
Kometer är praktfulla men sällsynta fenomen  

på stjärnhimlen som orsakas av små himlakroppar 

som består mest av sten, is och snö. Kometerna 

befinner sig för det mesta långt ute i solsystemet 

men ibland för deras banor dem närmare solen. 

Det finns troligen miljontals kometer i solsystemet 

men ändå ser vi dem sällan. Varför?

A) De flesta kometer befinner sig  
 alltid under horisonten och  
 syns därför inte.
B) Isen som kometerna består av  
 är genomskinlig, så vi ser ofta  
 rakt igenom dem.
C) Kometerna rör sig för fort för  
 att ögat ska hinna uppfatta  
 dem då de flyger förbi.
D) Kometer syns bara nära solen  
 då snön smälter och vatten- 
 ångan reflekterar solljus.

Årets Teknikåttan kastar ljus över SMARTA prylar som underlättar din vardag och 

STRÅLANDE fenomen som gett oss en massa COOLA högteknologiska uppfinningar.

Då du spelar en låt på Spotify har signalen 

färdats en lång väg. På vilket sätt har den digitala 

informationen absolut inte överförts?

A) Som ultraljud mellan elektroniska komponenter.
B) Via elektromagnetiska vågor i luften.
C) Som ljuspulser i en fiberkabel.
D) Som strömpulser i en elkabel.

Låt på väg

  Heta smaker 
Radioaktiv strålning används ibland av 

livsmedelsindustrin för att bestråla matvaror.  

I Sverige är bara bestrålning av kryddor tillåtet.  

Varför bestrålar man kryddorna? 

Ett alternativ är sant.

A) Kryddan blir radioaktiv och  
 syns bättre i kryddskåpet.

B) Det behövs mindre mängd 
 krydda eftersom kryddan  
 blir starkare.

C) Risken att bli magsjuk av  
 kryddan minskar.

D) Du blir inte allergisk mot  
 kryddan.

Snöbollar på himlen



 Färgglada alger 
I havet finns olika alger, t ex havsmossa som är röd, och 

grönslick som är grön. Orsaken till de olika färgerna är 

att algerna absorberar (tar upp) ljus av olika färg. Vilket 

påstående är sant?

A) Grönslick absorberar grönt ljus.
B) Havsmossa absorberar grönt ljus.
C) Grönslick absorberar endast gult ljus.
D) Båda absorberar allt rött och grönt ljus.

    Nya 
     smarta 
användningsområden
Många coola idéer och uppfinningar har haft sin början i helt andra 

projekt som utvecklats på sidan av det ursprungliga projektet.  

Vilket av följande påståenden stämmer inte?

A) World wide web var från början ett sätt för forskare vid  
 forskningscentret CERN att dela stora mängder data.
B) Facebook började som en websida för studenter vid Harvard  
 där de kunde jämföra ansikten och välja det snyggaste.
C) Telefonen uppfanns i samband med ett projekt för att hjälpa 
 hörselskadade att lära sig prata.
D) Minecraft var från början en programvara för konstruktion av 
 gruvtunnlar i Falu koppargruva.

Smarta metoder
Att bota cancer är en aktuell och viktig fråga. Idag 

känner vi till ett flertal behandlingsmetoder. Vilken av 

följande behandlingsmetoder har inte någon veten-

skapligt bevisad effekt på cancertumörer?

 

A) Akupunktur  C)    Operation

B) Cellgift  D)    Gammastrålning

Eld  
i baken
Eldflugan är en vanlig syn under varma 

kvällar i sydligare länder, men den är 

bara ett av många självlysande djur. 

Framför allt i havet finns djur som kan 

lysa, och det kan finnas flera orsaker 

till att de gör det. Vilket alternativ är 

falskt? Ljuset används för att:

A) Smälta in i omgivningen.
B) Försvara sig mot angripare.

C) Lysa på alger så att de kan  
 fotosyntetisera.
D) Locka till sig byten.



   Heta stormar
         Jorden drabbas av en solstorm som gör att du får problem med att  

         använda din smartphone för att orientera dig. Vad kan anledningen vara? 

A) Plasten som din smartphone är gjord av smälter då solstormen träffar den.
B) Protonerna som solstormen slungar ut har förenat sig med elektronerna i  
 displayen och bildat ett salt.
C) Solstormen gör att träd faller över elledningar.
D) Solstormen har slagit ut elektronik i GPS-satelliterna.

Strålande resultat 
Lovisa och Einar gjorde strålande resultat på senaste matteprovet. 

Lovisa hade 90%, och Einar hade 75% av maxpoängen. Endast hela 

poäng delades ut och maxpoängen var mindre än 30. Hur många 

poäng kunde man maximalt få på matteprovet?

A) 10 poäng  C)    20 poäng

B) 18 poäng  D)    25 poäng

Het energikälla  
Solen ger oss inte bara värme och ljus direkt från sina strålar 

när den lyser på oss. Mycket av vår energianvändning kommer 

dessutom indirekt från solen. Vilken av dessa energikällor har 

inte sitt ursprung i solstrålning?

  A) Oljeeldning
  B) Vattenkraft
  C) Kärnkraft
  D) Vindkraft

A) tjockleken på skyddsskiktet i mikrometer vid  
 normal användning. 
B) hur många timmar solskyddet sitter kvar  
 på huden. 
C) hur många minuter du kan sola och få samma   
 solbränna som efter en minut oskyddad. 
D) hur många dagar i rad du ska använda  
 produkten för att bli solbränd.

Solskyddsfaktorn anger:

Vi använder olika sorters solskydds-

produkter för att undvika att bränna 

oss i solen. På förpackningarna 

brukar man ange en solskyddsfaktor. 

Vilket alternativ är sant?

Strålskydd



A) Lampan har blivit sotig och släpper  
 inte igenom så mycket ljus.
B) Trådarna i lampan har blivit tunnare  
 och lyser därför inte lika bra.
C) Spänningen över batteriet har   
 minskat och ger mindre effekt i   
 lampan.
D) Luft har läckt in i lampan och detta 
 hindrar strömmen från att rinna 
 lika starkt.

Doftspridning 
       Parfym består av olika typer av kemi- 

  kalier och används för att man ska dofta gott.      

  Vilket av följande påståenden är sant?

A) Doftämnena är lättflyktiga ämnen som 
 avdunstar från kroppen och sprids i  
 omgivningen.
B) Doftämnena påverkar de närmaste   
 luftmolekylerna så att de börjar avge 
 ännu fler doftmolekyler. 
C) Doftämnena består av tunga molekyler   
 som lätt ger sig av från kroppen på grund  
 av gravitationen.
D) Doftämnenas spridning påverkas inte av 
 temperatur och vind, utan endast av   
 mängden parfym.

Strålande smärta 
För mycket datorspelande kan leda till att du får ont 

i nacke och axel och även att smärtan strålar ner 

i armen. Vilket av alternativen nedan är sant?

A) Då man tittat länge på en skärm påverkar strålningen 
 från skärmen nervimpulserna så att de börjar göra ont.
B) Smärtan kan bero på att en nerv kommit i kläm, t ex 
 mellan spända muskler i nacken eller i en nackkota. 
C) Smärtimpulser sänds åt två håll med samma nerv, 
 dels som en strålande smärta ut i kroppen, dels som 
 signaler till hjärnan så att vi känner smärtan.
D) Minskat blodflöde genom nackmusklerna kan i vissa 
 fall lindra smärtan.

Lysande 
teknik
En ficklampa används 

flitigt i några veckor, då 

börjar ljuset i lampan 

bli svagt. Vad är den 

troligaste anledningen 

till att ljuset blivit sva-

gare?

Ett träd växer 

och växer och 

ökar i vikt med 

upp till 100 kg 

per år. Varifrån 

kommer det 

mesta av 

dessa 100 kg?

Växande träd

A)     Luften

B)     Vatten

C)     Gödningsämnen

D)    Jorden


