Astronomi
med Navet
I

dag är det astronomins dag (och natt) som arrangeras av Svenska
Astronomiska sällskapet. Dagen firas för att göra kunskaper om astronomi
och universum tillgängligt för fler! Dagen koordineras med Forskarfredag 2728 september som i år har ett massexperiment om astronomi! Det handlar om
ljusföroreningar.

TITTA PÅ STJÄRNHIMLEN - STJÄRNFÖRSÖKET 2019/2020
Ljusföroreningar och Stjärnförsöket

Genom att låta riktigt många människor observera stjärnhimlen från sin plats i Sverige
kommer Stjärnförsöket att kunna ge en rättvisande bild av hur mycket ljusföroreningar
vi har. Till ljusföroreningar räknas konstgjort ljus (kallas även artificiellt ljus) från
bebyggelse, lysande skyltar och skärmar, bilar, gatubelysning mm. Ljusföroreningarna
förändrar nattmörkret helt och hållet och är på vissa håll på vår planet så starkt att
det syns långt ovanför jordens yta. Att vi människor använder artificiellt ljus i så
stor omfattning har förändrat livsmiljöer på stora delar av jorden; vetenskapliga
studier visar att ljusföroreningar påverkar organismers biologi, ekosystem och
ekosystemtjänster OCH hur människor mår.

Titta på månen
Månen kan ses både på dagen och natten, men den syns tydligare när det är
mörkt i övrigt. Att vi alls kan se månen beror på att solen lyser upp den. När
vi pratar om månen använder vi ofta uttryck som halvmåne, fullmåne och
månskära; rent praktiskt betyder dessa att solen lyser upp de delar av månen
som får oss att se dessa bilder på jorden. Månens rörelse går runt jorden och
den är därför synlig under ett halvt dygn. Månen vänder alltid samma sida mot
jorden på grund av att rörelsen är en s k bunden rotation – den roterar exakt
en gång runt sin egen axel för varje varv den rör sig runt jorden. När månen
befinner sig nära solen på himlen kan vi inte se den alls eftersom dess mörka,
obelysta sida då är vänd mot jorden. Någon gång ibland går månen framför
solen och skymmer hela eller delar av solskivan. Detta kallas solförmörkelse.

Visste du att…

• En tredjedel av världens befolkning kan inte se Vintergatan på grund av
ljusföroreningar.
Källa: Falchi et al. (2016) Science Advances 2, e1600377
• Ljusföroreningar minskar pollineringen av nattflygande insekter, vilket i sin tur
påverkar växters fortplantning.
Källa: Knop et al. (2017) Nature 548
• Fasadbelysning kan göra att fladdermöss inte förstår att det är natt och därför inte
beger sig ut för att jaga.
Källa: Eklöf & Rydell (2018) Forskning & Framsteg 8
• Ljus på natten påverkar människans produktion av hormonet melatonin, som
påverkar många viktiga kroppsfunktioner, t.ex. ämnesomsättning, hur vi äter och
balans mellan aktivitet och vila.
Källa: Navara & Nelson (2007) Journal of Pineal Research 43
• Ljusföroreningar gör det svårare för astronomer att studera himlen.
Källa: Puschnig (2016) Populär astronomi 1
Källa: forskarfredag.se

Varför massexperiment?

- ger elever möjlighet att delta i riktig forskning, där de får använda vetenskaplig metod
och får inblick i forskares systematiska arbetsmetoder och blir stimulerade till ett
intresse för forskning.
- forskare får hjälp att samla in stora mängder data samtidigt som de deltar i dialog med
skolklasser som är med.
- ger lärare tillgång till forskningsbaserat material och metoder att integrera i
undervisningen.
- når många potentiella besökare för FORSKARFREDAG och stimulerar allmänhetens
intresse och förståelse för forskning och vetenskap.
- möjlighet att delta i experiment som är relevanta områden för det dagliga livet.
Instruktioner med bakgrundsmaterial tas fram av Vetenskap&Allmänhet
tillsammans med många olika forskare. Läs mer på forskarfredag.se/forskarfredagsmassexperiment/

Nästa gång handlar det om Ada Lovelace och andra
betydelsefulla vetenskapskvinnor.

