LEVANDE
FRÅGELÅDAN
Vetenskapsshow för årskurs 5

Frågelådans forskare
har svar på (nästan) allt
Var tar rymden slut? Hur stor är sannolikheten för
en royal straight flush? Absoluta nollpunkten, vad
är det? Vad är spindlar bra för?
Levande frågelådan är en mycket
populär vetenskapsshow, där
elever i årskurs 5 ställer frågor
inom naturvetenskap och teknik.
Eleverna får skicka in frågor i förväg och på scenen i Aula Nordica
finns ett gäng forskare, experter
inom var sina ämnesområden
och jätteduktiga på att förklara
hur och varför saker och ting
fungerar som de gör, svarar.
Utfrågningen leds av Martin

Emtenäs, journalist och programledare, bland annat känd från
SVT:s Mitt i naturen. Han är dessutom tidigare student vid Umeå
universitet.
Levande frågelådan arrangerades
för första gången i Umeå år 2005.
Genom att ta fasta på barnens
nyfikenhet och stimulera deras
kreativitet vill vi skapa ett intresse för för naturvetenskap bland
de elever och lärare som deltar.

Varför är vissa djur giftiga?
Svar: Det finns två sorters giftiga djur – dels
sådana som använder giftet för att döda sina
byten, som många ormar, dels sådana som använder giftet som eget försvar för att inte själva
bli uppätna, som till
exempel nyckelpigor. De fåglar som
provat att äta en
nyckelpiga har lärt
sig att den smakar
illa och låter bli
i fortsättningen.
Det kan då vara en
fördel för de giftiga
djuren att skylta med sin giftighet i med kraftiga
färger och tydliga mönster, precis som huggormen och den svarta och röda nyckelpigan gör.
Källa: Frågvis

Hur varm är vulkanen?
Svar: Temperaturen hos magman som tränger
fram i en vulkan kan vara så hög som 1 300
grader. När magman tränger ut på markytan
kallas den lava. När väl lavan kommit utanför
vulkanen sjunker temperaturen snabbt på ytan
och det bildas en skorpa. Inuti det stelnade lavahöljet bevaras värmen en längre tid, eftersom
skorpan fungerar som en termos. Själva vulkanen fungerar på liknande sätt som värmeisolerande för den magma som inte når markytan.
Inuti vulkanen sjunker temperaturen sakta och
en utslocknad vulkan som inte haft utbrott på
10 000 år kan vara kallare inuti än vad luften
utanför vulkanen är. Källa: Frågvis

”Så många spännande frågor”
Ekologen Bent Christensen älskar
att resa och fascineras av korallrev,
särskilt av de anemonfiskar som lever
där. Anemonfiskar ser ut som Nemo
och trivs i anemoner, där får de skydd
mot de flesta läskigheter i havet.
– Men det finns en slags räka som
lever i munnen på anemonfiskar och
som fiskarna inte verkar kunna bli av
med. Förmodligen snor räkan en del
av anemonfiskens mat. Å andra sidan
blir det jobbigt för räkan om den är så
otäck mot anemonfisken att den dör.
Jag tycker det är coolt att fundera på
hur en parasit som räkan, som skulle
kunna äta all mat fisken fångar, ändå
måste sköta sig så att dess värd, anemonfisken, kan leva vidare.
Tidigare forskade Bent Christensen
om hur olika fiskarter påverkar varandra. Det är viktigt att veta mer om för
att bättre kunna skydda fisk som finns
i alla hav och vattendrag runt om i
världen, säger han.
Varför började du forska?
– För att jag är jättenyfiken. Jag
funderar nästan alltid på hur saker
fungerar och som forskare är det ju
just det man jobbar med.
Du har varit med i Levande frågelådan flera gånger förut. Varför är det
kul att vara med?
– Det kommer så många kul och
spännande frågor. Jag tycker det är
roligt att få vara med och svara på
dem. Förhoppningsvis tycker publiken
det är lika kul som vi som svarar tycker
att det är!
Vilken är den roligaste fråga du fått?
– Hur högt en blåval låter! Det är
sjukt högt, så högt att man förmodligen dör om man är just framför valen
när den låter.

Har du någon drömfråga?
– Drömfrågor är frågor där man kommer på att man faktiskt aldrig tänkt
den frågan, trots att man borde ha
tänkt den. Att man inte har den minsta
aning om svaret för frågan superbra,
för då lär man sig jättemycket.
FAKTA
Namn: Bent Christensen.
Kommer från: Danmark.
Bor: Holmsund.
Familj: en tålmodig och mycket klok
fru och sex barn, två som bor hemma
och fyra vuxna.
Gör på fritiden: dyker, fotar, åker motorcykel, reser, spelar beachvolleyboll,
pratar med min fru, läser böcker och
har aldrig tråkigt.

Stefan gillar träd
– för att de är annorlunda
Växtforskaren Stefan Jansson forskar om hur växter äter solljus för att
kunna växa och varför bladen blir
gula på hösten. Han fascineras särskilt
av träd – för att de är så annorlunda.
– Två aspar ute i skogen är genetiskt
lika olika varandra som en människa
och en schimpans! Vi tycker ju ofta att
träd av samma art ser rätt likadana ut,
träd som träd liksom. Men, börjar man
titta noga kan man se olikheterna.
Varför blev du forskare?
– Det är nog för att jag drivs av att
göra saker som egentligen inte borde
gå. Det finns en utmaning i att pröva
något ingen gjort förut, då måste man
göra det bara därför. Dessutom har
jag alltid varit intresserad av djur, natur
och miljö och var med i Fältbiologerna
när jag var ung. Då blev det naturligt
att börja läsa biologi och att sedan
att fortsätta och bli forskare för att få
gräva ner sig riktigt i ämnet.

Att vara med i Levande frågelådan är
jätteroligt, tycker Stefan Jansson som
medverkat flera år i rad.
– Efteråt har man samtalsämnen i
flera veckor där hemma om alla roliga
frågor som kommit in.
Vilken är den roligaste eller klurigaste
fråga du fått?
– Det är nog hur många myggor som
behövs för att suga ut allt blod ur en
människa!
Vad var svaret?
– Jag minns inte riktigt, men det är
många, flera miljoner.
Har du någon drömfråga?
– Kanske något som är kopplat till
det jag forskar om, varför trädens blad
blir gula på hösten till exempel. Fast
egentligen är själva poängen att få
frågor man aldrig skulle ha kommit på
att ställa själv!

Praktisk information

Levande frågelådan hålls i Aula Nordica, se kartan ovan.
Aulan ligger en trappa upp.
Efter frågelådan bjuder vi på smörgås och festis i Brashörnan utanför
aulan.
Toaletter finns strax intill garderoben i entréplanet.

När ni ändå är i Umeå...
Umevatoriet
Boka in ett besök på Umevatoriet, där ni kan göra allt från att ta en titt
på rymden i Planetariet till att träffa kemidraken Berta. Skolor erbjuds
särskilda program på olika teman.
Läs mer på www.umevatoriet.se.

Västerbottens Museum
Västerbottens Museum på Gammlia i Umeå har också särskilda program
för skolorna, till exempel kan eleverna få låna tidstypiska kläder och vara
med om en skoldag som den hade varit för 100 år sedan. Läs mer på
www.vbm.se

Bildmuseet
Bildmuseet på Konstnärligt campus intill Umeälven är en plats för upplevelse, reflektion och diskussion. Här produceras och visas utställningar
av samtida internationell konst, fotografi, arkitektur, design och andra
former av visuell kultur. Bildmuseet erbjuder särskilda skolprogram för
alla årskurser. Läs mer på www.bildmuseet.umu.se

Vill du veta mer om Levande frågelådan?
KONTAKT:
Lennart Johansson,
Kansliet för teknik & naturvetenskap, Umeå universitet
telefon: 090-786 64 78
e-post: lennart.johansson@umu.se
hemsida: www.teknat.umu.se/samverkan/for_skolor/levande_fragelada

