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1. GLITTER 
 
Du ska pynta din luciakrona med glitter av äkta guld. Du 
använder både rent guld som har en gulröd lyster och vitt 
guld. Hur har det vita guldet framställts? 
 

A) Man har blandat guld med silver. 
B) Man har blandat guld med krita. 
C) Man har blanda guld med vit färg. 
D) Man har värmt upp guld till 500 grader och låtit 

det sakta svalna av. 
 
 
 
Svar: A 
 
Kommentarer: 
 
Vitt guld är ett exempel på att man kan få ett material med vissa önskade egenskaper om 
man blandar eller legerar olika material med varandra. Skälen till att man legerar kan 
vara flera. Legeringen kan exempelvis ha bättre egenskaper än de ingående 
beståndsdelarna eller också kan den ha ungefär samma egenskaper som den dyraste av 
beståndsdelarna men vara billigare att tillverka eftersom ersättningsämnet är relativt 
billigt. Vitt guld är en legering och består av guld blandat med silver eller palladium. 
Tidigare användes även nickel, men främst på grund av risken för allergiska reaktioner 
upphörde man att tillsätta nickel omkring 1980. För att t ex en vigselring i vitt guld ska 
få en ljus lyster täcker man ytan (pläterar) med en annan metall såsom rodium. 
Allmänt gäller att en legering har metalliska egenskaper (d v s leder elektrisk ström bra) 
och att minst en av ingredienserna ska vara en metall. 
Andra exempel på legeringar är mässing (koppar + zink), brons (koppar + tenn) och 
rostfritt stål (järn + nickel + krom). 
 
Legering (av legera, av latin ligare, ’binda ihop’, ’förena’) 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Legering 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Guld   
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2. LYSANDE 
 

 
När glödlampan i adventsljusstaken lyser beror det på 
att elektroner i rörelse hettar upp lampans glödtråd till 
en så hög temperatur att den lyser. 
 
Vad händer med elektronerna när du släcker lampan? 
 
 
 
 

 
A) De försvinner tillbaka innanför stickproppkontakten i väggen. 
B) De slutar att röra sig på ett mer samordnat sätt. 
C) De upphör att vara laddade och blir neutroner. 
D) De drar sig snabbt tillbaka till kraftverket där de producerats. 

 
 
Svar: B 
 
Kommentarer: 
 
Att elektroner rör sig mer samordnat i en viss riktning beror på att det finns en elektrisk 
potentialskillnad. Den elektriska potentialskillnaden kan jämföras med en höjdskillnad 
och elektrisk ström med strömmande vatten. Som vi vet rinner vattnet alltid från en 
högre höjd till en lägre. På samma sätt är det med elektrisk ström, den går från en högre 
elektrisk potential till en lägre. När man släcker en glödlampa med en strömbrytare så 
stoppar men elektronernas rörelse på samma sätt som man skulle kunna tänka sig att 
stoppa strömmande vatten genom att dämma. Vare sig elektronerna eller vattnet 
försvinner, de bara stoppas i sin framfart. Elektronerna rör sig förvisso slumpmässigt 
fram och tillbaka även sedan vi släckt lampan, men ungefär lika mycket åt alla håll och 
inte nettomässigt åt ett visst håll. Den här slumpmässiga rörelsen är inte tillräcklig för 
att hetta upp glödtråden så att den börjar lysa.  
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3. SKOTTÅR 
 
2016 är ett skottår, vilket gör att vi får en extra dag i februari. Vart fjärde år är skottår, 
alltså ett år med 366 dagar.  Varför har man skottår? 
 

A) Annars förskjuts årstiderna sakta då 
jorden behöver mer än 365 dygn för 
att snurra ett varv runt solen. 

B) Vart fjärde år är det mycket solfläckar 
som bromsar upp jorden vilket gör 
året en dag längre. 

C) Det görs av ekonomiska skäl eftersom 
skottår innebär att alla kan arbeta en 
dag mer det året. 

D) Vintrarna är snörikare vart fjärde år 
och då behövs en dag extra för 
snöskottande. 

 
 
 
Svar: A 
 
Kommentarer: 
 
Det tar ungefär 365,25 dagar för Jorden att röra sig ett varv i sin omloppsbana runt 
Solen. Ett normalt kalenderår har 365 dagar, vilket gör att efter fyra år har året 
förskjutits med en dag. Om alla år vore 365 dagar skulle året efter 120 år ha förskjutits 
en hel månad, och efter ungefär 700 år skulle året ha förskjutits med 6 månader. Då 
skulle midvinter på norra halvklotet inträffa i juni, och midsommar i december. För att 
undvika detta problem skjuter man i stället in en dag (skottdagen) vart fjärde år, så att 
dessa år har 366 dagar. Skottdagen läggs in i februari om årtalet är delbart på 4. Nästa 
skottår är 2016, och februari har då 29 dagar. 
Även denna korrigering är inte helt korrekt, då jorden i själva verket tar lite mindre än 
365,25 dagar på ett varv runt solen. Efter 100 år har detta gett nästan en dags fel. Detta 
korrigerar man genom att låta bara vart fjärde hundraår vara skottår. De hela hundraår 
som är delbara på 400 blir skottår. År 2000 var därför skottår medan 1900 inte var det, 
och 2100 kommer inte heller vara det. 
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