
Teknikåttan 2016 - Höstfrågor              

www.teknikattan.se 

 
 
1. FRUKTFLUGEFÄLLAN 
Nu på hösten hänger träden fulla med frukt, och många kök fylls av äpplen, plommon 
och päron. Fruktflugor trivs bra i övermogen frukt och kan bli mycket irriterande. En 
smart och enkel fruktflugefälla kan göras av en blandning av vatten, vinäger, lite honung 
och någon droppe diskmedel. 
 
Varför tillsätter man diskmedlet? 
 

A) Lukten berusar flugorna så de blir yra. 
B) Diskmedlet klibbar ihop flugornas vingar. 
C) Ytspänningen minskar så flugorna drunknar. 
D) Diskmedlet löser upp flugornas ben. 

 
 
 
 
 
Svar: C 
 
Kommentarer: 
 
Vinägern och den söta honungen drar till sig fruktflugorna som gärna vill suga i sig 
blandningen. 
Diskmedlet sänker vattnets/blandningens ytspänning så att fruktflugorna drunknar. 
 
2015-11-03 Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ytspänning 
”Ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som 
uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna. 
Ytspänningen ser till att gränsytan mot omgivningen blir så liten som möjligt. Till 
exempel gör den vattendroppar runda, för då får de så liten gräns som möjligt mot 
luften. Det är också tack vare ytspänningen som en del lätta djur, till exempel skräddare, 
kan gå på vattenytan. Om djurets fot trampade igenom skulle nämligen ytan mellan 
vatten och luft bli större.”  
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2. VITAMINER 
När solen lyser på huden bildas D-vitamin, som behövs 
bland annat för att få ett starkt skelett. Nu på hösten 
minskar solbestrålningen, och vi behöver då få i oss D-
vitamin på annat sätt. D-vitamin är ett fettlösligt ämne, 
som finns naturligt i många livsmedel.  
 
 

Vilket av följande livsmedel innehåller mest D-vitamin per kilogram? 
 

A) Knäckebröd 
B) Äpple 
C) Kyckling 
D) Lax 

 
 
Svar: D 
 
Kommentarer: 
 
Lax är en fet fisk som liksom andra feta fiskar innehåller 
mycket D-vitamin. Det finns även processade livsmedel där D-
vitamin är tillsatt, oftast i syntetisk form.  
I de flesta mejeriprodukter finns vitamin D naturligt, men i de 
magra mejeriprodukterna tillsätter man vitaminet. 
D-vitamin fungerar som ett hormon i våra kroppar. Det styr 
bl.a. bencellernas kalciumupptag. Brist på vitaminet kan därför 
leda till kalkbrist. När solen inte skiner, som under 
vinterhalvåret, kan vi alltså få i oss den viktiga vitaminen via 
kosten.  
Livsmedelsverket rekommenderar att alla barn upp till två år får ett tillskott av A- och 
D-vitamin. 
 
Förkortningen GI = ”Glykemiskt index” kan kort beskrivas som kolhydraters 
omsättningstid från mun till blodbana. 
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3. TIDERÄKNING 
Ett solur består av en pinne som kastar en solskugga på en urtavla.  
 
Vilket av nedanstående påståenden om solur är 
falskt? 
 
 

A) Skuggan i ett solur rör sig ett varv på 12 
timmar. 

B) Soluren måste justeras om när vi växlar 
mellan sommartid och vintertid. 

C) Skuggan i ett solur vrider sig åt motsatt håll i 
Australien jämfört med i Sverige. 

D) Mitt på dagen nära ekvatorn har soluren ibland ingen skugga även om det är 
soligt. 

 
 
Svar: A 
 
Kommentarer: 
 
Jorden snurrar ett varv runt sin egen axel på 24 timmar. Detta får till följd att solen 
verkar röra sig ett varv på himlen varje dygn. Skuggan från solen tar därför 24 timmar 
på sig att gå ett varv. (Då solen är under horisonten ser vi naturligtvis ingen skolskugga.) 
Då vi växlar mellan sommartid och normaltid måste man ställa om sin klocka en timme, 
detsamma gäller solur. Vid normaltid ligger solen åt söder (och skuggan åt norr) ungefär 
klockan 12 på dagen, men då vi har sommartid är solen åt söder en timme senare. 
I Australien liksom i Sverige går solen upp i öster. Mitt på dagen ligger solen söderut i 
Sverige, men norrut på södra halvklotet.  
Solen ser ut att röra sig i motsatt riktning i Australien, och därför snurrar även skuggan 
tvärt om i Australien jämfört med i Sverige. 
Nära ekvatorn kan solen stå i zenit (precis rakt upp) mitt på dagen. Då blir det ingen 
skugga från pinnen. 
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