
	  
	  

	  

	  
	  
1.	  Låt	  på	  väg	  
	  
Då	  du	  spelar	  en	  låt	  på	  Spotify	  har	  signalen	  färdats	  
en	  lång	  väg.	  På	  vilket	  sätt	  har	  den	  digitala	  
informationen	  aboslut	  inte	  överförts?	  	  

A) Som	  ultraljud	  mellan	  elektroniska	  
komponenter.	  

B) Via	  elektromagnetiska	  vågor	  i	  luften.	  	  
C) Som	  ljuspuler	  i	  en	  fiberkabel.	  
D) Som	  strömpulser	  i	  en	  elkabel	  

	  
	  
	  
	  
	  
Rätt	  svar:	  A	  
	  
Kommentar:	  
Information	  till	  en	  dator	  kan	  färdas	  på	  många	  sätt.	  Om	  du	  har	  ett	  trådlöst	  nät	  där	  du	  spelar	  
upp	  låten	  så	  har	  man	  elektromagnetiska	  vågor	  i	  rummet	  som	  för	  över	  informationen	  till	  
datorns	  mottagare.	  Informationen	  har	  även	  färdats	  i	  kablar.	  Det	  finns	  två	  huvudtyper	  av	  
kablar,	  elektriska	  kablar	  som	  leder	  strömpulser	  där	  strömpulserna	  bildar	  ett	  mönster	  av	  
ettor	  och	  nollor	  som	  datorn	  sedan	  avkodar	  till	  musik.	  	  Ibland	  används	  även	  fiberkablar,	  
där	  det	  är	  ljus	  och	  inte	  elektrisk	  ström	  som	  för	  fram	  informationen.	  Ultraljud	  som	  bland	  
annat	  används	  inom	  sjukvården	  används	  däremot	  inte	  för	  överföring	  av	  data.	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
2.	  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.	  

	  

Rätt	  svar:	  C	  
	  
Kommentar:	  

Begreppet	  bestrålning	  används	  för	  att	  beskriva	  en	  industriell	  behandling	  av	  livsmedel	  
med	  joniserande	  (energirik)	  strålning	  för	  att	  döda	  icke	  önskvärda	  insekter,	  parasiter	  och	  
bakterier.	  I	  Sverige	  är	  endast	  bestrålning	  av	  kryddor	  tillåten	  (den	  exakta	  lydelsen	  i	  
lagtexterna	  är	  "kryddor,	  örtkryddor	  och	  smakgivande	  ingredienser	  av	  vegetabiliskt	  
ursprung").	  Det	  har	  varit	  tillåtet	  att	  bestråla	  kryddor	  sedan	  1997	  i	  Sverige.	  Bestrålning	  får	  
utföras	  under	  förutsättning	  att	  det	  behövs	  för	  att	  förhindra	  smittspridning	  och	  om	  det	  
saknas	  andra	  lämpliga	  metoder	  för	  att	  döda	  organismer	  i	  produkterna.	  Bestrålning	  får	  
dock	  inte	  användas	  som	  ersättning	  för	  dåliga	  hygien-‐	  och	  hälsoåtgärder.	  Livsmedel	  som	  
bestrålats	  ska	  märkas	  med	  "bestrålad"	  eller	  "behandlad	  med	  joniserande	  strålning".	  
Bestrålade	  livsmedel	  anses	  inte	  farliga	  att	  äta(enl.	  WHO/FAO	  och	  IAEA)	  och	  är	  inte	  i	  sig	  
själva	  radioaktiva	  (avger	  strålning).	  Bestrålning	  försämrar	  inte	  heller	  näringsinnehållet	  
(till	  exempel	  vitaminer)	  mer	  än	  annan	  värmebehandling.	  	  

	   	  



	  
	  

	  

	  

3.	  Snöbollar	  på	  himlen	  
	  
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	  
vattenångan	  reflekterar	  solljus.	  

	  
	  
Rätt	  svar:	  D	  
	  
Kommentar:	  
En	  komet	  tar	  tiotals,	  hundratals,	  eller	  många	  tusentals	  år	  på	  sig	  att	  gå	  ett	  varv	  runt	  solen.	  
Av	  den	  tiden	  så	  är	  kometen	  nästan	  hela	  tiden	  längre	  bort	  från	  solen	  än	  vad	  jorden	  är.	  Där	  
är	  solens	  värmande	  effekt	  så	  liten	  att	  det	  är	  minusgrad	  hela	  tiden.	  Därför	  smälter	  inte	  
kometen	  där.	  Kometen	  är	  dessutom	  ofta	  bara	  någon	  kilometer	  stor,	  och	  reflekterar	  väldigt	  
lite	  solljus	  till	  jorden.	  Vi	  kan	  där	  inte	  se	  kometen	  med	  blotta	  ögat,	  och	  ofta	  inte	  ens	  med	  
teleskop.	  	  Kometerna	  är	  dock	  ofta	  ovanför	  horisonten	  nattetid,	  ungefär	  hälften	  av	  tiden,	  så	  
det	  är	  inget	  orsaken	  att	  vi	  så	  sällan	  ser	  dem.	  Inte	  heller	  är	  anledningen	  att	  vi	  inte	  ser	  dem	  
att	  is	  är	  genomskinlig.	  En	  komet	  är	  en	  smutsig	  snöboll	  som	  man	  inte	  alls	  kan	  se	  rakt	  
genom.	  Eftersom	  kometen	  är	  så	  liten	  är	  det	  inte	  själva	  kometkroppen	  man	  ser,	  utan	  det	  
stora	  gasmoln	  av	  vattenånga	  som	  bildas	  då	  kometen	  smälter.	  Detta	  händer	  då	  den	  är	  nära	  
solen,	  men	  det	  händer	  bara	  några	  veckor,	  eller	  månader	  per	  varv.	  	  På	  grund	  av	  partiklar	  
från	  solen,	  den	  så	  kallade	  solvinden,	  blåses	  gasmolnet	  bort	  från	  solen	  och	  bildar	  den	  
karaktäristiska	  kometsvansen.	  Notera	  att	  svansen	  inte	  pekar	  bakåt	  i	  förhållande	  till	  
färdriktningen,	  utan	  bort	  från	  solen.	  
	   	  



	  
	  

	  

4.	  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	  vetenskapligt	  
bevisat	  effekt	  på	  cancertumörer?	  
	  	  	  

A) Akupunktur	  	  
B) Cellgift	  
C) Operation	  
D) Gammastrålning	  

	  
	  
Rätt	  svar:	  A	  
	  
Kommentar:	  

Med	  begreppet	  cancer	  menas	  här	  alla	  typer	  av	  elakartade	  (maligna)	  tumörsjukdomar.	  De	  
delas	  ofta	  in	  i	  två	  huvudgrupper:	  

1.	  De	  som	  börjar	  som	  en	  avgränsad	  tumör	  (”knöl”),	  som	  prostatacancer	  och	  bröstcancer.	  	  

2.	  De	  hematologiska	  maligniteterna,	  främst	  leukemi.	  	  

De	  två	  huvudgrupper	  av	  maligna	  tumörsjukdomar	  behandlas	  principiellt	  olika.	  För	  de	  
solida	  tumörsjukdomarna	  är	  kirurgi	  oftast	  helt	  centralt	  när	  det	  handlar	  om	  att	  erbjuda	  
patienter	  bot.	  Förutsättningen	  för	  bot	  är	  då	  att	  cancern	  hittas	  i	  tillräckligt	  tidigt	  skede	  och	  
att	  den	  är	  åtkomlig	  för	  kirurgi	  och	  att	  patienten	  kan	  klara	  av	  operationen.	  Även	  om	  
cancern	  börjat	  sprida	  sig	  kan	  bot	  vara	  möjlig	  genom	  tillägg	  av	  lokal	  strålbehandling	  
och/eller	  läkemedel	  som	  når	  ut	  till	  hela	  kroppen.	  
För	  leukemi,	  myelom	  och	  lymfom	  är	  det,	  tvärtom,	  i	  princip	  aldrig	  aktuellt	  med	  kirurgi	  som	  
botande	  behandling.	  Istället	  är	  det	  läkemedel	  som	  är	  det	  centrala	  behandlingssättet,	  
främst	  cytostatika	  (cellgifter)	  och	  så	  kallade	  målstyrda	  behandlingar.	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
5.	  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.	  

	  
	  
	  
Rätt	  svar:	  B	  
	  
Kommentar:	  
	  
Havsmossa	  är	  röd	  eftersom	  den	  reflekterar	  rött	  ljus,	  som	  då	  kan	  träffa	  våra	  ögon.	  Det	  
gröna	  ljuset	  däremot	  absorberas	  och	  används	  i	  havsmossans	  fotosyntes.	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
6.	  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.	  

	  
	  
	  
Rätt	  svar:	  D	  
	  
Kommentar:	  
	  
Minecraft	  är	  ett	  äventyrsspel	  och	  byggspel	  till	  dator	  och	  spelkonsoler	  utvecklat	  av	  
företaget	  Mojang	  och	  Markus	  Persson.	  Det	  handlar	  om	  att	  utforska,	  omvandla	  och	  
interagera	  med	  en	  dynamiskt	  genererad	  spelkarta	  byggd	  av	  kubikmeterstora	  block.	  Spelet	  
har	  alltså	  inget	  att	  göra	  med	  konstruktion	  av	  gruvtunnlar	  i	  Falu	  koppargruva.	  
	  



	  
	  

	  

7.	  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.	  
	  
Rätt	  svar:	  C	  
	  
Kommentar:	  
Bioluminiscens,	  det	  vill	  säga	  förmågan	  att	  producera	  ljus	  är	  ett	  ovanligt	  fenomen	  på	  land,	  
men	  i	  haven	  uppskattas	  90%	  av	  djuphavsorganismerna	  vara	  bioluminiscenta.	  På	  land	  är	  
det	  som	  sagt	  ovanligt,	  men	  lysmaskar	  och	  eldflugor	  är	  kända	  exempel.	  
Funktionen	  varierar	  beroende	  på	  vilken	  djurgrupp	  man	  tittar	  på.	  De	  huvudsakliga	  
anledningarna	  är	  dock:	  

• Kamouflage	  
• Locka	  till	  sig	  byten	  
• Skydda	  sig	  mot	  predatorer	  
• Attraktion	  av	  partner	  
• Försvar	  
• Belysning	  

Att	  djur	  skulle	  kunna	  lysa	  på	  alger	  så	  att	  de	  kan	  fotosyntetisera	  är	  en	  hypotes	  som	  
formulerades	  av	  biologer	  på	  60-‐talet,	  framförallt	  i	  samband	  med	  koraller	  som	  lever	  i	  
symbios	  med	  alger.	  Mekanismen	  skulle	  då	  vara	  att	  korallerna	  genom	  fluorescens	  
omvandlar	  svagt	  ljus	  till	  rätt	  våglängd	  för	  att	  algerna	  ska	  kunna	  fotosyntetisera.	  Denna	  
hypotes	  har	  dock	  inte	  bekräftats,	  och	  anses	  nu	  inte	  stämma.	  Däremot	  verkar	  det	  som	  att	  
vissa	  koraller	  kan	  omvandla	  ljus	  till	  våglängder	  som	  INTE	  kan	  absorberas	  av	  algerna,	  detta	  
för	  att	  skydda	  dem	  mot	  alltför	  starkt	  ljus.	  (Palmer	  CV,	  Modi	  CK,	  Mydlarz	  LD	  (2009)	  Coral	  
Fluorescent	  Proteins	  as	  Antioxidants.	  PLoS	  ONE	  4(10):	  e7298.	  
doi:10.1371/journal.pone.0007298;	  
Enrıquez,	  S.,	  Méndez,	  E.	  R.,	  &	  Iglesias-‐Prieto,	  R.	  (2005).	  Multiple	  scattering	  on	  coral	  
skeletons	  enhances	  light	  absorption	  by	  symbiotic	  algae.	  Limnol.	  Oceanogr,	  50(4),	  1025-‐
1032.)	  



	  
	  

	  

	  8.	  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	  	  
B) 18	  poäng	  	  
C) 20	  poäng	  
D) 25	  poäng	  

	  
Rätt	  svar:	  C	  
	  
Kommentar:	  
Lovisa	  hade	  90%	  rätt,	  dvs	  10%	  fel	  eller	  1/10.	  Det	  gör	  att	  totala	  antalet	  poäng	  på	  
skrivningen	  måste	  vara	  en	  multipel	  av	  10	  (jämt	  delbart	  med	  tio)	  	  Om	  så	  inte	  är	  fallet	  så	  
blir	  inte	  10%	  av	  ett	  annat	  heltal	  ett	  heltal.	  	  Einar	  hade	  75%	  rätt,	  dvs	  25%	  fel	  eller	  1/4	  .	  Det	  
gör	  att	  totala	  antalet	  poäng	  på	  skrivningen	  måste	  vara	  en	  multipel	  av	  4.	  Maxpoäng	  på	  
skrivningen	  måste	  därför	  vara	  delbart	  med	  både	  4	  och	  10.	  Det	  minsta	  tal	  som	  uppfyller	  
detta	  är	  20.	  Även	  varje	  multipel	  av	  20	  uppfyller	  detta,	  med	  vi	  visste	  dessutom	  att	  
maxpoängen	  är	  mindre	  än	  30..	  Detta	  ger	  att	  20	  poäng	  är	  rätt	  svar.	  
	  
Alternativt	  kan	  man	  även	  testa	  sig	  fram.	  
Alternativ	  A)	  Om	  maxpoängen	  är	  10	  skulle	  Einar	  få	  75%	  av	  10	  =	  7.5	  poäng	  vilket	  inte	  är	  
ett	  heltal.	  
Alternativ	  B)	  Om	  maxpoängen	  är	  18	  skulle	  varken	  Einar	  eller	  Lovisa	  få	  ett	  heltal	  antal	  
poäng	  med	  sina	  procentsatser	  rätta	  svar.	  
Alternativ	  C)	  90%	  av	  20	  poäng	  =	  18	  poäng	  och	  	  75%	  av	  20	  poäng	  =	  15	  poäng.	  Båda	  är	  
heltal	  vilket	  gör	  detta	  till	  rätt	  svar.	  
Alternativ	  D)	  Om	  maxpoängen	  är	  25	  skulle	  Lovisa	  	  inte	  få	  ett	  heltal	  antal	  poäng	  med	  sina	  
90	  %	  rätta	  svar.	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
9.	  Strålskydd	  
	  
Vi	  använder	  olika	  sorters	  solskyddsprodukter	  för	  att	  undvika	  att	  bränna	  oss	  i	  solen.	  På	  
förpackningarna	  brukar	  man	  ange	  en	  solskyddsfaktor.	  

Vilket	  alternativ	  är	  sant?	  Solskyddsfaktorn	  anger:	  

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.	  

	  
Rätt	  svar:	  C	  
	  
Kommentar:	  
	  
Solskyddsfaktorn	  anger	  hur	  många	  gånger	  längre	  tid	  du	  kan	  vistas	  i	  solen	  jämfört	  med	  om	  
du	  inte	  haft	  solskyddsmedlet	  på	  dig.	  
T.ex.	  om	  du	  är	  ute	  i	  solen	  oskyddad	  under	  30	  minuter	  bränner	  du	  dig	  ungefär	  lika	  mycket	  
som	  om	  du	  varit	  ute	  under	  samma	  förhållanden	  i	  fyra	  timmar	  med	  solskyddsfaktor	  8.	  
Detta	  förutsätter	  att	  man	  lägger	  på	  solskyddet	  på	  rätt	  sätt	  och	  inte	  har	  badat	  bort	  det.	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
10.	  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	  

	  
	  
Rätt	  svar:	  C	  
	  
Kommentar:	  
	  
Uran	  är	  ett	  grundämne	  (en	  metall)	  som	  används	  som	  bränsle	  i	  kärnkraftverk.	  Uran	  
utvinns	  ur	  berggrunden	  och	  har	  därför	  inget	  ursprung	  från	  solen.	  	  
	  
Olja	  är	  en	  blandning	  av	  olika	  kolväten,	  som	  bildas	  av	  växter	  och	  djur	  som	  inte	  hinner	  
förmulta,	  i	  en	  process	  som	  tar	  ungefär	  100	  000	  år.	  Växter	  och	  djur	  lever	  och	  existerar	  på	  
grund	  av	  solen.	  Vattenkraft	  drivs	  av	  det	  naturliga	  kretsloppet	  där	  soldriven	  avdunstning	  
från	  haven	  följs	  av	  nederbörd	  på	  högre	  liggande	  markområden.	  Högt	  belägna	  sjöar	  och	  
floder	  gör	  att	  vattnet	  rinner	  ner	  genom	  lägre	  belägna	  vattenkraftverk	  vilka	  då	  genererar	  
el.	  Vindkraft	  innebär	  produktion	  av	  elenergi	  som	  utvinns	  ur	  vinden.	  Vinden	  uppstår	  pga	  
att	  solen	  ger	  upphov	  till	  tryckskillnader	  (pga	  temperaturskillnader)	  i	  atmosfären	  samt	  pga	  
jordens	  rotation.	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
11.	  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.	  

	  
Rätt	  svar:	  D	  
	  
Kommentar:	  
	  
Solstormar	  kan	  antingen	  vara	  koronamassutkastningar	  eller	  elektromagnetiska	  
strålningsutbrott,	  soleruptioner.	  Koronamassutkastningarna	  ger	  upphov	  till	  
geomagnetiska	  stormar,	  vilket	  är	  störningar	  i	  jordens	  eget	  magnetiska	  fält.	  	  Detta	  kan	  
skada	  elförsörjningen.	  Soleruptionerna	  kan	  skapa	  problem	  för	  radiokommunikation	  och	  
GPS-‐systemet.	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

	  
12.	  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) Smärtimpulsen	  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.	  

	  
	  
Rätt	  svar:	  B	  
	  
Kommentar:	  
	  

En	  nerv	  som	  kommit	  i	  kläm	  ger	  upphov	  till	  smärta.	  För	  att	  vi	  ska	  uppfatta	  smärtan	  sänds	  
den	  från	  nerven	  till	  hjärnan.	  Vi	  kan	  aldrig	  uppfatta	  smärtan	  innan	  nervimpulsen	  kommit	  
till	  hjärnan.	  Ett	  ökat	  blodflöde	  genom	  spända	  muskler	  kan	  göra	  att	  de	  slappnar	  av,	  och	  att	  
smärtan	  lindras	  då	  nerven	  inte	  kläms	  längre.	  Däremot	  påverkar	  inte	  strålning	  från	  en	  
datorskärm	  smärtimpulser.	  

	  

	   	  



	  
	  

	  

	  
13.	  Växande	  träd	  

Ett	  träd	  växer	  och	  växer	  och	  ökar	  i	  vikt	  med	  upp	  till	  100	  kg	  
per	  år.	  Varifrån	  kommer	  det	  mesta	  av	  dessa	  100	  kg?	  
	  
A)	  Luften	  
B)	  Vatten	  
C)	  Gödningsämnen	  
D)	  Jorden	  
	  

	  
	  
	  
	  
Rätt	  svar:	  A	  
	  
	  
Kommentar:	  
	  
Det	  är	  genom	  fotosyntesen	  som	  växterna	  binder	  koldioxid	  från	  luften	  i	  olika	  organiska	  
föreningar:	  Koldioxid	  +	  vatten+	  solenergi	  -‐-‐-‐>	  	  Socker	  +	  syre.	  	  	  
Reaktionerna	  sker	  i	  växtcellernas	  kloroplaster,	  som	  innehåller	  klorofyll.	  Man	  delar	  upp	  
reaktionerna	  i	  ljusreaktionerna	  (där	  energin	  från	  ljuset/fotonerna	  tas	  omhand)	  och	  
mörkerreaktionerna	  (där	  kolhydrater	  bildas	  av	  bl.a.	  koldioxid).	  
Wikipedia:	  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Biomassa)	  Biomassa	  är	  materia	  som	  ingår	  i	  
levande	  organismer.	  Biomassan	  omfattar	  vanligen	  också	  död	  materia	  i	  levande	  
organismer,	  såsom	  ved.	  Biomassa	  är	  organiskt	  material	  som	  kommer	  från	  växternas	  
fotosyntes.	  Vid	  fotosyntesen	  bildas,	  med	  växternas	  klorofyll,	  druvsocker	  och	  syre	  ur	  
koldioxid,	  vatten	  och	  solenergi.	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

14.	  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	  svagare?	  	  
	  

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.	  

Rätt	  svar:	  C	  
	  
Kommentar:	  
A)	  Lampan	  blir	  inte	  sotig	  av	  att	  batteriet	  har	  använts.	  
B)	  Tjockleken	  på	  trådar	  i	  en	  lampa	  påverkas	  inte	  av	  att	  det	  går	  ström	  genom	  dessa.	  Det	  
enda	  som	  kan	  hända	  med	  trådarna	  är	  att	  de	  går	  av,	  och	  då	  går	  lampan	  sönder.	  
	  
C)	  En	  batteri	  är	  inte	  en	  perfekt	  spänningskälla	  som	  ger	  konstant	  spänning	  under	  alla	  
förhållanden	  över	  sina	  två	  poler.	  Ett	  batteri	  kan	  däremot	  oftast	  ses	  som	  en	  perfekt	  
spänningskälla	  seriekopplat	  med	  en	  resistor	  (motstånd).	  	  Det	  som	  händer	  med	  ett	  batteri	  
när	  det	  har	  använts	  mycket	  är	  att	  denna	  resistans	  ökar.	  När	  batteriet	  ansluts	  till	  en	  
ficklampa	  (eller	  något	  annat)	  så	  kommer	  strömmen	  från	  batteriet	  ge	  upphov	  till	  ett	  
spänningsfall	  över	  batteriets	  egna	  resistans.	  Det	  gör	  en	  allt	  mindre	  spänning	  till	  
ficklampan,	  och	  den	  lyser	  svagare.	  
D)	  Luft	  kan	  inte	  läcka	  in	  till	  lampan	  då	  den	  är	  hermetiskt	  tillsluten.	  
	  
Ett	  batteris	  kapacitet	  anges	  i	  amperetimmar	  (Ah).	  Det	  talas	  om	  hur	  länge	  ett	  batteri	  räcker	  
över	  tid.	  Exempelvis	  ett	  bilbatteri	  som	  har	  kapaciteten	  100	  (Ah)	  kan	  användas	  i	  100	  
timmar	  om	  man	  belastar	  det	  med	  strömmen	  1(A),	  medan	  det	  bara	  räcker	  i	  10	  timmar	  om	  
det	  belastas	  med	  10	  (A).	  Allmänt	  så	  räcker	  ett	  batteri	  i	  fler	  timmar	  då	  belastningen	  drar	  
mindre	  ström.	  Moderna	  ficklampor	  som	  använder	  strömsnåla	  lysdioder	  i	  stället	  för	  mer	  
strömkrävande	  glödlampor	  kan	  därför	  lysa	  mycket	  länge.	  
	  
Lampan	  slutar	  inte	  att	  helt	  plötsligt	  lysa	  när	  batteriet	  blir	  mer	  urladdat,	  utan	  batteriets	  
polspänning	  sjunker	  med	  tiden,	  och	  lampan	  lyser	  allt	  svagare.	  

	   	  



	  
	  

	  

15.	  Doftspridning	  

	  
Parfym	  består	  av	  olika	  typer	  av	  kemikalier	  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.	  

	  

Rätt	  svar:	  A	  
	  
	  
Kommentar:	  
	  
Doftämnena	  är	  lättflyktiga.	  Temperatur	  och	  vind	  påverkar	  hur	  pass	  lätt	  de	  avdunstar	  från	  
kroppen.	  	  
	  


