KVALTÄVLING

1. HJÄRTSTOPP

2021

Fråga 1.1. HJÄRTSTARTARE
På många offentliga platser finns det hjärtstartare som kan användas
om någon får ett plötsligt hjärtstopp. Hur fungerar en hjärtstartare?

A.		 Den håller hjärtat i gång med strömstötar medan man väntar på
Källa: Frithjof Theens (privat)

ambulansen.

B.		 Den tar över hjärtats jobb med att pumpa blodet runt i kroppen.
C.		 Den analyserar hjärtrytmen och kan ge en elektrisk stöt som stabiliserar hjärtrytmen.

Rätt svar: C
D.		 Den transporterar syre från lungorna till hjärtat så att det kommer
igång igen.

Kommentar
https://www.smslivraddare.se/vad-innebar-det-att-vara-smslivraddare/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtstartare
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/plotsligt-hjartstopp/mer-lasning/sa-fungerar-en-hjartstartare/

Fråga 1.2. SMS-LIVRÄDDNING
I vissa regioner i Sverige kan man anmäla sig som frivillig SMS-livräddare
om man har gått en kurs i hjärt-lungräddning. Det innebär att man får ett
meddelande på mobilen om det rapporteras till larmcentralen att någon
i närheten har fått hjärtstopp. Hur fungerar detta?

Källa: Katarina Garpenstrand (privat)

A.		 När någon får hjärtstopp visar satellitbilder vilka som är i närheten
och då skickar satelliten en ljudsignal till deras mobiler.

B.		 Med hjälp av GPS-teknik registreras de frivilligas position i närheten.
Larmcentralen skickar ett meddelande till deras mobiler.

Rätt svar: B
C.		 De som är frivilliga registrerar sin position manuellt i en app var 10:e
minut. Larmcentralen skickar ett meddelande till alla frivilliga som är
i närheten.

D.		 Alla hjärtstartare i närheten till den som har fått hjärtstopp skickar
ut en radiosignal till mobilen.

Kommentar
https://www.smslivraddare.se/vad-innebar-det-att-vara-smslivraddare/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtstartare
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/plotsligt-hjartstopp/mer-lasning/sa-fungerar-en-hjartstartare/
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2. FÄSTINGAR

2021

Fästingar kan överföra olika sjukdomar, bland annat, den bakterieorsakade
sjukdomen borrelia och virussjukdomen TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation). Mot dessa sjukdomar kan man skydda sig på olika sätt.
Vilka av följande påståenden är sanna och vilka är falska?

Källa: Frithjof Theens (privat)

1. Fästingar är insekter. FALSKT
2. Fästingar tillhör spindeldjuren. SANT
3. Man kan vaccinera sig mot TBE. SANT
4. Man kan vaccinera sig mot borreliainfektion. FALSKT
5. Antibiotika hjälper mot TBE. FALSKT
6. Antibiotika hjälper mot borreliainfektion. SANT

Kommentar: Fästingar tillhör spindeldjuren och är inte insekter. De lever på att suga blod från andra levande varelser och räknas dörför
som parasiter. Både TBE och borrelia är sjukdomar som smittar via fästingbett men TBE är en virussmitta medan borrelia orsakas av
bakterier. Cirka 10-20 % av fästingarna bär på borreliabakterien och ungefär 10 000 personer diagnostiseras med borrelia varje år.
Borrelia kan behandlas med antibiotika men det finns inget vaccin.
TBE (fästingburen hjärninflammation) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. I Sverige inträffar drygt 350 fall per år och hos
1/3 av de smittade sprids viruset till hjärnan med allvarlig sjukdom som följd. Det finns ingen behandling mot TBE men man kan vaccinera sig.
Källa: www.fasting.nu samt www.1177.se (Fästingbett, TBE-fästingburen hjärninflammation, Borrelia)

3. DIESELBILAR

Källa: www.pixabay.com

Bilar som drivs med diesel utgör ca 35% av personbilar i trafik (2019)*,
och ibland diskuteras dieselbilarnas fördelar och nackdelar jämfört med
bensinbilar. Nedan följer ett antal påståenden om diesel och dieselmotorer
som du ska avgöra om de är sanna eller falska.
SANT

1.

En dieselmotor har högre verkningsgrad än en bensinmotor, och
är därmed effektivare.

FALSKT

2.

Dieselfordon släpper ut mer CO2 per mil än motsvarande bensinfordon.

3.
4.
5.

Dieselbränslen har lägre antändningstemperatur än bensin.

6.

Tekniskt sett kan flertalet dieselfordon köras på biodiesel som
tillverkas av oljor från växt- och djurriket.

FALSKT
* = källa: SCB, Fordonsstatistik

SANT
SANT
SANT

Kompressionen är högre i en dieselmotor än i en bensinmotor.
Ett problem med dieselfordon är utsläpp av giftiga kväveoxider
(NOx).

Kommentar:
https://www.ncheurope.com/se/blog-details/lubricants/difference-between-gasoline-and-diesel-engines

https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190711/chalmersprofessorn-forklarar-hvo/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxider-utslapp-till-luft-fran-vagtransporter/

www.teknikattan.se
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4. YTOR I NATUREN

2021

Här finner ni fem stycken naturliga fenomen och fem
uppfinningar som liknar dessa. Para ihop rätt fenomen
(bild 1-5) med respektive uppfinning (a-e).

Bild 1. Krokuddiga holkfjäll

Bild 2. Hajhud

Bild 3. Geckoödlans fötter

Bild 4. Lotusblad

1. Vilken uppfinning efterliknar krokuddiga holkfjäll (bild 1)?
A. Lim
B. Simdräkt
C. Vindturbin
D. Kardborreband RÄTT
E. Vattenavstötande beläggning

2. Vilken uppfinning efterliknar hajens hud (bild 2)?
A. Lim
B. Simdräkt RÄTT
C. Vindturbin
D. Kardborreband
E. Vattenavstötande beläggning

Bild 5. Knölvalens bröstfenor

3. Vilken uppfinning efterliknar geckoödlans fötter (bild 3)?
A. Lim RÄTT
B. Simdräkt
C. Vindturbin
D. Kardborreband
E. Vattenavstötande beläggning

4. Vilken uppfinning efterliknar lotusblad (bild 4)?
A. Lim
B. Simdräkt
C. Vindturbin
D. Kardborreband
E. Vattenavstötande beläggning

RÄTT

5. Vilken uppfinning efterliknar knölvalens bröstfenor (bild 5)?
A. Lim
B. Simdräkt
RÄTT
C. Vindturbin
D. Kardborreband
E. Vattenavstötande beläggning

Kommentar
Naturens processer utvärderas och styrs kontinuerligt genom
evolutionen. Därför är de lösningar som naturen har utvecklat
fungerande och hållbara i längden. Genom att imitera hur
naturliga processer fungerar kan man få idéer till, och utveckla, nya smarta tekniska lösningar som kan hjälpa människan.
Denna teknik kallas biomimetik.
I länk 1 och 2 nedan finner ni olika exempel på där naturens
processer har imiterats för att lösa människans tekniska utmaningar. I länk 3 beskrivs ett sätt att arbeta med biomimetik
tillsammans med eleverna.
1. https://www.vett.se/exempel-pa-biomimetik/comment-page-1/
2. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/
klinisk-oversikt/2015/03/biomimetik-att-efterlikna-naturen-for-att-forebygga-sjukdom/
3. https://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2017/11/bilagan2017_3_biomimik.pdf

www.teknikattan.se
www.teknikattan.se

Källor: www.pixabay.com

Ett sätt att lösa problem är att studera hur evolutionen har
löst liknande situationer. Tekniken kallas biomimetik och
innebär att processer och material i naturen efterliknas.
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5. RYMDEN

2021

Fråga 1: En hel del människor har rest till rymden och varit där en tid.

Vilken svensk är det som har varit längst tid i rymden – hela 204 dagar?
Christer Fuglesang
Jessica Meir

Rätt svar: B

Andreas Mogensen
Sandra Magnusson

Fråga 2: När jordens skugga faller på månen blir det en månförmörkelse.
Hur skulle det uppfattas av en astronaut som befinner sig på månen och
tittar mot jorden då?

A.
B.
C.
D.

Som en solförmörkelse

Rätt svar: A

Källa: Wikipedia, Jason snell, CC BY 2.0

A.
B.
C.
D.

Som en månförmörkelse
Som en jordförmörkelse
Man skulle inte se någon förmörkelse

Kommentar
Fråga 1: Jessica Meir har både svenskt och amerikanskt medborgarskap. Hon var på ISS från den 25 sep 2019 till den 17 april 2020. Christer
Fuglesang var förste svensk i rymden men "bara" i sammanlagt 26 dagar. Andreas Mogensen var förste dansk i rymden. Sandra Magnusson finns
inte som astronaut. Däremot finns det en fd amerikansk astronaut som heter Sandra Magnus.
Fråga 2: En månförmörkelse uppstår när jorden kommer mellan solen och månen så att jordens skugga faller på månen. Detta kan bara uppstå
när det är fullmåne, och man ser det genom att en skugga sakta passerar över fullmånen. Vid en total månförmörkelse befinner sig hela månen i
jordens skugga. Om man då skulle befinna sig på månen skulle man uppleva det som att jorden passerar framför solen tills hela solen täcks. Det
kommer alltså upplevas som en solförmörkelse. En jordförmörkelse skulle man kunna uppleva när månen kommer mellan solen och jorden så att
månens skugga faller på jorden – sett från jorden skulle det i stället upplevas som en solförmörkelse. En jordförmörkelse skulle dock aldrig kunna bli
total, dvs hela jorden täcks aldrig av månens skugga.

6. BAKTERIER OCH VIRUS

Källa: www.pixabay.com

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) startade en omfattande pandemi under
2020. Här kommer några påståenden om bakterier och virus som du ska avgöra
om de är sanna eller falska.
FALSKT

1.

Anledningen till att det nya coronaviruset kunde starta en omfattande
pandemi var att det muterade och blev antibiotikaresistent innan det
upptäcktes.

SANT

2.

Även när vi är helt friska har vi fler bakterier i kroppen än mänskliga
celler.

SANT

3.

Det finns en mängd olika coronavirus varav vissa typer kan orsaka en
vanlig förkylning.

4.
5.

Bakterier har ett centralt nervsystem, det har inte virus.

FALSKT

Kommentar

FALSKT

Virus är betydligt svårare för immunförsvaret att bekämpa eftersom de är
ca 10-100 gånger större än bakterier.

1. Antibiotika hjälper endast mot bakterier, inte virus. Ett virus kan därför inte utveckla antibiotikaresistens.
2. I normalfallet har människokroppen ungefär 10 gånger fler bakterier än mänskliga celler. De flesta av dessa finner man i
mag-tarmkanalen.
3. Det finns många olika kända coronavirus varav sju infekterar människa. De flesta coronavirus som infekterar människa ger
förkylningssymptom men några, t.ex. SARS- och MERS-coronavirus, orsakar allvarligare luftvägssjukdomar.
4. Ett centralt nervsystem består av många olika specialiserade celler. Dess uppgift är att genom signalöverföring styra funktionerna
i en djurorganism. Varken bakterier eller virus kan bilda centrala nervsystem.
5. Virus är mindre än bakterier. Ett typiskt virus är ca 100 ggr mindre än en bakterie.
www.teknikattan.se
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7. KRAFTÖVERFÖRING

Möjligheten att ändra utväxlingen på en cykel gör att man kan påverka kraften
som krävs för att trampa runt. Bilderna visar bakhjulet på en cykel i olika
växellägen.

2021

A

Vilken bild visar växeln som är enklast att starta på från Rätt svar: A
stillastående?

2.

Vilken bild visar växeln som är lämpligast när du cyklar i hög Rätt svar: B
hastighet på plan väg?

3.

Vilken bild visar en växel som gör att du inte behöver använda Rätt svar: A
så stor kraft för att trampa dig upp för en brant backe?

4.

Vilken bild visar en växel som du med fördel kan använda för Rätt svar: B
att slippa trampa i för hög frekvens i utförsbacke?

B
Källa: Frithjof Theens (privat)

1.

Källa: Frithjof Theens (privat)

Bild A visar att kedjan ligger på det största kugghjulet. Bild B visar att kedjan
ligger på det minsta kugghjulet.

Kommentar
När kedjan är på det minsta kugghjulet på bakhjulets kassett så får man den största
utväxlingen. Det innebär att man behöver mer kraft för att trampa runt, men varje
rundtramp ger många varv på bakhjulet. På så sätt kan man nå hög hastighet på plan
väg och i nerförsbacke.
När kedjan är på det största kugghjulet blir det tvärtom: Man får låg utväxling och det
blir lättare att trampa runt, men varje rundtramp ger bara få varv på bakhjulet. Det
underlättar vid start från stillastående och vid åkning i uppförsbacke.

8. CELLORGANELLER
Växter och djur är uppbyggda av celler. Cellernas ”organ” kallas
organeller, och vissa av organellerna finns i både växt- och djurceller,
medan andra bara återfinns i vissa celltyper.
Vilka organeller (fråga 1-5) finns i vilka celler (a-c)?
Källa: www.pixabay.com

Rätt svar: A
1. Vilka celler har cellvägg?
A. Endast växtceller B. Endast djurceller C. Både växt- och djurceller

Kommentar

Växt- och djurceller är eukaryota, och deras organeller
kan liknas vid cellernas organ. Både växt- och djurceller
har organellerna cellkärna, ribosomer och mitokondrier.
Växtceller har dessutom kloroplaster och cellvägg.
Cellkärnan är normalt den största organellen, och innesluts
av ett dubbelt membran. Cellkärnan innehåller arvsmassan,
och styr olika cellfunktioner.
Ribosomerna svarar för cellens proteinsyntes. De saknar
membran.
Mitokondrierna står för de eukaryota cellernas energiomsättning genom aerobisk respiration (med hjälp av syre).
Kloroplaster finns i växtceller. De binder in ljusenergi från
solen genom processen fotosyntes.
En cellvägg av cellulosa och andra polysackarider hittar vi
hos växter. Den fungerar som stöd och skydd.

Rätt svar: C
2. Vilka celler har cellkärna?
A. Endast växtceller B. Endast djurceller C. Både växt- och djurceller
Rätt svar: C
3. Vilka celler har ribosomer?
A. Endast växtceller B. Endast djurceller C. Både växt- och djurceller

4. Vilka celler har mitokondrier? Rätt svar: C
A. Endast växtceller B. Endast djurceller C. Både växt- och djurceller
5. Vilka celler har kloroplaster? Rätt svar: A
A. Endast växtceller B. Endast djurceller C. Både växt- och djurceller
www.teknikattan.se
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9. MATEMATIK I VARDAGEN
Matematik hjälper oss i vardagen med enkla frågor men även när vi måste
lista ut svårare klurigheter.

Fråga 1. TÄRNINGSKAST

2021

1

A.

Källa: Frithjof Theens (privat)

När du kastar en tärning är sannolikheten för att få en sexa en sjättedel,
eftersom en tärning har sex sidor. Om du istället kastar två tärningar, vad
är sannolikheten att båda blir sexor?
En sjättedel (1/6)

B. Två sjättedelar (2/6)
C. En tolftedel (1/12)
D. En trettiosjättedel (1/36)

Rätt svar: D

Fråga 2. VALHUD

A.
B.

2 gånger så mycket
4 gånger så mycket
C. 16 gånger så mycket
D. 64 gånger så mycket

2
Källa: www.pixabay.com

En valhona och hennes unge har samma form, men honan är fyra gånger
längre än ungen. På deras hud kan det leva små djur - så kallad valmossa.
Hur mycket mer hud med plats för valmossa finns det på valhonan jämfört
med hennes unge?

Rätt svar: C

Kommentar
Fråga 1: Med två tärningar finns det 6*6=36 möjliga utfall, varav bara en är utfallet (6;6).
Fråga 2: Areaskalan är längdskalan i kvadrat.

10. ATMOSFÄRENS SAMMANSÄTTNING

Jordens atmosfär är en blandning av många olika gaser. Människans
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären påverkar
jordens temperatur så att det blir varmare. Ange om följande gaser
finns i en högre eller lägre koncentration i atmosfären än koldioxid.
Källa: www.pixabay.com

1.

Kommentar

Med atmosfär benämns skiktet av gaser som finns runt
jorden. Atmosfären absorberar en del av den skadliga
strålningen från rymden och har därmed en avgörande roll
för livet på jordytan.
Atmosfären delas in i olika lager baserat på höjd och
egenskaper. När man pratar om atmosfär utan mer
förtydliggörande så är det vanligtvis allra första lagret av
atmosfären, troposfären som man tänker på. Troposfären
börjar vid jordens markyta och sträcker sig till 8-15
kilometers höjd.
Gasblandningen i troposfären kallas för luft och består av
fyra huvudbeståndsdelar (kväve, syre, argon och koldioxid)
som omfattar 99,997 volymprocent av atmosfären.
Kväve 78,09%, Syre 20,95%, Argon 0,93%, Koldioxid 0,035%,
Neon 0,00015%, Helium 0,0005%, Metan 0,0001-0,0002% .

2.
3.
4.
5.
6.

Finns syre i högre eller lägre koncentration än koldioxid?
A. högre B. lägre
Rätt svar: A
Finns kväve i högre eller lägre koncentration än koldioxid?
A. högre B. lägre
Rätt svar: A
Finns metan i högre eller lägre koncentration än koldioxid?
A. högre B. lägre
Rätt svar: B
Finns neon i högre eller lägre koncentration än koldioxid?
A. högre B. lägre
Rätt svar: B
Finns argon i högre eller lägre koncentration än koldioxid?
A. högre B. lägre
Rätt svar: A
Finns helium i högre eller lägre koncentration än koldioxid?
A. högre B. lägre
Rätt svar: B

https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2019/03/vad-ar-atmosfaren-ochvilka-ar-dess-delar/
https://www.su.se/polopoly_fs/1.379830.1522673816!/menu/standard/file/Gaskannedom_
Gashantering_PresentationAGA.pdf
www.teknikattan.se
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luft-1.6034

KVALTÄVLING

11. VÄXANDE HAV

2021

En ökande växthuseffekt på grund av klimatförändringarna kommer troligen att
påverka haven i framtiden. Vi vet att en ökande andel växthusgaser kan ge upphov
till många olika 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.

Fråga 1: Hur förändras havsnivån om:

Rätt svar: A
Grönlands inlandsisar smälter?
A. Havsnivån stiger
B. Havsnivån sjunker C. Havsnivån förändras inte

Källa: www.pixabay.com

1a)

1b) den flytande havsisen i Arktis smälter? Rätt svar: C
A. Havsnivån stiger
B. Havsnivån sjunker C. Havsnivån förändras inte
1c)

Rätt svar: A
havsvattnets medeltemperatur ökar?
A. Havsnivån stiger
B. Havsnivån sjunker C. Havsnivån förändras inte

Fråga 2: Hur förändras havsvattnets salthalt nära polerna av den ökande temperaturen?
A. Havsvattnets salthalt stiger

B. Havsvattnets salthalt sjunker

C. Havsvattnets salthalt förändras inte

Fråga 3: Hur påverkas havets pH-värde på längre sikt när koldioxidhalten ökar i atmosfären?
A. pH-värdet stiger

Kommentar
Delfråga 1.

Delfråga 2:
Delfråga 3:

B. pH-värdet sjunker

Rätt svar: B
Rätt svar: B

C. pH-värdet förändras inte

1A) Havsnivån stiger eftersom smältvattnet rinner ut i haven.
1B) Arkimedes princip gör att den undanträngda vattenvolymen är lika stor som det tillförda smältvattnet vilket medför att
havsnivån blir oförändrad.
1C) Havsnivån stiger eftersom vattnet expanderar när det blir varmare.
Havsvattnet salthalt nära polerna kommer att sjunka eftersom smältande is tillför sötvatten och späder ut havsvattnet.
Havets pH-värde 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-värdet sjunker.

12. FLUORESCENS
Källa: Wikipedia, Nathan Shaner, CC BY-SA 3.0

Fluorescens innebär att ett ämne börjar lysa när det absorberar ljus eller annan
strålning, till exempel UV-ljus. Detta fenomen används i olika sammanhang.
I vilka av följande situationer används fluorescens?
RÄTT
FEL
RÄTT
RÄTT
RÄTT
RÄTT

1.
2.
3.
4.

Används fluorescens till att försvåra förfalskning av pass eller sedlar?

5.
6.

Används fluorescens i nattkikarsikten för att kunna jaga i skymningsljus?

Används fluorescens i glödlampor?
Används fluorescens i vissa tvättmedel för att få tvätten att se vitare ut?
Används fluorescens på discon eller laserdomebanor för att få häftiga
effekter?
Används fluorescens i neongul och neonröd färg på varningsvästar och
polisbilar?

Kommentar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

På sedlar och pass trycks mönster med fluorescerande färg som bara blir synliga under UV-ljus.
Fel. Däremot används fluorescens i lysrör.
Dessa optiska vitmedel används inte längre särskild mycket i Sverige pga miljöskäl.
När det är svagt ljus används UV-ljus för att få bl a besökarnas vita kläder och tänder att lysa.
Synligt ljus och IR-ljus omvandlas med hjälp av en fotokatod, vakuumrör och en fluorescerande skärm till en tydligare bild.
Dagsljusens blåa andel får vissa färgämnen att fluorescera. På så sätt syns de bättre, framförallt vid dåliga ljusförhållanden.

www.teknikattan.se

