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1. Blodmåne 

Den 28:e september 2015 hade vi en blodröd supermåne. En supermåne uppstår när månen är som 

störst på himlen, och den blodröda färgen uppstår i samband med en månförmörkelse. 

En blodröd supermåne är ett mycket ovanligt fenomen.  För att du ska kunna se detta fenomen krävs 

en rad olika omständigheter. Vilka? Skriv S (sant) för de som krävs och F (falskt) för de som inte krävs. 

a) Månen måste ligga närmare jorden än normalt. 
b) Solen måste ha hög aktivitet. 
c) Månen måste ligga i ungefär samma plan som jordbanans plan runt solen. 
d) Månen måste ligga på samma sida om jorden som solen. 
e) Månen måste befinna sig ovan horisonten där du befinner dig. 
f) Jorden måste ligga närmare solen än normal. 

 

Svar: 

a) Sant 

b) Falskt 

c) Sant 

d) Falskt 

e) Sant 

f) Falskt 

 

Poäng: 6 p 

Tid: 3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ledtråd - Vem där? 

Ni kommer få ledtrådar upplästa för er och ni kommer att se bilder som associerar med den person 

som vi söker. Ni ska ge ett svar per poängnivå. Ni får skriva nytt svar på varje nivå. 

Nivå 1. Banbrytande innovatör med associationer till X-Factor jurymedlem. Härstammar från land 

med ineffektiv riksdag. Född samma år som en av bröderna Wright. 

Nivå 2. Bidrog till strålande upptäckt som påverkat många, bland annat Homer Simpson.   

Nivå 3. Denna person som var kvinna flyttade från sitt hemland till Paris för att studera. Hon har mer 

än en gång fått nobel inbjudan till Stockholms stadshus. 

Nivå 4. 1903 var hon första kvinna att få Nobelpris, denna gång i fysik. Hon fick ytterligare ett 

Nobelpris i kemi år 1911, för upptäckten av grundämnena Radium och Polonium.  

Nivå 5. Har fått grundämnet Curium uppkallat efter sig. Var gift med Pierre Curie. 

Tid: 15 s per ledtråd. 

Svar: Marie Curie 

Poäng: 1 p per poängnivå. Max 5 poäng. 

Eleverna ska ge ett svar per poängnivå. Eleverna får skriva nytt svar på varje nivå.   

Kommentar: 

Förklaring av ledtrådar: 

5 poäng: Banbrytande innovatör med associationer till X-Factor jurymedlem, Marie Serneholt, 

samma förnamn. 

Härstammar från land med ineffektiv riksdag, Polsk riksdag Polen. 

4 poäng: Bidrog till strålande upptäckt som påverkat många, bland annat Homer Simpson.  

Upptäckten av radioaktivitet tillsammans med Henri Becquerel och Pierre Curie. 

3 poäng: Denna kvinna flyttade från sitt hemland till Paris för att studera. Hon har mer än en gång 

fått nobel inbjudan till Stockholm stadshus. Nobelpris inbjudan. 

 

 

 



 

 

3. Gradera termometer 

Ni har framför er en vattenkokare med kokande vatten samt en blandning av is och vatten.  

Domaren har en termos med en vätska av okänd temperatur.  Er uppgift är att så noggrant 

som möjligt bestämma temperaturen på vätskan i termosen. För att komplicera det hela så 

har inte den termometer ni har till ert förfogande någon gradering. För att gradera 

termometern kan ni använda er av det kokande vattnet och isvattnet.  

Efter att tiden är slut går domaren runt med termosen och låter respektive lag mäta vätskans 

temperatur. Domaren har en digital termometer för mätning av aktuell temperatur i vätskan 

samtidigt. 

Tid: 3 min, därefter går domaren runt med termosen för mätning. 

Poäng: 

+1p om kokpunkten har använts för kalibrering 

+1p om isvattnet har använts för kalibrering 

Inom 10 grader +1p 

Inom 5 grader +1p 

Inom 2 grader +1p 

Totalt max 5 p. 

 

Kommentar: 

Vid vattnets kokpunkt markeras 100 grader, då man stoppar den i isvatten fås temperaturen 

noll grader. Graderingen är sedan proportionell däremellan. Det korrekta mäts med en 

digital termometer som domaren har.  Mätningen sker på samma djup som lagens mätning 

sker. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Kemi-quiz 

Kemiska formler finns det gott om. Hur bra koll har ni?  Kemi-quiz med appen Socrative Student på 

Ipads. Svara på så många frågor som möjligt under fyra minuter. 

Publiken på plats i rikssalen kan frivilligt ladda ner gratis-appen Socrative Student. Under riksfinalen 
kommer alla klasser ha möjlighet att tävla om ett extra pris, via appen. Hur tävlingen kommer att gå 
till kommer att meddelas under riksfinalen. 
 

Tid: 4 min 

Poäng: 

Svaren rättas direkt i Appen och andel rätt visas i procent. 

100%-90% = 6 poäng 

89%-80% = 5 poäng 

79%-70% = 4 poäng 

69%-60% = 3 poäng 

59%-40% = 2 poäng 

39%-10% = 1 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Legokugghjul 

 

I fordon används normalt en växellåda för att kunna ändra fordonets färdriktning samt utväxling, dvs 

hastighet och kraft. En växellåda består av flera kugghjul i olika storlekar som driver varandra. Genom 

att ändra vilka kugghjul som driver vilka kan man ändra både riktning och utväxling. 

Ni skall få kugghjul B (rött) att rotera tre varv moturs då kugghjul A (grönt) roterar ett varv medurs. 

Framför er har ni en Legoplatta, ett antal kugghjul och axlar samt en materiallista över alla byggdelar. 

Frågeledaren bör kommentera att det är lämpligt att bygga våg- och lodrätt på plattan, inte 

diagonalt, för att undvika att kugghjulen kärvar/låser mot varandra. 

Förutsättningar: 

- Legoplattan med hål får inte förändras. 

- Valfritt antal kugghjul av de tillgängliga får monteras på valfria platser på Legoplattan. 

- Maximalt två kugghjul får monteras på varje axel. 

- På axlarna med kugghjul A och B får inte fler kugghjul monteras. 

Ni får poäng för varje uppfyllt delmål enligt: 

-  kugghjul B (rött) roterar moturs då kugghjul A (grönt) roterar medurs (2p) 

-  kugghjul B (rött) roterar mer än ett och ett halvt varv då kugghjul A (grönt) roterar ett varv (2p) 

-  kugghjul B (rött) roterar tre varv, då kugghjul A (grönt) roterar ett varv (2p) 

Tid: 3 min. 

 

Poäng: 2+2+2 p, totalt max 6 p. 

 

Kommentarer: 

Det krävs ett jämnt antal axlar med kugghjul mellan kugghjul A och B för att få B att rotera moturs då 

A roterar medurs. Genom att montera ett kugghjul med 8 kuggar och ett med 24 kuggar på samma 

axel får man utväxlingen 1:3. 

Not för poäng på: Kugghjul B roterar tre varv. Pga glapp mellan kugghjul så är +- ett kvarts varv från 

tre varv godkänt. 

 

 

 

 



 

 

6. Sant/falskt 

Påståenden: 

1. En dieselmotor har högre verkningsgrad än en bensinmotor. 

2. Joner är alltid positivt laddade. 

3. En hög ton är alltid ett starkt ljud. 

4. Virus kan infektera bakterier. 

5. Fonografen är en föregångare till datorn. 

6. Arkimedes princip beskriver hur friktion uppstår mellan två ytor. 

Svar: 

1. Sant 

2. Falskt 

3. Falskt 

4. Sant 

5. Falskt 

6. Falskt 

Tid: 10 s per påstående. 

Poäng: 1 p per rätt påstående. Max 5 p. 

Kommentarer: 

1. Sant. Högre verkningsgrad än Ottomotorn (tack vare högre kompression och effektreglering 

utan behov av strypning (med spjäll) av insugsluften, vilket innebär lägre bränsleförbrukning. 

Ottomotor (efter Nikolaus Otto) är en förbränningsmotor av kolvtyp där den brännbara 

gasblandningen antänds av en elektrisk gnista som kommer från ett tändstift. Ottomotorer 

används traditionellt i bilar och propellerdrivna flygplan samt som mindre motorer i till 

exempel gräsklippare, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer för båtar. 

2. Falskt. En jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk 
laddning. Den enklaste jonen är protonen (en vätejon, en positiv laddningsenhet, H+). En 
negativt laddad jon, som har fler elektroner i sina elektronskal än protoner i atomkärnorna, 
kallas för anjon eftersom den attraheras av (positivt laddade) anoder; en positivt laddad jon 
som har färre elektroner än protoner kallas katjon eftersom den attraheras av (negativt 
laddade) katoder. 

 

 

 



 

 

7. Gissa prylarna 

Tre forskare från Uppsala universitet kommer upp på scenen och ger varsin förklaring till vad tre 

prylar används till. Lagen ska gissa på vilken som är rätt förklaring till vad respektive pryl används till. 

Forskarna är: A) Stina Weststrand (biolog), B) Mattias Lantz (fysiker) och C) Fia Bengtsson (biolog). 

En pryl i taget skickas från forskare till forskare som ger sin förklaring till användningsområdet. Totalt 

sett presenteras alltså 9 förklaringar, 3 för varje pryl. Efter att förklaringarna har presenterats får 

lagen skriva ned sina svar. Därefter samlas svaren in. De tävlande ska välja vilken forskare (A-C) som 

har gett den verkliga förklaringen till resp. pryl (1-3). 

Pryl 1 är en ryssborr, pryl 2 är en fotomultiplikator och pryl 3 är kiselgel. 

 

 
 

Pryl 1. Ryssborr Pryl 2. Fotomultiplikator Pryl 3. Kiselgel 

 

Forskarna ger rätt svar på användningsområdena för prylarna.  

Tid: 2 min. 

Svar:  

Forskare A, Stina Weststrand hade rätt om pryl 3: Kiselgel.   

Forskare B, Mattias Lantz hade rätt om pryl 2: Fotomultiplikatorn. 

Forskare C, Fia Bengtsson hade rätt om pryl 1: Ryssborren. 

A-3 

B-2 

C-1 

 

Poäng: 2 p per rätt gissad pryl. Max 6 p. 

 

 

 



 

 

8. Ärftlig sjukdom 

Nobelpriset i kemi 2015 gick till tre personer som har kartlagt hur cellen felsäkrar den genetiska 

informationen i sitt DNA. Detta innebär kort att trots att felaktigheter lätt kan uppstå när arvsmassan 

kopieras i alla celldelningar, så är alla cellers DNA väldigt likt det befruktade äggets.  

Om en mutation ändå sker i könscellerna kan förändringen föras vidare till nästa generation om den 

finns i ägget och/eller i spermien. Om mutationen däremot sker i andra celler än könsceller förs den 

inte lika lätt vidare via ärftliga mekanismer. 

Blödarsjuka (Hemofili A och B) är en sjukdom som ärvs via X-kromosomen. Blödarsjuka är en grupp 

sjukdomar som orsakas av en medfödd brist på eller total avsaknad av en koagulationsfaktor, ett 

protein som får blodet att levra sig. Sjukdomen ärvs recessivt, dvs kvinnor behöver få anlag för 

sjukdomen från båda föräldrarna, medan det för män räcker med att få anlaget från ena föräldern 

(då de endast har en X-kromosom). Nästan uteslutande män får sjukdomen, medan kvinnorna oftast 

för vidare anlaget (är anlagsbärare) utan att själva bli sjuka. 

Utifrån texten ovan, avgör om nedanstående påståenden är sanna eller falska. Med ”frisk” menar vi 

att man har koagulationsfaktorn (proteinet) som får blodet att levra sig, dvs att man inte har brist 

eller saknar det helt. Är man sjuk har man inte det. Med anlag menar vi den gen som ger Blödarsjuka 

(Hemofili A eller B). (1p per korrekt svar):  

a) En frisk, anlagsbärande kvinna får söner med 50% risk att bli sjuka 
b) En frisk, anlagsbärande kvinna får döttrar med 50% risk att bli anlagsbärare.  
c) En sjuk man får döttrar som blir anlagsbärare. 
d) En frisk man kan inte föra anlagen vidare till sina barn 
e) Anlagen ärvs från far till son och alla söner drabbas 
f) Anlagen ärvs endast från modern 

 

Motivera era svar – varje korrekt motivering ger ytterligare 1p per påstående. 

 

Svar:  

a) Sant. Sönerna får sin enda X-kromosom från modern vilket betyder att sannolikheten att de 
blir sjuka är 50%. Sannolikheten att anlaget för Blödarsjuka förs vidare är 50% 

b) Sant. Sannolikheten att modern för vidare X-kromosomen med anlag för Blödarsjuka är 50% 
c) Sant. Då döttrar ärver den ena av sina X-kromosomer från fadern kommer de bli 

anlagsbärare (eller sjuka om även modern för vidare anlag). 
d) Sant. Han har inga anlag för Blödarsjuka (då han är frisk) och kan därför inte föra sjukdomen 

vidare 
e) Falskt. Anlagen sitter på X-kromosomen, som sönerna ärver från sina mödrar. Söner 

påverkas alltså inte av faders anlag när det gäller Blödarsjuka 
f) Falskt. Döttrar får sin ena X-kromosom från fadern och kan därför få anlag från honom.  



 

 

Tid: 5 min. 

Poäng: 1 p per rätt svar samt 1 p för rätt motivering. Totalt max 12 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Köbildning 

Varje lag kallar in tre extra lagmedlemmar. Fem personer i det förstärkta laget tar på sig varsin mössa 

i färgerna silver, gul, blå, röd och grön och den sjätte personen är utan mössa. Laget ska bilda en kö 

vända mot vita duken och med ryggen mot publiken. De inbördes placeringarna i ledet bestäms av 

ett antal påståenden. 

1) Grön står intill Mösslös.  

2) Blå står bakom Gul med en person mellan. 

3) Det står en person mellan Röd och Grön. 

4) Grön står i ena änden av ledet. 

5) Gul och Röd står intill varandra. 

När laget anser sig klart räcker alla i laget upp varsin hand. 

Poäng: 1 p om alla står helt rätt uppställda. Dessutom 1 p för varje uppfyllt påstående. Totalt max 

6 p. Denna fråga är också utslagsgivande om flera lag kommer på samma slutpoäng i riksfinalen.  

Tid: 3 minuter. 

Svar: 

Först står Grön, därefter Mösslös, Röd, Gul, Silver och Blå 

 


