan solen skina hela tiden?

Eftersom temperaturen är så hög i solens mitt så kan mikroskopiska
partiklar, protoner och neutroner, slå sig samman och när de gör
det så blir det ljus. Ljuset ”skapas” av det material som solen består
av, så solen blir lättare och lättare för varje sekund. Det är faktiskt
så att solen blir fyra miljoner ton (!) lättare varje sekund. Tala om
hårdbantning! Allt det materialet går åt till att ”göra” ljus. Ändå kan
solen lysa i sammanlagt mer än tio miljarder år.  Magnus

Hur kan ett flygplan flyga?

Flygplanets vingar har en sådan form att ovansidan är något längre (buktar
lite utåt) än undersidan. Det gör att luften som passerar vingen framifrån rör
sig snabbare på ovansidan än på undersidan av vingen (luften som passerar
ovansidan och undersidan kommer fram samtidigt till baksidan på vingen,
s k laminär strömning). Man får då ett undertryck på ovansidan av vingen
och på så sätt en lyftkraft. Detta gäller en laminär luftström, där luftmoleky
lerna följer ”snälla” banor, inte virvlar omkring huller om buller, turbulent
som man säger. Men ovan och bakom vingen bildas virvlar, så egentligen
förstår man lyftkraften lika bra med att låta luften träffa en snedställd planka
– luftströmmen riktas nedåt och plankan trycks uppåt!  Per Olof & Jan

Astronomi, fysik och meteorologi

Varför har golfbollen massor av gropar?
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När Jorden bildades för ca fyra miljarder år sedan uppstod den av stenar
som kom från olika håll. Då är det svårt att få den att inte snurra. Det
är samma effekt som när en skridskoåkare gör en piruett. D v s han/hon
snurrar snabbare ju mer man håller in armarna mot kroppen (eller ovan
för huvudet). Nu snurrar Jorden långsammare än från början eftersom
en del av Jordens rotationsenergi har använts till att flytta månen längre
och längre ifrån oss. Alltså, det finns nästan alltid något snurr från bör
jan, och utan uppbromsning finns det kvar.  Per Olof & Jan

Hur kommer det sig att de som bor vid Sydpolen
inte ramlar av Jorden?

Gravitationskraften som håller oss kvar på Jorden verkar med en rikt
ning mot Jordens centrum och då spelar det ingen roll var på Jorden vi
befinner oss. Vi märker inte av att vi står upp och ned.  Per Olof & Jan

Om man står stilla på en cykel utan att stödja sig
faller man ju. Varför faller man inte när man cyklar?
Det gör man egentligen, men när man börjar falla åt t ex höger så svänger
man åt samma håll och med samma effekt som på en karusell, trycks man
då ut åt vänster och cykeln reser sig upp igen genom den s k centrifugal
kraften.  Per Olof & Jan

Hur kan båtar åka på vattnet utan att sjunka?

Båtens skrov flyttar undan en mängd vatten för att få plats. Båten minskar
i vikt med lika mycket som det undanträngda vattnet väger. På så sätt flyter
båten. Det kallas för Archimedes princip efter en grekisk fysiker och mate
matiker som upptäckte det för 2 200 år sedan.  Per Olof & Jan
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Hur kommer det sig att Jorden kan snurra?
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Varför känns det inte när Jorden snurrar?
Den kraft som rotationen ger upphov till är väldigt liten
jämförd med gravitationskraften, karusellen snurrar inte
tillräckligt fort.  Per Olof & Jan

Hur långt ut i rymden når ljudvågorna?

Ljudvågor kan bara utbreda sig om det finns ett medium (t ex luft)
som kan överföra de små tryckskillnader som ljudvågorna består av.
Finns det ingen luft finns det inget ljud. Luften tar slut när atmos
fären tar slut så uppe där satelliterna finns är det ljudlöst. Så tänk på
det nästa gång du ser Star wars.  Per Olof & Jan

Vad består luft av?

Luften består av ett antal olika gaser, framför allt kväve (78%)
och syre (21%). Flera andra gaser förekommer i mindre mäng
der, men spelar ändå viktiga roller. Vattenånga och koldioxid
bidrar genom sin växthuseffekt till att göra Jordens klimat be
boeligt och ozonet skyddar oss från solens farliga ultravioletta
strålar. I luften finns också många små, små partiklar av olika
slag och så förstås molndroppar och iskristaller.  Henning

Varför regnar det?

Från havsytan och från växterna avdunstar hela tiden vatten som kom
mer upp i atmosfären i form av vattenånga. Eftersom atmosfären inte
kan rymma hur mycket vattenånga som helst måste vattnet efter en tid
falla tillbaka till jordytan eller havsytan. I atmosfären omvandlas den
osynliga vattenångan till små vattendroppar och iskristaller som bildar
moln. Dessa kan ge nederbörd (regn eller snö) om molnen är tillräck
ligt tjocka. När temperaturen vid marknivån är under fryspunkten
uppträder nederbörden i allmänhet som snö.  Henning
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Vad är moln gjorda av?

Moln består av små vattendroppar (varma moln) eller av iskristaller
(kalla moln). Kalla moln förekommer där det är kallare än ca -100 ˚C
oftast på 5–15 km höjd (fjädermoln/cirrusmoln) eller på lägre höjd i rik
tigt kallt klimat. Hos oss består de flesta molnen i de lägsta kilometrarna
av atmosfären av vattendroppar. Molndroppar är ungefär en hundra
dels mm stora, så det går knappast att urskilja en enskild droppe med
blotta ögat. För att bilda en regndroppe, som kan falla ner ur molnet,
behöver ett stort antal (ca en miljon) molndroppar slås samman till en
droppe.  Henning

Varför har snöflingor annan form än
vattendroppar?

Vattendroppar är runda därför att det finns en kraft – ytspänning – som
håller ihop de vattenmolekyler som finns närmast droppens yta. På liknan
de sätt blir en ballong rund genom gummits sammanhållande kraft. Snö
består av små kristaller av fruset vatten (is) som ofta hakat i varandra och
bildat större snöflingor. I kristallerna ligger vattenmolekylerna fastlåsta
i vackra mönster och kan inte flyta ihop till en rund form. Iskristallerna
brukar vara sexkantiga.  Henning

Varför blir det regnbåge när det regnar
och solen är framme?

Solljus, som ju ser gulvitt ut, består egentligen av flera olika färger: blått,
grönt, gult och rött. Våra ögon kan i vanliga fall inte urskilja dessa färger. När
solljuset lyser genom regndroppar kan det ändra sin riktning. Ljuset bryts och
speglas (reflekteras). Eftersom de olika färgerna bryts och reflekteras lite olika
kommer ljuset när det når våra ögon att vara uppdelat i regnbågens olika
färger. När ljuset reflekteras i dropparna ser det ut som om allt ljus kommer
från en cirkel som har sin medelpunkt mitt emot solen. Det är en del av denna
cirkel som är regnbågen.  Henning

Ninis Rosqvist är forskare och lä
rare i geovetenskap och forskar
om hur Jordens klimat förändrats
tillbaks i tiden. Hon gillar att ar
beta hårt både ute i fält, då hon
provtar glaciärer och sjöar, och i
laboratoriet och framför datorn på
universitetet. Hon har två små tjejer
som gillar att mamma jobbar med
geggamoja.

Geovetenskap
Forskarna som besvarat frågorna
inom detta ämne är:

Alasdair Skelton är från Skott
land. Han är professor i geokemi
och petrologi, och forskar om hur
vi ska kunna förutsäga jordbävning
ar, om hur CO2 transporteras genom Jor
dens skorpa, om hur Atlanten bildades
samt mäter hastigheten på reaktioner i
Jordens inre. Han träffar många barn och
ungdomar för att berätta om hur spän
nande ämne det här är!

Varför blir det vulkanutbrott?

För 200 miljoner år sedan fanns inte Atlanten. Europa satt fast med Nord
amerika i jättekontinenten Pangea. Man kunde ha gått från Stockholm till
New York. Då splittrades Pangea, och Atlanten bildades mellan Europa
och Nordamerika. Det är som att öppna ett blixtlås mellan kontinenterna.
Island ligger i mitten och där kommer det upp magma från Jordens inre
och då blir det vulkanutbrott.  Alasdair
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Varför skakar marken när det är jordbävning?
Det går att böja en kontinent – men bara till en viss gräns. När
en kontinent (t ex Afrika) kolliderar med en annan kontinent
(t ex Europa) blir det för mycket – och kontinenten splittras på
insidan. Då skakar marken.  Alasdair

Varför är det varmare vid ekvatorn?

Det är varmare vid ekvatorn för att varje 1 m2 av Jordens yta tar
emot 2,5 gånger mer energi (250 W/m2) än 1 m2 i Stockholm
(100 W/m2). Solstrålarna når Jorden i en rakare vinkel vid ekva
torn, i Stockholm sprids samma energimängd över en större yta
och då blir det inte lika varmt som vid ekvatorn.  Ninis

När kommer nästa istid?

Geovetenskap
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Förändringar i Jordens bana runt solen påverkar Jordens klimat genom att
ändra mängden solstrålning som når Jorden under olika säsonger på olika
breddgrader. Sådana förändringar har orsakat upprepade (vart 100 000 år
ungefär) nedisningar på speciellt norra halvklotets landområden under i varje
fall de senaste två miljoner åren. Den senaste istidens kulmen inträffade för
ca 20 000 år sedan, då var Sverige täckt av en kilometer tjock inlandsis. Ned
isningarna har börjat successivt, det har blivit kallare och kallare, medan de
avslutades ganska abrupt, d v s uppvärmningen gick snabbt. Perioderna med
is har varit längre än mellanistiderna. Just nu lever vi i en mellanistid, men
om samma regelbundenhet fortsätter även i framtiden bör nästa istid snart
vara på gång. Den har kanske redan börjat!  Ninis

Geovetenskap

Kan vattnet ta slut?

Lokalt kan vattnet ta slut om man använder mer än vad som fylls på
genom nederbörd och tillrinning. Globalt sett kan inte vattnet ta slut
om inte klimatet på Jorden ändras kraftigt. I det s k hydrologiska
kretsloppet avdunstar vatten över hav och sjöar och fukten transpor
teras med vindarna in över land där det fälls som nederbörd, vilken
fyller på grundvattenmagasinen. Vattendragen för vattnet åter mot
havet. På vägen nyttjas vattnet av människan för energi, industri och
bevattning. Människan kan störa detta kretslopp lokalt t ex genom
att öka bevattningen i torra områden så att avdunstningen ökar. För
sämring av vattnets kvalité på grund av olika utsläpp av föroreningar
är ett stort problem i vissa områden.  Ninis

Man har funderat på att ”vända” på några av de stora ryska flo
derna som rinner ut i Norra Ishavet. Dessa rinner över den flacka
tundran. Därför skulle man möjligen kunna ändra flödet genom
fördämningar så att floderna istället skulle rinna söderut till om
råden som idag är torra. Där skulle man kunna nyttja vattnet för
bevattning m m. Våra älvar kan man inte vända på eftersom de
har sina källområden i höglänt fjällterräng.  Ninis

Hur bildas diamanter i bergen?

Jorden har en skorpa som är mellan 10 och 150 km tjock. Under
en tjock gammal skorpa, i mitten på de största kontinenterna (t ex
Afrika), blir trycket så pass högt att vanlig grafit (som finns i din
blyertspenna) omvandlas till diamant.  Alasdair

Geovetenskap

Kan man vända på en flod?
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Varför blir det jordbävning
i bara vissa länder?

Det första man behöver veta är att kontinenter (som t ex
Afrika) rör sig. Jättelångsamt – med samma hastighet som
dina naglar växer – men deras rörelse är världens mäkti
gaste kraft. När två kontinenter kolliderar, t ex Afrika och
Europa, blir det jordbävning i länder som Turkiet och Iran,
som ligger i mitten. Det finns ingen kontinent som kollide
rar med Sverige, därför har vi det lugnt.  Alasdair

Hur många släktingar till dinosaurien har vi nu?

Många – om vi nu har rätt i att fåglar är släkt med dinosaurier. Nästa gång
du titta på en fågel kan du tänka att de en gång var dinosaurier!  Alasdair
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Kan dinosaurier komma tillbaka?

Ingenting är omöjligt, men under livets 545 miljoner år gamla historia
har inga djur kommit tillbaka. Men har dinosaurier helt försvunnit?
Titta nog på en fågel – den är släkt med dinosaurier. Och vad finns
i Loch Ness?  Alasdair

Anna Forsby är ursprungligen en
”kemisk” biolog från Lund. Hon är
mycket intresserad av gifter som
påverkar nerverna. Eftersom Anna
älskar djur (speciellt hästar) har
hon utvecklat metoder där hon
använder nervceller istället för för
söksdjur när hon studerar hur gif
tigt ett gift är och varför det är det.
Anna jobbar också med att locka
fler elever att läsa kemi.

Sven Lidin är en skåning i exil.
Han är en organisk kemist och
undersöker främst ämnens
fasta tillstånd. Han gillar att
laga mat, och spelade en gång
i tiden dart på allsvensk nivå.

Kemi

Forskarna som besvarat frågorna
inom detta ämne är:

Varför pratar man konstigt när man andas Helium?

När man talar sätts luften i strupen i svängning av stämbanden. Tonen be
stäms av strupens längd (precis som tonen i en orgelpipa bestäms av längden)
men också av den vibrerande gasens densitet. Helium är mycket lättare än luft,
och ger därför ett högre tonläge.  Sven
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Varför rostar vissa saker?

Många metaller reagerar med syre och bildar oxider. Om
oxiden bildar ett tätt skikt upphör rostbildningen när syret
och metallen inte längre kommer åt varandra. Detta kallas
passivering. I andra fall ger oxiden inget skydd och rostan
greppet fortsätter. När järn rostar hjälper rosten till att öka
kontakten mellan järn och syre, och därför är det viktigt
att ta bort rosten.  Sven

Varför kan glas uppstå när åskan slår ner
i sanden?

Glas är en amorf (oordnad) form av kiseldioxid. Sand består mest av
en ordnad form, kvarts. När blixten slår ned blir det väldigt varmt,
så varmt att sanden smälter. Avkylningen går snabbt, och kvartsen
hinner inte ordna sig, utan stelnar som ett oordnat glas.  Sven

Hur fungerar sudd?

Varför blir stålullen tyngre när den brunnit?

När stålull (järn) brinner bildas järnoxid. Denna är ett fast ämne, som
innehåller dels allt det järn som fanns i stålullen, dels syre från luften.
I själva verket blir allt tyngre när det brunnit, men när t ex ved brinner
bildas det mest koldioxid och vattenånga, två gaser som blandar sig
med luften och inte märks när man väger askan.  Sven

Kemi

Sudd gör man av ett gummiliknande material. Det fungerar ge
nom att gummi är fett och löser andra feta ämnen, t ex grafiten
i blyertsstift. Det går också bra att sudda med ett gummiband,
men ytan blir snabbt smutsig. Suddgummit däremot slits ner så
att ren yta exponeras hela tiden.  Sven
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När sover hjärnan?

Hjärnan är aldrig helt inaktiv eftersom livsviktiga funktio
ner, t ex andningen, styrs från hjärnstammen. Den minst
aktiva perioden för hjärnan under ett dygn är i den djupa
sömn som vi har när vi inte drömmer. När all aktivitet i
hjärnan har upphört är man hjärndöd.  Anna

Varför har man två hjärnhalvor?

Svår fråga, men en förklaring kan vara att kroppen är till stor del
utvecklad som två sammansatta lika delar. De två hjärnhalvorna kom
pletterar varandra men kan även kompensera varandra om ena sidan
blir skadad. Det ökar chansen till överlevnad även om man får en
lättare skada på ena hjärnhalvan. P g a att man har två hjärnhalvor
så ökar dessutom hjärnans yta. Detta medför att vi får plats med fler
nervceller och därmed ökar komplexiteten.  Anna

Om man med hjärnstopp menar tillfällig minnesförlust så kan det
bero på att hjärnan lagrar färska intryck i korttidsminnet och dessa
kan lätt försvinna om man blir utsatt för stress. T ex kan man ha
glömt sina repliker i en teaterföreställning om man blir stressad för
att man är nervös. Minnen som lagras i långtidsminnet är mycket
svårare att radera.  Anna

Vad händer i hjärnan när man blir kär?

Det frisätts en massa kemikalier från hjärnans nervceller vilka påverkar andra
nervceller som får oss att känna både lycka och oro. Man har dessutom sett
att ämnet fenyletylamin (PEA) ökar i kroppen när man är nyförälskad för att
sedan minska igen efter ca ett år. Då får hormonet oxytocin större betydelse
för att kärleken ska bestå. Choklad innehåller PEA och det är anledningen till
att många tror att choklad främjar förälskelse. Oxytocin bildas vid beröring,
t ex smekningar och när man ammar.  Anna
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Varför känner man känslor för folk?

Att man har bra känslor för vissa personer gör att man vill
hålla ihop, vilket är viktigt för mänsklighetens fortlevnad.
Ett hormon som bidrar till samhörighetskänslan är oxyto
cin. Människor är beroende av varandra och då är det bra
om man tycker om alla ”i flocken”. På motsvarande sätt
är det viktigt att hålla sig undan från dem som utsänder
dåliga signaler.  Anna

Varför drömmer man när man sover?

Cirka en fjärdedel av sömnen består av drömsömn som inträffar
huvudsakligen under REM-sömnen (Rapid Eye Movement = snabba
ögonrörelser). Då är hjärnan mycket aktiv medan kroppens andra
delar inte kan röra sig. Varför REM-sömnen är så viktig för hjärnans
funktion vet man inte, men det kan vara ett sätt att stimulera inlär
ning. Att vi drömmer kan bero på att delar av hjärnan som lagrar
välkända syn- och känslointryck stimuleras under sömnen, men det
är antagande som det inte finns bevis för.  Anna

Hur fungerar bakpulver?
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Bakpulver är ett salt som innehåller ett ämne som förgasas vid
uppvärmning. Gasen blåser upp degen inifrån. Vanligt bakpulver
är natriumvätekarbonat som avger koldioxid vid uppvärmning,
samma gas som vanlig jäst avger. (Hjorthornssalt är ammonium
vätekarbonat och avger både ammoniak och koldioxid vid upp
värmning.)  Sven

Varför kan man se igenom fönster
men inte bord och väggar?

Fönster är genomskinliga för att de består av glas, medan nästan allting
omkring oss är kristallint. Kristallerna i bord och väggar är små, och
därför kommer ljuset att reflekteras mellan kristallkornen. Om det inte
finns några kristallkorn finns det heller inga gränser mellan kornen som
kan reflektera ljuset, och då blir materialet transparent. Det gäller t ex
stora enkristaller, glas och vatten.  Sven

Vad är mascara gjort av?

Mascara är gjort av vaxer och svarta färgämnen, kol eller järn
oxider. Tillsatser av konstfibrer som perlon ger fylligare och
längre ögonfransar.  Sven

Om man börjar äta på ett äpple och sedan låter
det ligga blir det brunt – varför?

Äpplet innehåller ämnen som oxideras i luft. Om man sänker ner äpplet
i vatten blir det inte brunt. Luftsyret kommer inte till då.  Sven

Varför får man huvudvärk?

Kemi
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Man kan få huvudvärk av t ex stress, muskelspänningar och
hormonsvängningar. Vid huvudvärk bildas ett inflammatoriskt
tillstånd som gör att vissa nerver i huvudet retas så det gör ont.
Ämnena som retar nerverna kallas prostaglandiner.  Anna
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Hur många millimeter är det runt ekvatorn?

När metersystemet infördes i Frankrike i slutet av 1700-talet bestämde man att
en meter skulle vara en tiomiljontedel av avståndet från Nordpolen till ekvatorn.
Avståndet runt ekvatorn borde alltså vara fyra gånger så långt, d v s 40 miljoner
meter eller 40 miljarder millimeter. Den franska vetenskapsakademin skickade ut två
expeditioner för att mäta avståndet mellan Dunkerque och Barcelona. När man vis
ste detta kunde man räkna ut Jordens storlek, och därmed hur lång en meter skulle
vara. På en metallstav gjorde man två markeringar, exakt en m
 eter isär, och denna
metallstav, arkivmetern, användes sedan som definition av metern. Expeditionerna
var ute och mätte i sju år, men det ville sig inte bättre än att en av dem mätte lite fel,
och när felet upptäcktes var det för sent att ändra på arkivmetern. Därför är en me
ter ungefär 0,2 millimeter kortare än den borde vara, och om man ska vara precis så
är det 40 miljarder 75 miljoner millimeter runt ekvatorn.  Hans & Elin
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Hur uppfann man klockan?
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Man har använt många olika metoder för att hålla reda på tiden, så man kan säga att
klockan har uppfunnits flera gånger. De äldsta kända klockorna är solur och vatten
klockor som användes i Egypten för flera tusen år sedan, och senare i Grekland och
Romarriket. Vattenklockor, som fungerar ungefär som ett timglas, användes också i
Kina vid samma tid.
Mekaniska klockor började bli vanliga i kyrktorn på 1300-talet. De första klockorna
hade inga visare, utan markerade tiden genom att ringa varje timme. Senare tillkom tim
visare och minutvisare. Man vet inte vem som uppfann denna konstruktion. Den italienska
vetenskapsmannen Galileo kom på idén att använda en pendel för att mäta tiden 1582,
och holländaren Christian Huygens konstruerade en pendelklocka i mitten av 1600-talet.
Bärbara klockor och armbandsur finns sedan på 1500-talet.
Ett viktigt framsteg kom på 1700-talet när man lyckades göra klockor som höll t iden
i flera månader. Detta var viktigt för att man skulle kunna navigera rätt på långa resor.
Genom att jämföra solens position med tiden som klockan visade kunde man se i vilken
tidszon man var. Om Columbus hade haft en sådan klocka hade han vetat att han inte
var i Indien när han kom till Amerika.
Under 1900-talet har man utvecklat olika sorters klockor som är mycket mer e xakta
än de gamla mekaniska klockorna. De bästa atomuren är så exakta att de inte skulle visa
mer än en sekund fel efter 20 miljoner år!  Hans & Elin

Det finns inget ”största tal”. Man kan alltså räkna hur långt som helst. Det här är
väldigt svårt att tänka sig, men matematiker brukar ofta låtsas att det finns ett tal som
heter oändligheten och som man bestämt vissa räkneregler för. Sedan räknar matema
tikerna med detta ”tal” som om inget hade hänt. Talet oändligheten brukar man skriva
som en liggande åtta, ∞.
Om vi också tänker på de negativa talen, -1, -2, -3... Dessa tal kan (precis som med
oändligheten för de positiva talen) gå hur långt som helst. Matematiker kallar detta för
minus oändligheten och det skrivs helt enkelt: - ∞.
Att tänka på negativa tal som små behöver inte vara alldeles självklart. Ett annat sätt
är att tänka på små delar av tal. Man kan ju dela på t ex en tårta i mindre och mindre
delar. Men hur litet kan man egentligen dela upp tal?
En halv är det samma som ett delat med två. Om vi delar ett med tre får vi en tredje
del och delar vi med fyra får vi en fjärdedel. En fjärdedel är samma sak som en halv av
en halv. Ta till exempel en tårta och dela den i två, om man delar den ena halvan i två
och den andra halvan i två så får vi ju fyra tårtbitar. Om man fortsätter att dela varje del
i mindre och mindre bitar så kan man fortsätta så hur länge som helst. Varje liten tårt
smula kan alltid delas i lite mindre smulor.
Med tårtor kan vi tänka oss att det blir väldigt svårt att dela i mindre bitar när bitarna
blir så små att vi inte kan se dem. Med talen är det annorlunda, talen kan vi dela hur
länge som helst eftersom tal är något som bara finns i människans fantasi och inte på
riktigt. Alltså kan vi inte hitta det minsta talet genom att dela i fler och fler, mindre och
mindre bitar. Man kan alltså säga att noll är det minsta talet, noll är ju detsamma som
att man inte får någon tårtbit överhuvudtaget och det är ju mindre än den allra minsta
smulan vi kan tänka oss!  Hans & Elin
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Om jordklotet var ihåligt, hur många äpplen skulle
det då få plats?

Hur stort är ett äpple? Det är förstås olika, men ett medelstort äpple har
kanske en volym av ungefär 2,5 deciliter. Då ryms det fyra äpplen i en liter,
och 4 000 i en kubikmeter. En kubikkilometer är en miljard kubikmeter
och rymmer fyra biljoner äpplen. Hela jordklotets volym är ungefär en
biljon kubikkilometer, och rymmer alltså fyra biljoner biljoner äpplen. Då
har man inte räknat med mellanrummen mellan äpplena. Vill man även
räkna med dessa blir det ett mycket svårare problem. Om man tänker sig
att äpplena är helt runda bollar, kallas detta problem för sfärpacknings
problemet. Matematiker har arbetat med detta problem i flera hundra år,
och 1998 hittade man en lösning som man tror är riktig.  Hans & Elin

Det är en svår fråga, för det finns egentligen ingen som vet. Man gör nya
matematiska upptäckter hela tiden, så man kan säga att matten fortfa
rande håller på att uppfinnas. Å andra sidan finns det arkeologiska fynd
som visar att människor räknade för minst 30 tusen år sedan. Vad de
räknade, och hur det gick till när de började kan man ju bara gissa. En
del historiker anser att behovet av matematik har uppstått inom handel,
jordbruk och lantmäteri, till exempel när man behövt jämföra värdet av
olika varor och avgöra när det är dags att så.  Hans & Elin
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Hur lång tid skulle det ta att gå till månen?

Månen befinner sig inte alltid på samma avstånd från Jorden eftersom den kret
sar runt Jorden i en elliptisk bana. Men det är ungefär 400 000 km mellan Jorden
och månen. Då kan man alltså undra hur lång tid det tar att gå en så lång prome
nad? I normal promenadtakt håller en människa ungefär hastigheten 5 km i tim
men. Att gå en lika lång promenad som sträckan mellan månen och Jorden tar
alltså 80 000 timmar vilket ungefär är nio år.
Självklart går det inte att gå till månen av många olika skäl. Både Jorden och
månen rör sig i sina omloppsbanor, Jorden snurrar runt solen och månen snurrar
runt Jorden. Därför kan vi inte bara gå rakt ut från Jorden till månen för när vi
kommer fram dit vi hade tänkt oss så har ju både Jorden och månen flyttat på
sig. En annan orsak till att det inte går att gå till månen är att människan inte kan
vistas i rymden eftersom det inte finns syre som vi behöver. Men i matematikens
värld kan vi ändå låtsas att allt står still och att det går en bro från Jorden till
månen. Matematiker kan alltså ta en nio år lång fantasipromenad för att komma
till månen!  Hans & Elin
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