
	  

	  

	  

	  

1.	  HÖSTMÅNE	  

Torsdag	  6	  november	  är	  det	  fullmåne	  och	  då	  skiner	  hela	  månen	  starkt	  
gulvitt	  på	  himlen.	  Den	  är	  lätt	  att	  se	  så	  här	  i	  novembermörkret.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  månen	  skiner?	  

A) Månens	  yta	  består	  av	  radioaktivt,	  fluorescerande	  material.	  
B) Det	  sker	  kärnreaktioner	  i	  dess	  inre,	  precis	  som	  i	  solen.	  
C) Det	  är	  ljuset	  från	  solen	  som	  reflekteras	  via	  månen	  till	  jorden.	  
D) Det	  är	  utstrålningen	  från	  jorden	  som	  återreflekteras.	  

	  

	  

	  

	  

Svar:	  C	  

Kommentarer:	  

I	  likhet	  med	  planeterna	  är	  månen	  inte	  självlysande.	  Det	  månljus	  som	  vi	  ser	  från	  jorden	  är	  i	  huvudsak	  
solstrålar	  som	  reflekteras	  mot	  månens	  yta.	  Om	  	  man	  står	  på	  månen	  kan	  man	  på	  samma	  sätt	  se	  jorden	  
genom	  att	  solstrålarna	  reflekteras	  mot	  den.	  Vid	  nymåne	  kan	  man	  se	  att	  den	  mörka	  delen	  av	  månen	  inte	  
är	  helt	  mörk.	  Den	  lyser	  lite	  svagt.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  solljus	  som	  träffar	  jorden	  reflekteras	  och	  en	  del	  
av	  detta	  träffar	  månen	  och	  därefter	  reflekteras	  mot	  jorden	  igen.	  

Månens	  olika	  faser	  (fullmåne,	  halvmåne	  och	  nymåne)	  beror	  på	  hur	  månen,	  jorden	  och	  solen	  ligger	  i	  
förhållande	  till	  varandra	  

	  

	  

Snart börjar ett nytt Teknik8–år, 2015 ! 

 Här kommer några frågor att fundera över 
i höstmörkret. 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.	  SKOGENS	  GULD	  

Under	  den	  långa	  milda	  hösten	  har	  det	  funnits	  många	  tillfällen	  till	  härliga	  
svamputflykter	  i	  höstskogen.	  Svampsäsongen	  går	  nu	  mot	  sitt	  slut,	  men	  för	  den	  
som	  vill	  förlänga	  säsongen	  i	  matlagningen	  finns	  det	  många	  tekniker	  för	  att	  
konservera	  den	  svamp	  man	  har	  plockat.	  

Vilket	  av	  följande	  sätt	  är	  inte	  en	  konserveringsmetod	  för	  svamp?	  

A) Torkning	  
B) Saltning	  
C) Djupfrysning	  
D) Kylskåpsförvaring	  

	  

	  

Svar:	  D	  

Kommentarer:	  

När	  svampen	  förvaras	  i	  kylskåp	  förstörs	  den	  snabbt	  av	  mikroorganismer	  (främst	  bakterier).	  Om	  den	  däremot	  
torkas,	  djupfryses	  eller	  saltas	  behåller	  den	  god	  kvalitet	  under	  lång	  tid.	  Kantareller,	  till	  skillnad	  från	  de	  flesta	  andra	  
svamparter,	  blir	  tyvärr	  ganska	  sega	  vid	  torkning.	  Man	  gör	  därför	  klokt	  i	  att	  använda	  andra	  konserveringsmetoder	  
för	  just	  kantareller.	  Ett	  sätt,	  som	  dock	  inte	  finns	  bland	  alternativen	  ovan,	  är	  att	  först	  steka	  de	  rensade	  
kantarellerna	  utan	  fett	  och	  kryddor	  i	  en	  stekpanna.	  Då	  avger	  svampen	  det	  mesta	  av	  vattnet	  som	  finns	  i	  cellerna.	  
Sedan	  fryser	  man	  in	  svampen	  i	  burkar	  eller	  plastpåsar	  när	  den	  kallnat.	  Att	  man	  inte	  bör	  använda	  fett	  beror	  på	  att	  
fetter	  härsknar	  lätt,	  och	  redan	  efter	  ett	  par-‐tre	  månader	  i	  frysen	  har	  smaken	  försämrats.	  När	  man	  sedan	  tillagar	  
svampen	  steker	  man	  den	  i	  fett	  (helst	  smör),	  saltar	  och	  kryddar.	  

I	  Finland	  är	  det	  vanligt	  att	  konservera	  svamp	  genom	  att	  salta	  in	  den.	  Man	  kokar	  först	  svampen	  och	  häller	  av	  
kokvattnet.	  Sedan	  varvas	  svamp	  med	  grovt	  salt	  i	  burkar,	  som	  får	  stå	  minst	  ett	  par	  månader,	  gärna	  svalt.	  Man	  bör	  
sedan	  göra	  svampen	  mindre	  salt	  genom	  att	  lägga	  den	  i	  blöt,	  innan	  den	  äts	  rå	  eller	  steks.	  

http://www.svampguiden.com/artikel_konservering.asp	  

http://smp.se/nyheter/bostad/att-‐ta-‐hand-‐om-‐svampen-‐hemma(137452).gm	  	  



	  

	  

	  

	  

3.	  HALA	  VÄGAR	  

På	  vintern	  saltar	  man	  ofta	  vägarna	  för	  att	  öka	  trafiksäkerheten.	  
Vad	  är	  den	  huvudsakliga	  orsaken	  till	  att	  man	  använder	  just	  salt?	  

A) Saltet	  svider	  i	  fötterna	  på	  vilda	  djur	  som	  därför	  inte	  vill	  
vistas	  på	  vägen.	  

B) Salt	  är	  billigare	  än	  sand.	  
C) Det	  vita	  saltet	  ser	  snyggare	  ut	  än	  sand	  på	  vintervägarna	  

och	  försvinner	  i	  vårregnen.	  
D) Saltet	  sänker	  fryspunkten	  på	  vatten	  vilket	  gör	  att	  isen	  på	  

vägarna	  smälter.	  
	  

	  

Svar:	  D	  

Kommentarer:	  

På	  vintern,	  framförallt	  i	  norra	  Sverige,	  blir	  vägarna	  halkiga	  av	  snö	  och	  is.	  Halkan	  kan	  lätt	  skapa	  olyckor.	  Alternativ	  
A),	  att	  saltet	  ska	  få	  mindre	  vilda	  djur	  att	  gå	  på	  vägen	  och	  därmed	  minska	  viltolyckorna	  stämmer	  inte.	  Om	  något,	  
kan	  saltet	  snarare	  locka	  en	  del	  djur	  att	  slicka	  i	  sig	  saltet	  från	  vägarna.	  

B)	  Salt	  måste	  vi	  importera,	  och	  det	  kostar	  på	  miljön	  att	  bryta	  och	  transportera	  saltet.	  Sand	  finns	  redan	  här	  och	  kan	  
även	  återanvändas.	  

C)	  Att	  saltet	  är	  vitt	  och	  inte	  ändrar	  färgen	  så	  mycket	  på	  vintervägarna	  kan	  ju	  vara	  trevligt,	  men	  det	  är	  inte	  alls	  den	  
huvudsakliga	  orsaken	  till	  att	  använda	  salt.	  

Alternativ	  D)	  är	  det	  korrekta.	  Om	  det	  är	  några	  minusgrader	  så	  är	  rent	  vatten	  antingen	  i	  snö	  eller	  i	  form	  av	  is.	  
Blandar	  man	  in	  salt	  kan	  man	  sänka	  fryspunkten	  på	  vatten	  så	  mycket	  att	  fryspunkten	  blir	  lägre	  än	  
lufttemperaturen.	  Då	  smälter	  snö	  och	  is	  och	  asfalten	  eller	  gruset	  från	  vägbanan	  kommer	  fram.	  Det	  blir	  då	  mycket	  
bättre	  friktion	  mellan	  vägbana	  och	  bildäcken,	  det	  går	  bättre	  att	  bromsa,	  risken	  för	  sladd	  minskar	  och	  det	  blir	  
lättare	  att	  undvika	  till	  exempel	  viltolyckor	  och	  det	  går	  lättare	  att	  hålla	  sig	  på	  vägen	  i	  kurvorna.	  Nackdelar	  med	  
vägsalt	  är	  att	  det	  blir	  smetigt,	  sikten	  försämras	  och	  bilarna	  rostar	  fortare.	  


