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1. JULGRANEN 
Det har snöat mycket hela natten och när du hämtar in julgranen följer det med ganska 
mycket både snö och is. En isklump hamnar på trägolvet i vardagsrummet och en på 
metallskyddet framför den öppna spisen. Efter ett tag märker du att den ena isbiten har 
smält bort helt men inte den andra. 
 
Vilken isbit smälter fortast?  
 

A) Den på metallskyddet. Metallen leder värme 
bättre än trä och isen smälter därför fortare.  

B) Den på trägolvet. Golvet känns varmare än 
metallskyddet och därför smälter isen på 
trägolvet fortare. 

C) Det går lika fort. Båda underlagen har samma 
temperatur från början och värmer därför lika 
mycket. 

D) Hälften av gångerna blir det metallskyddet och 
hälften trägolvet. Slumpen avgör. 

 
 
 
 
 
 
 
Svar: A 
 
Kommentarer: 
 
Metall leder värme mycket bättre än trä. Lägger du din hand på diskbänken leds värmen 
snabbare bort från handen än om du lägger handen mot skärbrädan. Handen på 
diskbänken kyls därför mer. För isbiten blir det tvärtom. Då leds värme till isbiten, inte 
ifrån den. Eftersom värmen leds bättre i metall leds där värmen snabbare till isbiten som 
därför smälter fortare.  

http://www.teknikattan.se/


Teknikåttan 2016 - Julfrågor              
 

www.teknikattan.se 

 
2. VATTNA GRANEN 
Du ska vattna din julgran och börjar fundera på hur det kan komma sig att vattnet till 
synes trotsar gravitationen. Gravitationen, eller tyngdkraften som den också kallas, är en 
av Universums naturlagar och gör bland annat att föremål faller mot jorden när man 
släpper dem. Ändå stiger vattnet från julgransfoten upp i toppen av granen trots att den 
är flera meter hög. 
 
Vilket påstående är sant? 
 

A) Det beror på att julgranen skapar ett undertryck som suger upp vattnet. 
B) Barren skickar nervsignaler via julpynten till julgransfoten att den ska skicka upp 

vatten.  
C) Vatten påverkas inte av gravitationen utan rinner lika gärna uppåt som nedåt. 
D) Vattnet stiger inte uppåt i granen Det behövs inget vatten i barren eller bladen, 

endast i rötterna. 
 
 
Svar: A 
 
Kommentarer: 
 
Vatten transporteras från rötter till blad i ett rörsystem uppbyggt av specialiserade 
celler som är döda och tomma. Rörsystemet kallas xylem och är synligt som ved i 
stammar och ”nerver” i blad. Vattnet transporteras som en följd av att bladen förlorar 
vatten när klyvöppningarna hålls öppna. Klyvöppningarna är små porer på bladytan 
som hålls öppna på dagen för att släppa in den koldioxid som behövs i fotosyntesen. 
Samtidigt passerar vatten ut. När vattnet passerar ut genom klyvöppningarna uppstår 
en brist som yttrar sig som ett undertryck, ett ”sug” i bladets xylem. Vatten rör sig från 
rötterna, där trycket är högt, till bladen, där trycket är lågt. Trycket sjunker därvid också 
i rötterna och vatten kan i sin tur röra sig från marken till rötterna. Vattentransporten är 
alltså en fysikalisk process som drivs av tryckskillnader. 
Att ett träd kan suga upp vatten till mer än 10 meters höjd är lite förvånande eftersom 
detta är den högsta höjd man kan suga upp vatten vid normalt lufttryck. Trädets 
snillrika system att skapa tryckskillnader i flera etapper lyckas trots detta att få vatten 
till trädkronan även om trädet är över 10 meter högt.  
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3. VARM MAT 
Du ska laga julmat och hettar upp olja i en stekpanna. Plötsligt börjar oljan brinna. 
Vad får du absolut inte göra när du ska släcka branden? 
 

A) Lägga på ett stort lock. 
B) Hälla på kallt vatten. 
C) Ringa brandkåren. 
D) Stänga av plattan. 

 
 
 
 
 
Svar: B 
 
Kommentarer: 
 
Olja som brinner är en stor fara vid matlagning, laborationsarbete mm. Ännu farligare 
blir det om man försöker släcka med vatten. Det är till och med bättre att inte göra 
någonting alls. Om man häller vatten på brinnande olja kommer man att få en explosion 
med meterhöga lågor och risken att elden sprider sig till fläkten eller ut i resten av köket 
är mycket stor. 
Anledningarna till denna reaktion är två: 
 

1. Brinnande olja har en temperatur på flera hundra grader, dvs långt över 100 
grader där vatten kokar och övergår till vattenånga. 

2. Vatten är tyngre än olja. När man häller vatten på brinnande olja sjunker vattnet 
först till botten och där börjar det koka häftigt och övergå till ånga. Vattenånga 
tar flera hundra gånger mer plats än vatten och när den utvidgar sig blir det en 
explosion som kastar upp den brinnande oljan i luften. 

 
Det bästa man kan göra om det börjar brinna i en stekpanna är att lägga på ett stort lock 
eller en brandfilt för att kväva elden. Ta bort pannan från värmekällan och stäng av 
plattan. 
Att ringa brandkåren kan tyckas onödigt om man lyckas släcka elden. Men en fläkt över 
spisen samlar en hel del lättantändligt fett och om lågorna varit höga finns en risk att 
elden får fäste där. Det kan också finnas andra lättantändliga föremål i ett kök. 
Brandkåren kan kontrollera detta så ring och larma hellre en gång för mycket.  
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