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0. Klassuppgift Pariserhjul 

Konstruktionen 

Hjulet ska ha en diameter på 30-60 cm. På hjulet ska finnas minst 4 vagnar. Vagnarna ska innehålla 

en kula på minst 10 mm. En vagn ska vara märkt.  Drivanordningen till hjulet ska vara helt mekanisk (t 

ex lod, fjädrar, gummiband).  Inget elektriskt får användas för pariserhjulets drift och funktion. 

Däremot får elektriska delar finnas i utsmyckningen. 

Funktion 

Vid start ska den märkta vagnen befinna sig högst upp på hjulet. Pariserhjulet startas utan att tillföra 

manuell kraft till det, tex att snurra på hjulet med handen är inte tillåtet. Hjulet får startas med att 

man släpper något, eller drar ut en sprint eller liknande. Hjulet ska snurra ett halvt varv så att den 

märkta vagnen befinner sig längst ner (mitten av vagnen ska befinna sig inom 10 grader från 

lodlinjen). Där ska hjulet vända och sedan snurra tillbaka till ursprungsläget och stanna där.  

Hela förloppet, dvs ett halvt varv ner och ett halvt varv tillbaka, ska ta 15 sek. 

Utförande 

Vid tävlingstillfället placeras pariserhjulet på ett bord. Laget får 2 minuter för att montera 

pariserhjulet och göra det startklart. Laget, som består av högst fyra personer, behöver inte vara 

samma som i övriga tävlingsmoment. Bordets höjd är minst 50 cm från golvet. Man får två försök, 

varav det med mest poäng räknas. Förberedelsetiden mellan försöken är två minuter. 

Loggbok 

Under arbetets gång ska ni föra en loggbok, vilken kan vara i form av en blogg, hemsida eller 

liknande, om byggnationen. På denna kan ni dokumentera byggnationen med text och bilder, och 

gärna med filmer från provkörningar.  

Loggboken ska innehålla: 

1) namn på klass och skola 

2) beskrivning av konstruktionen med text och bild, strategi, lyckade och    

      misslyckade tester 

3) beskrivning hur arbetet fortlöpt och hur mycket tid ni lagt ner 

4) redogörelse för kostnader ni haft 

5) bilder och/eller filmer tagna under byggnationens gång 

6) arbetets koppling till Lgr11 och bedömningsmatrisen  

 



 

 

Loggboken ska senast 2016-04 -19 göras tillgänglig för er lokala kontaktperson för Teknikåttan (alltså 

inte till e-postadressen nedan), t ex som en pdf-fil via email, eller en adress till hemsida/blogg. 

Bedömning: 

1 poäng om hjulet rör sig 

+1 poäng om hjulet stannar längst ner 

1 poäng om hjulet återvänder tillbaka, minst 10 grader från lodlinjen. 

+ 1 poäng om hjulet återvänder till startpositionen (högst 10 grader från lodlinjen) 

1 poäng om hjulet fullbordar förloppet på mellan 10 och 20 sek 

+1 poäng om hjulet fullbordar förloppet på mellan 13 och 17 sek 

1 poäng till det lag som kommer närmast 15 sek 

1 poäng för godkänd loggbok 

Om det är ett mindre fel i konstruktionen (storlek, vändpunkt och slutposition) så avgör domaren 

enhälligt hur mycket poängavdrag det ska göras. 

Denna uppgift är extra viktig. Om två lag hamnar på samma poäng i regionsemifinalen kommer det 

lag som har mest poäng på denna uppgift komma före. 

Designpris: 

Vi kommer dessutom att utse och uppmärksamma bäst designade klassuppgift. Detta ger dock inte 

poäng till regionstävlingen men kanske ett designpris till klassen. Så gör en väl designad 

konstruktion!  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Strålande teknik 

Vi hör och läser ofta om olika slags elektromagnetisk strålning. Ibland används ordet vågor 
istället för strålning. Sju exempel på strålning/vågor är 
 

A. Radiovågor 

B. Mikrovågor  
C. Infraröd strålning 

D. Synligt ljus 

E. Ultraviolett strålning 

F. Röntgenstrålning 

G. Gammastrålning  

Nedan har vi sex tillämpningar av strålningen. Para ihop tillämpningarna med den typ av 

strålning som utnyttjas. Du ska alltså välja sex av de strålningsformer som nämns ovan. Alla 

har olika typer av strålning. Notera att en strålningstyp blir över.                                       

1. Laserpekare  

2. Bluetooth  

3. Fjärrkontroll till TV  

4. Solarium  

5. Bagagekontroll på flygplatser  

6. Walkie-Talkie 

 

Tid: 1,5 min. 

Poäng: 6, ett för varje rätt svar. 

Svar: 

A-6. Radiovågor-Walkie Talkie (A-2 är också godkänt) 
B-2. Mikrovågor-Bluetooth 
C-3. Infraröd strålning- Fjärrkontroll 
D-1. Synligt ljus-Laserpekare 
E-4. Ultraviolett strålning-Solarium 
F-5. Röntgenstrålning-Bagagekontroll 
 

Kommentarer: 

I en laserpekare så ser vi ljuset som sänds ut, det kan vara till exempel rött eller grönt. 

Eftersom vi ser ljuset är detta ljus synligt ljus. 



 

 

En bluetooth kommunicerar med mikrovågor. Dessa förhållandevis lågvågiga mikrovågor kan 

även ses som extremt kortvågiga radiovågor (ligger lite på gränsen mellan radiovåg och 

mikrovåg) och därför är inte heller svaret radiovågor fel.  

En fjärrkontroll till en TV skickar osynligt och ofarligt IR-ljus mellan fjärrkontroll och TV. 

Lamporna i ett solarium skickar (förutom synligt ljus) även Ultraviolett ljus. Det är det 

ultravioletta ljuset som gör dig solbränd. 

Röntgenstrålar tar sig igenom vissa material och stoppas av andra, de används därför både 

inom sjukvården för att titta på bland annat ben men även om man vill se innehållet i en 

vätska. 

En Walkie-Talkie omvandlar ljudet till radiovågor då ljudet sänds genom luften. Motagarens 

apparat omvandlar sedan tillbaka radiovågorna till vanligt ljud igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ledtråd 

I denna fråga kommer ni att få fem ledtrådar som alla leder fram till ett och samma ord.  

Ledtrådarna kommer att läsas en och en. Ni har femton sekunder på er att skriva ner ert svar efter 

det att en ledtråd lästs klart. Ni får chansa på alla nivåer, ni får inga minuspoäng och ni får skriva ett 

annat svar på en lägre nivå om ni vill. Totalt kan ni skriva fem svar och ni får en poäng för varje rad 

som rätt svar står på.  Ni skriver ert svar på samma radnummer som ledtråden.  

 

Cool typ 

1. Dök upp i två skilda skepnader år 1930 

2. Ett år för detta kända objekt är långt 

3. 2006 blev den en dvärg  

4. Första närbilden togs 2015 av New Horizons  

5. Musse är dess husse och Charon dess måne. 

Tid: 15 s per ledtråd. 

Svar: Pluto 

Poäng: Max 5, en poäng per rätt gissning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Plus-plus-bro 

Två extra elever ur klassen skall göra en praktisk uppgift. 

Ni skall med hjälp av Plus Plus bygga en så stark bro som möjligt över en 15 cm bred klyfta, parallellt 

med tävlingen som fortsätter som vanligt. Bron skall hänga från kanterna och får inte stödja mot 

klyftans botten.  

När bron är klar mäts belastningen den klarar genom att vikter placeras mitt på bron tills den brister. 

För att det skall gå att mäta belastningen som bron klarar behöver det finnas en vågrät yta på brons 

mitt där det går att placera vikter som är 4 cm i diameter.  

Poäng: Max 5 p. 1 p för varje vikt som bärs upp under minst 10 s. 

1p 50g 

2p 100 g 

3p 200 g 

4p 300 g 

5p 400 g 

 

Tid: 10 min. 

Bedömning: 

Vikter placeras försiktigt mitt på bron till den eventuellt brister (stöd med handen under bron när 

vikterna placeras). Bron skall klara belastningen statiskt i minst 10 sekunder. 

Om inte exakt dessa vikter finns tillgängliga på tävlingsstället används närmaste tillgängliga 

vikter. Om något lag inte exakt uppfyller specifikationen på den vågräta ytan godkänns bron om 

det går att placera vikter på den utan att de glider av. 

Till domarna: 

Vikter så det går att kombinera till: 50g, 100 g, 200 g, 300 g och 400 g. Vikten som placeras på bron 

bör vara ca 25-40 mm. Om inte exakt dessa vikter finns tillgängliga används närmaste tillgängliga 

vikter. Dessutom behövs ett gap 15 cm brett minst 15 cm högt, stoppur och linjal.  

 

 

 



 

 

4. Elbilar 

Framför er har ni några uppgifter om Sveriges elproduktion, växthusgasutsläpp och bilar. Ni ska nu 

använda denna information för att svara på följande frågor:  

Delfråga A: Vilka elkraftslag producerar ensamma tillräckligt med el för att kunna driva alla 

personbilar i Sverige om alla bilar hade varit eldrivna?  

Delfråga B: Den producerade elen som inte används i Sverige exporteras. Hur många eldrivna 

personbilar med samma körsträcka som den genomsnittliga svenska bilen skulle kunna drivas med 

den exporterade elen? 

Delfråga C: Med hur många procent skulle växthusgasutsläppen kunna minska i Sverige om alla 

personbilar ersattes med elbilar och elen de laddades med kom från utbyggd vind- eller vattenkraft?  

 

Sveriges elproduktion och elanvändning per år: 

Kraftslag Miljarder Wh 

Vattenkraft 74 300 

Vindkraft 16 300 

Kärnkraft 54 200 

Värmekraft 13 400 

Total elproduktion 158 200 

Elanvändning i Sverige 135 500 
 

En elbil förbrukar i genomsnitt ca 2 kWh/mil

Det finns ca 5,2 miljoner personbilar i Sverige

I genomsnitt rullar varje bil  i Sverige ca 1200 mil per år



 

 

         

 

Svar: 

A: Vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och värmekraft (dvs alla i tabellen). 

B: 9,5 miljoner bilar (Mer exakt 9 460 000 bilar) 

C: 20% 

 

Tid: 3 min. 

Bedömning: 

Delfrågor A, B och C: 2 p per rätt svar. Max 6 p. 

Delfråga C ska vara inom +- 3 procentenheter. 

 

Rekvisita: 

Faktablad med tabeller och diagram, miniräknare.  

Kommentar: 

Att ersätta alla Svenska personbilar skulle med dessa data motsvara ca 8% av Sveriges elproduktion 

eller 13 TWh. Den största osäkerheten är den exakta genomsnittliga elförbrukningen hos bilarna. 

Hänsyn tas inte heller till eventuella effekter vid tillverkningen av bilarna. 

 

 

 



 

 

5. Sant/Falskt 

Frågeledaren kommer nu läsa upp några påståenden, och sen ska ni svara på om påståendet är 
sant eller falskt. Detta gör ni genom att ni håller upp en grön skylt om ni anser att påståendet är 
sant och en röd skylt om det är falskt. För varje påstående har ni 10 sekunders betänketid. Ni 
kommer inte få dessa frågor på papper, utan det gäller att lyssna noga på vad som sägs. 

Påståenden: 

1. DNA är ett vanligt protein i naturen. 

2. Alkalimetallerna har två valenselektroner. 

3. Rapsolja kan användas i framställningen av drivmedel för t.ex. bussar. 

4. Planeten Venus omloppsbana runt solen är längre än jordens. 

5. Antikroppar bildas naturligt i kroppen då den utsätts för t.ex. virus. 

Svar: 

1. Falskt 

2. Falskt 

3. Sant 

4. Falskt 

5. Sant 

Tid: 10 sek per påstående. 

Poäng: Max 5 p, ett för varje korrekt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Radioaktivt regn 

Den 26 april 1986 inträffade en olycka i kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina, som ledde till att stora 

mängder radioaktivt avfall föll ner över Sverige. Att ett grundämne är radioaktivt innebär att det 

gradvis sönderfaller, och omvandlas till ett annat grundämne, samtidigt som det skickar ut strålning. 

Strålningen mäts i Bequerel per kvadratmeter (Bq/m2). Efter ett tag kommer det radioaktiva ämnet 

ha omvandlats till ett annat grundämne. Den tid det tar för hälften av grundämnet att omvandlas 

kallas halveringstid. 

En stor del av det radioaktiva nedfallet över Sverige var i form av grundämnet Cesium 137, som har 

en halveringstid på 30 år. I de svårast drabbade områden uppmättes upp mot 100 000 Bq/m2. 

Efter olyckan tog man prover av jord och växter. Strålningen i proverna mättes, och proverna 

sparades sedan. 

Delfråga 1: 

Du har ett jordprov som direkt efter olyckan visade 100 000 Bq/ m2. Hur kraftig är strålningen i 

provet idag? Ange svaret i Bq/m2.  

Delfråga 2: 

Hur lång tid tar det innan cesiumhalten i provet blir mindre än 1% av vad den var direkt efter 

olyckan? Motivera svaret. 

Tid: 2 min. 

Poäng: 6 p. Delfråga 1: 2 poäng för rätt svar. Delfråga 2: 2 poäng för rätt svar, 2 poäng för 

rätt motivering. 

Svar: Delfråga 1: 50 000 Bq/m2. Delfråga 2: Ca 200 år. (Intervallet 190-210 år godkänns). 

Kommentarer: 

Delfråga 1:  

Eftersom halveringstiden för Cesium 137 är 30 år kommer ett jordprov som tagits direkt 

efter olyckan efter 30 år innehålla hälften så mycket Cesium 137 som det gjorde när provet 

togs. I år, 2016, är det 30 år sedan olyckan hände, alltså en halveringstid. Ett prov som 1986 

visade 100 000 Bq/m2 innehåller alltså nu 50 000 Bq/m2. 

 

 

 



 

 

Delfråga 2: 

Cesiumhalten efter en tid t kan uttryckas som N(t) = N(0) x 2-(t/T
1/2

) där T1/2 är halveringstiden. 

Genom att sätta N(t) = 0.01 x N(0) och lösa ut t får man fram tiden för cesiumhalten att 

reduceras till mindre än 1%, vilket är t= 6,64 x T1/2 år. Med en halveringstid på T1/2 = 30 år får 

vi fram svaret t=199 år. 

Det går också att komma fram till svaret genom att testa sig fram, genom att dela 

cesiumhalten på 2 upprepade gånger, tills den blir mindre än 1000 (som är 1% av 100 000). 

Då ser man att efter 6 halveringar är cesiumhalten 1562,5 Bq/m2 medan den efter 7 

halveringar är 781,25 Bq/m2. Varje halvering tar 30 år. 6 halveringar (180 år) räcker alltså 

inte, medan 7 halveringar (210 år) är mer än tillräckligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Blodgrupp 

I blodtypssystemet AB0 (AB-noll) används blodgrupperna A, B, AB eller 0. Blodtypen 

bestäms av vilka antigener som sitter på de röda blodkropparna.  

I blodplasman finns dessutom antikroppar som gör att blodet klumpar ihop sig om det tillförs 

röda blodkroppar med antigener av fel typ. Blod som innehåller A-antikroppar klumpar ihop 

sig om blod med A-antigener tillförs. Det samma gäller för B-antikroppar och B-antigener.  

Många av oss har blodtypen 0 (noll), vilket innebär att vi varken har A- eller B-antigener. 

Man undersöker vilken blodtyp en person tillhör genom att blanda blodet med två olika 

reagenser, med A- respektive B-antikroppar. Finns antigenerna i blodet ser man att blodet 

klumpar ihop sig i provröret med motsvarande antikroppar. Finns inga antigener så sker ingen 

reaktion.  

  
Provrör innehållande reagenser med A- 
respektive B-antikroppar 

Efter tillsats av blod har reaktion skett i 
röret med A-antikroppar. Inga B-antigener 
finns i rör B. 

 
   
1. Nedan ser du två uppsättningar med provrör med A- och B-antikroppar. Blod från en 

person har tillförts uppsättning a och blod från en annan person har tillförts uppsättning b. 
 
Med hjälp av resultatet ni ser nedan skall ni nu bestämma vilka antigener (A och/eller B) 
samt vilken blodtyp (dvs. A, B, AB eller 0) det tillförda blodet har. 
 

a) Antigener och blodtyp?

 

b) Antigener och blodtyp?

 
Varje uppsättning provrör kan ge max 2p (1+1)  



 

 

 

När man ger en blodtransfusion använder man i första hand blod med samma blodtyp som 
den patienten redan har. Går inte det kan man ge annat blod, om blodtyperna funkar ihop. 

 
2. Vilka blodtyper kan patienter med följande blodtyper ta emot blod från utan att blodet 

klumpar ihop sig? (2p) 
 

a) AB? (1p) 
b) 0? (1p) 

 
Svar:  
 

1a) B-antigener och Blodtyp B (1+1p) 
1b) Inga antigener och Blodtyp 0 (1+1p) 
 

2a) A, B, AB och 0 (1p) 
2b) 0 (1p) 

Poäng: Max 6 p. 
 
Tid: 3 min. 

Kommentarer: 
 
1a): Ingen reaktion i provröret med A-antikroppar, dock i röret med B-antikropparna. Detta visar att 
patienten inte har A-antigener men har B-antigener och därmed har blodtyp B.  
1b): Ingen reaktion i något av provrören, vilket innebär att blodet varken innehåller A- eller B-
antigener. Detta visar att patienten har blodtyp 0.   
 
2a): AB kan ta emot blod från alla andra blodtyper, dvs AB, A, B and 0 då det inte innehåller några 
antikroppar över huvudtaget.  
2b): Blodtyp 0 kan endast ta emot blod från 0 då blodet innehåller både A- och B-antikroppar.   
 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ljudlös kommunikation – klassuppgift 

Människan har alltid haft ett behov av att kommunicera ljudlöst över långa avstånd. Orsakerna kan 

vara många, t.ex. att man inte vill skrämma iväg ett byte, att man inte vill avslöja sig för en fiende, 

eller att man inte kan ropa så högt att budskapet når fram. Idag sker oftast kommunikation via 

elektroniska hjälpmedel men det finns också många andra sätt. Ett enkelt och väl beprövat sätt är att 

använda signalflaggor för kommunikation. 

Klassen har konstruerat en kod för att kunna överföra ljudlös kommunikation på långt avstånd 

genom att använda enkla signalflaggor. 

Varje lag utökas med en elev och delas sedan i två delar, sändarna och mottagarna, med två elever i 

varje. Alternativt kan denna tävlingsuppgift utföras av fyra helt andra elever från klassen. 

Sändarna (två elever) placeras långt ifrån men väl synliga för mottagarna, t.ex. längst bak i lokalen. 

Sändarna har tillsammans fyra flaggor, två röda och två gula flaggor. Flaggorna utgörs av inplastade 

A4-papper med samma färg både på fram och baksida. 

Mottagarna (två elever) sitter på de tävlandes plats på scenen. Mottagarna har också fyra flaggor, två 

röda och två gula, som kan användas för att signalera tillbaka vid behov. 

Koden får använda flaggornas färg, placering och rörelse. Däremot är det inte tillåtet att använda 

annan kommunikation som inte involverar flaggorna, t.ex. teckenspråk, läppläsning, viskningar, 

nickningar och liknande kroppsrörelser. Utnyttjande av befintliga koder såsom Morse och semafor är 

tillåtet om de utförs med hjälp av flaggorna. 

Båda sändarna och mottagarna får ha sin egna konstruerade kod nedtecknad med sig under 

genomförandet. 

Mottagarna får en kortlek. 

Sändarna får skriftligen ett antal uppgifter som mottagarna ska utföra. 

Sändarna ska med hjälp av sin egen kod och signalflaggorna få mottagarna att utföra så många av 

dessa uppgifter som möjligt inom tävlingstiden. 

Varje av mottagarna korrekt utförd uppgift ger en poäng till laget. 

 

 

 

 



 

 

Material: 

Varje lag behöver: 

- Två gula och två röda inplastade A4-papper till sändarna 
- Ett papper med uppgifterna som skall utföras till sändarna 
- En sorterad kortlek till mottagarna 
- Ett A3 papper med sex numrerade rutor på till mottagarna 
- En grön och en röd spade 

 

Uppgifter som skall utföras: 

1. Lägg ruter 4 i ruta 1. 
2. Lägg spader kung i ruta 2. 
3. Lägg hjärter dam och hjärter 3 i ruta 4. 
4. Stoppa spader ess under pappret med rutorna. 
5. Lägg ruter 8 i ruta 5. 
6. Skriv klöver 3 på pappret.   
7. Lägg alla kort som inte används i uppgift 1-5 i ruta 6. 

 

Tid: 4 minuter. 

Poäng: Max 7 poäng. 

Poängbedömning: 1p för varje rätt utförd uppgift. 


