UtForska med Navet
I den här veckan infaller en viktig dag - nämligen Forskarfredag.
Det vill vi uppmärksamma med några spännande aktiviteter som ni
kan prova hemma och arbeta lite som en forskare. Forskarfredag är
utlyst av EU-kommissionen och kallas internationellt för Researchers Night.
Varje år kan barn och ungdomar i Sverige vara med i ett STORT
och långvarigt experiment som utförs tillsammans med forskare - i
år kallas det Tepåseförsöket och undersöker nedbrytningshastighet i
olika miljöer. Läs mer på www.forskarfredag.se

Vad gör en forskare?
En forskare är i första hand riktigt NYFIKEN på det som
händer runt omkring oss. Hon eller han försöker förstå hur
allting hänger ihop och försöker hitta lösningar på problem.
Att forska är att söka ny kunskap eller hitta nya sätt att
använda kunskap som redan finns.
Tänk och arbeta likt en forskare (pröva att använda detta
sätt när du gör experimenten till höger):
Ställ en fråga om något du vill veta mer om, t ex Vad händer
om jag lägger en blå blomma på en myrstack?
Samla information om din fråga
Ställ en hypotes - så här tror du att det är/blir

Vad är det som
smakar cola i colan?

Ställ två vanliga mattallrikar på en varm plats och häll på cola utan socker på den ena och
cola med socker i på den andra - ända upp till kanten. Vad händer när det får stå en dag,
två dagar, en vecka, längre? Smaka lite i kanten då och då! Du kan även prova annan läsk,
starkt te, kaffe, saft och juice.

Kan råa ägg vara nakna?
Lägg ett rått, oskalat ägg i ett glas med vinäger (ca 6%)
eller ättikssprit (12%). Låt det ligga i 1-3 dygn. Hur
förändras ägget? Vad händer med skalet?
När ägget inte förändras längre, skölj försiktigt bort
vätskan från ägget när det ligger i glaset. Håll gärna
glaset mot ljuset och se om du kan se äggulan. Fyll på med
sirap. Vad händer med ägget? Efter en dag, några dagar?

Kan potatisar flyta?

Utför ett experiment
Observera och dokumentera ditt resultat - att rita eller
fotografera är bra.
Dela med dig av det du har upptäckt till någon annan
Projekt där du kan bidra till STÖRRE undersökningar och pågående
forskning:
Hjälp Naturskyddsföreningen kartlägga svenska igelkottar:
http://www.naturskyddsforeningen.se/igelkotten%20
Rapportera ängssvamparna i Borås
http://www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/miljoforvaltningen/
natureniboras/natureniboras/aretsart/rapporteraangssvamp

Lägg en rå potatis i en smal tillbringare eller en vas. Fyll på med ljummet vatten så att det
täcker potatisen. Flyter den? Häll på salt och rör om (det behövs ganska mycket salt) Vad
händer med potatisen? Häll försiktigt ned lika mycket vatten till längs kanten på tillbringaren/
vasen - använd gärna en sked. Vad händer med potatisen nu?
Droppa sakta ner karamellfärg i tillbringaren/vasen och låt färgen sprida sig utan att röra om.

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

