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0. Klassuppgift Pariserhjul 

Konstruktionen 

Hjulet ska ha en diameter på 30-60 cm. På hjulet ska finnas minst 4 vagnar. En av vagnarna som ska 

vara märkt, ska innehålla en kula på minst 10 mm i diameter. Drivanordningen till hjulet ska vara helt 

mekanisk (till exempel 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 (den med kulan) befinna sig högst upp på hjulet. Pariserhjulet 

startas utan att tillföra manuell kraft till det, till exempel 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 

efter start 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 stanna i minst två sekunder och 

samtidigt släppa av kulan från vagnen. Hjulet ska sedan fortsätta att snurra ett halvt varv till i 

SAMMA riktning. När den märkta vagnen återigen nått startpositionen ska hjulet stanna inom 10 

grader från lodlinjen. Under all rotation ska alla vagnar vända samma sida upp (taket uppåt). 

Hela förloppet, d.v.s. två halva varv i samma riktning, ska ta 30 sek. Tiden räknas från det att 

domaren ger en startsignal tills den märkta vagnen stannat åter i startpositionen inom 10 grader från 

lodlinjen. “Studsar” hjulet räknas tiden tills hjulet står helt stilla. 

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 2016-05-13 göras tillgänglig för tobias.blom@uadm.uu.se. (alltså inte till e-

postadressen nedan), till exempel som en pdf-fil via email, eller en adress till hemsida/blogg. 

Bedömning 

1 poäng om hjulet rör sig 

1 poäng om den märkta vagnen passerar lodlinjen längst ner 

1 poäng om den märkta vagnen står still minst två sekunder längst ner 

1 poäng om kulan släpps längst ner 

1 poäng om kulan släpps längst ner då hjulet står stilla 

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

+1 poäng om hela förloppet tar mellan 20 och 40 sekunder  

+ 1 poäng om hela förloppet tar mellan 25 och 35 sekunder  

1 poäng till det lag som kommer närmast 30 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 rikssemifinalen 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 rikstävlingen men kanske ett designpris till klassen. Så gör en väl designad konstruktion! 

Observera att det endast är konstruktionen som används i tävlingen/klassuppgiften som bedöms 

med avseende på designpriset. 

Frågor 

Alla frågor angående uppgiften och tävlingsmomentet skickas till Patrik.Norqvist@space.umu.se. 

I tillämpliga delar gäller de frågor och svar som gavs vid regionstävlingen om inte annat står i texten 

ovan. 

Svar 

Frågor och svar kommer att läggas ut på Teknikåttans hemsida, http://www.teknikattan.se/ allt 

eftersom de inkommer. 



 

 

1. Fredagsmys 

På en chipspåse som innehåller 300 g finns den här näringsdeklarationen:  

Näringsinnehåll Per 100g Per port.30g GDA* % GDA* Per port. 

Energi (kJ) 2200 660 8350 8 

Energi (kcal) 520 156 2000 8 

Protein (g) 5 1,5 50 3 

Kolhydrater (g) 57 17,0 270 6 

- varav sockerarter (g) 2,9 0,9 90 1 

- varav fiber (cellulosa)(g) 3,9 1,2 25 5 

Fett (g) 33 10 70 14 

- varav mättat fett (g) 3,5 1,1 20 5 

Natrium (g) 0,6 0,17 2,4 7 

- motsvarande salt (g) 1,4 0,4 6 7 

 

* GDA är det rekommenderade dagliga intaget för en vuxen människa för en balanserad kost. 

Antag att en vuxen person sätter i sig hela påsen på en dag.  

Delfråga A: 

Vilka näringsämnen har personen fått i sig tillräckligt av den dagen enbart från chipsen? 

Delfråga B: 

Hur mycket energi kan personen äta i form av andra livsmedel under dagen utan att överskrida det 

rekommenderade dagliga energiintaget? 

 Delfråga C:  

Vilken kolhydrat består chipsen av till största delen?  

Tid: 2 min. 

Svar: 

A: Fett 

B: 400-440 kcal eller 1670-1750 kJ är godkända intervaller! (440 resp 1750 anges som rätt svar på 

ppt). 

C: Stärkelse 

 

Poäng: 2 p per delfråga, totalt 6 p. 



 

 

Kommentar: 

Från livsmedelsverkets  hemsida:  

Näringsdeklarationen behöver inte alltid finnas med, men är bland annat obligatorisk på 

livsmedelsförpackningar som har ett näringspåstående. Det är ett påstående om att livsmedlet har 

särskilda näringsmässiga egenskaper. Exempel på näringspåståenden är "lågt energiinnehåll", "låg 

fetthalt" och "högt proteininnehåll". 

Från och med den 13 december 2016 blir det obligatoriskt med en näringsdeklaration på de flesta 

livsmedelsförpackningar. 

Det finns två typer av näringsdeklaration: 

1. En - från och med den 13 december 2016 - obligatorisk variant där innehållet av energi, fett, 
mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt deklareras. 

2. En utförligare variant där den obligatoriska näringsdeklarationen frivilligt kompletteras med 
alla eller några av följande näringsämnen: enkelomättat fett, fleromättat fett, polyoler, 
stärkelse, fiber och de vitaminer och mineraler som finns uppställda i tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Lysande koppling 

När det finns två dörrar till ett rum så är det praktiskt att kunna tända och släcka belysningen vid 

båda dörrarna. Dessutom vill man kunna tända belysningen när man går in genom den ena dörren 

och släcka när man går ut genom den andra. Därför monterar man en omkopplare vid vardera dörren 

och kopplar samman dem med belysningen på lämpligt sätt. 

Uppgift:  

Ni har på bordet framför er en lampa, ett batteri och två omkopplare märkta A respektive B. Koppla 

samman dessa i en krets så att: 

- lampan tänds och släcks med omkopplare A (1p) 

- lampan tänds och släcks med omkopplare B (1p) 

- lampan tänds med omkopplare A och släcks med omkopplare B (2p) 

- lampan i tur och ordning tänds med omkopplare A, släcks med omkopplare B, tänds med 

omkopplare A och släcks med omkopplare B (2p) 

Inför redovisningen ska lampan vara släckt. 

Tid: 3 min. 

Svar: 

 

Trappkoppling 

Denna form av koppling kallas trappkoppling och använts vid elektriska installationer med 

ovan beskrivna funktion. Namnet kommer ursprungligen från att man skulle kunna tända 

och släcka belysningen i trappor både i nedra och övre ändan av trappan. Läs mer om 

Trappkoppling på Wikipedia.se 

Poäng: 1p + 1p + 2p + 2p. Totalt max 6 p. 

 

 



 

 

3. Ledtråd 

Varelse 

1. Norge och Burma är ledtrådar och släktet heter Felis på latin 

2. Sammansatt språklig koppling till uggla, guld och hav kan vara en ledtråd 

3. De var heliga i forntidens Egypten och en berömd kopplas till Schrödinger 

4. Många liv och har tassarna på jorden 

5. Den lokala kändisen är svanslös  

 
Tid: 15 s per ledtråd. 

Poäng: Varje rätt svar ger 1 p. Max 5 p. 

Svar: Katt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Linné-klassning 

Carl von Linné delade in växter och djur i grupper och gav dem ett latinskt namn. Han delade in 

exempelvis växter i grupper efter hur lika de var varandra. Ni kommer att få bedöma fyra växter i tre 

växtfamiljer. Vilken växt i varje grupp skulle Carl von Linné säga inte hör dit?  

Grupp 1: Rosväxter 

Grupp 2: Lejongapsväxter 

Grupp 3: Korgblommiga växter 

 

Grupp 1. Rosväxter? 

 

 

 
 

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4. 

 

Grupp 2. Lejongapsväxter? 

 

 
 

 

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4. 
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Grupp 3. Korgblommiga växter? 

 
 

 

 
Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4. 

 

Tid: 30 s per grupp. 

 

Svar: 

Grupp 1: bild 4 ska bort. Namn: Hägg, Ölandstok, Smultron, Toppklocka. 

Delfråga 2: bild 2 ska bort. Namn: Gulsporre, Kaukasiskt fetblad, Fingerborgsblomma, Ögontröst. 

Delfråga 3: bild 1 ska bort. Namn: Nejlikväxter, Prästkrage, Solros, Vägtistel. 

 

Poäng: 2 p per rätt svar, totalt max 6 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Sant/Falskt 

1. Rostfritt stål är en legering av järn och koppar 

2. Hästkraft är en traditionell fysikalisk måttenhet för effekt 

3. Salpetersyrans (HNO3) salter kallas nitrater 

4. Mässling är en sjukdom som orsakas av bakterier 

5. Gröna ärtor är en bra proteinkälla 

6. Kalciumkarbonat förekommer i naturen som kalksten och marmor 

Svar:  

1. Falskt 

2. Sant 

3. Sant 

4. Falskt 

5. Sant 

6. Sant 

Poäng: 1 p per rätt svar, totalt max 6 p. 

Tid: 10 s per påstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Växande hav 

 

En ökande växthuseffekt på grund av klimatförändringarna kommer troligen att påverka haven i 

framtiden. Exakt hur är väldigt svårt att säga. Vi vet dock att en ökande andel växthusgaser kan ge 

upphov till komplexa samband som kan ge många olika och ibland oanade konsekvenser för våra 

världshav.  

Om vi tittar på några mer konkreta effekter, var för sig, så är det enklare att svara. På följande frågor 

skall ni svara antingen stiger, sjunker eller är oförändrad. 

Delfråga 1: Hur förändras havsnivån om: 
 

a) de flytande isbergen i Arktis smälter? 

stiger/sjunker/oförändrad 

 

b) Grönlands landisar smälter?  

stiger/sjunker/oförändrad 

 

c) havsvattnets medeltemperatur ökar? 

stiger/sjunker/oförändrad 

 

Delfråga 2: Hur förändras havsvattnets salthalt nära polerna på grund av ökande temperatur?  
stiger/sjunker/oförändrad 
 
Delfråga 3: Hur påverkas havets pH-värde på sikt när koldioxidhalten ökar i atmosfären?  
stiger/sjunker/oförändrad 
 

Tid: 3 min. 

 

Svar: 

Delfråga 1.  

a) Oförändrad (Arkimedes princip gör att den undanträngda vattenvolymen är lika stor som det 

tillförda smältvattnet) 1p 

b) Stiger (Smältvattnet rinner ut i haven) 1p 

c) Stiger (Vattnet expanderar när det blir varmare) 1p 

Delfråga 2: Sjunker (Smältande is tillför sötvatten och späder ut havsvattnet så salthalten sjunker) 1p 



 

 

Delfråga 3: Sjunker (Pga av att havet till en början buffrar genom att bilda karbonater (som höjer pH) 

av koldioxiden. När det blir för mycket koldioxid bildas istället kolsyra, vilket gör att pH sjunker) 1p 

Poäng: 

Delfråga 1. 

a) 1p. 

b) 1p. 

c) 1 p. 

Delfråga 2. 1 p. 

Delfråga 3. 1 p. 

 

Totalt max 5 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ljudlös kommunikation 

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 skall före tävlingsstart konstruera en kod för att kunna överföra meddelanden ljudlöst på 

långt avstånd. Informationen får endast överföras med signalflaggor. 

Vid tävlingstillfället skall tre elever från klassen delta, en sändare, en mottagare och en byggare. Det 

får vara det ordinarie tävlingslaget eller tre andra elever från klassen. 

Byggaren ska utföra uppgifterna som överförs från sändaren till mottagaren. Byggaren och 

mottagaren sitter vid samma bord och får viska instruktioner till varandra, men inte så starkt att 

sändaren kan höra. Sändaren står på långt avstånd från mottagaren och byggaren, t.ex. längst bak i 

lokalen. Både sändaren och mottagaren får använda papper och penna för anteckningar, men dessa 

får naturligtvis inte visas eller hållas upp så att mottagare respektive sändare ser dem. All 

kommunikation mellan sändaren och mottagaren ska ske med signalflaggorna. 

Sändaren får två flaggor, en röd och en gul. Mottagaren får också två flaggor, en röd och en gul. 

Flaggorna utgörs av inplastade A4-papper med samma färg både på fram och baksida (kommer att 

finnas på plats vid tävlingen). 

Koden får använda flaggornas färg, placering och rörelse. Det är t.ex. tillåtet att rita med flaggan i 

luften. Däremot är det inte tillåtet att använda annan kommunikation som inte involverar flaggorna, 

t.ex. teckenspråk, läppläsning, viskningar, nickningar och liknande kroppsrörelser. Det är flaggorna 

som skall överföra budskapet. 

Alla svenska ord kan ingå i uppgifterna som skall utföras. Kodsystemet behöver vara utformat så att 

vilken mening som helst kan överföras. Utnyttjande av befintliga koder såsom Morse och semafor är 

tillåtet om de utförs med hjälp av flaggorna. Men en egenutvecklad kod som utnyttjar båda 

flaggorna, deras placering samt rörelse kan vara mycket effektivare och snabbare.  

De tävlande får ha sin egenkonstruerade kod nedtecknad med sig under genomförandet. 

Vid tävlingstillfället får byggaren ca 300 plusplus i blandade färger. Färgerna som kommer att 

användas i konstruktionerna är svart, vit, gul, blå, röd och grön. Sändaren får skriftligen en lista med 

ett antal plusplus-konstruktioner som byggaren skall bygga. Konstruktionerna är av varierande 



 

 

svårighetsgrad och är inte sorterade i svårighetsordning. Varje korrekt utförd konstruktion ger en 

poäng till laget.  

Exempel på konstruktioner: "Sätt samman 5 röda plusplus i en rad" eller "Använd tre gröna och tre 

gula plusplus för att bygga bokstaven L”.  Alla svenska ord kan förekomma i uppgifterna, men alla 

uppgifter kommer att gå ut på att bygga olika konstruktioner med plusplus. 

Frågor: Har ni frågor under arbetets gång kan ni skicka dessa till Peter Andersson 

(peter.a.andersson@liu.se). Frågor och svar om klassuppgifterna läggs upp på teknikåttans hemsida 

www.teknikattan.se. Kontrollera gärna om svaret redan finns på hemsidan innan ni frågar.  

 

Konstruktioner som skall byggas: 

(Pappren med dessa uppgifter ska inte delas ut förrän vid start av tävlingstiden) 

• Sätt samman 3 blå plusplus i valfri form 

• Bygg ett plusplus-plus med 9 plusplus i valfria färger 

• Sätt samman 9 plusplus i ett svartvitt schackbrädsmönster   

• Bygg en rad med 4 plusplus i ordningen röd, vit, gul och svart 

• Bygg en platta av 8 röda plusplus som är 2 plusplus bred och 4 plusplus lång 

• Bygg ett enfärgat T med 9 plusplus 

• Bygg en rad med 6 vita plusplus  

 

Tid: 7 min. 

Poäng: Maxpoäng: 7p, 1p för varje rätt utförd uppgift. 
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