
 

 

 

Vi närmar oss ett nytt Teknik8 – år 2013 ! 

Här kommer några frågor att fundera över nu när Lucia och Julen närmar sig. 

1. BLINKA LILLA STJÄRNA 
 

Stjärnbilden Orion är vid klar väderlek väl synlig över horisonten så här års. En av 
stjärnorna i Orion är den ljusstarka Betelgeuse. När man tittar på Betelgeuse tycker man 
att den i likhet med andra stjärnor blinkar eller tindrar. Vad är den viktigaste orsaken till 
detta tindrande? 

A .Betelgeuse sänder ut ett ostadigt och flimrande ljus.  

B .Betelgeuse sänder ut ett stadigt ljus.  
Blinkandet beror på små oregelbundenheter i jordens atmosfärs täthet. 

C .Betelgeuse sänder ut ett stadigt ljus men känsligheten i vårt ögas näthinna varierar. Därför tycker vi att ljuset 
flimrar. 

D. Betelgeuse sänder ut ett stadigt ljus men vi låter hela tiden blicken flacka.  
Därför ger ljuset ett ostadigt intryck.  

2. JULMUST 

Inne i en stängd flaska med julmust är trycket högre än utanför. Vi märker detta genom att det pyser när vi 
öppnar flaskan. Samtidigt ser vi att det börjar stiga upp en mängd små 
gasbubblor genom läsken - ibland så häftigt att det skummar. 
Varför bildas det bubblor när vi öppnar flaskan? 

A Luftens syre reagerar med julmusten i flaskan.  

B Julmusten kokar när trycket sjunker. 

C När trycket i flaskan sjunker kan kolsyran (koldioxiden) frigöras. 

D Det beror på temperaturförändringen. 

3. JULGRANSBELYSNING 
 
Du har två julgransbelysningar med 24 lampor i varje. I en är  
lamporna seriekopplade och i den andra parallellkopplade.  
En lampa saknas i vardera belysningen, men du försöker  
ändå tända båda belysningarna. Vilket är SANT?  
 
A. 23 lampor lyser i den parallell- 
kopplade, men inga i den seriekopplade. 
 
B. 23 lampor lyser i den seriekopplade,  
men inga i den parallellkopplade.  
 
C. Alla 23 lamporna lyser i båda  
belysningarna.  
D. Inga lampor lyser. 



 

 

 

4. SKIDSKYTTE 

Skidskytte är en gren där våra svenska representanter brukar finnas bland de allra bästa. 
Deras gevär har en avancerad sele för att inte vara ett störande inslag i skidåkningen men 
måste samtidigt vara lätt att hantera vid skjutningen.  
Vad kallas en sådan anpassning?  

A Ekonomisk 

B Ekologisk 

C Ergonomisk  

D Egoistisk 

 

5. FRYSKALLT 

Om man vistas ute i stark kyla och inte har lämpliga kläder på sig försvarar sig 
människokroppen mot värmeförlust på olika sätt. 
 
Ange vilka påståenden om vad kroppen kan göra som är sanna respektive falska.  
Motivera svaren! 

A Kroppstemperaturen höjs.  

B Ämnesomsättningen sänks.  

C Man börjar huttra. 

D Blodkärl strax under huden drar ihop sig.  

 

6. KONSTGJORDA SÖTNINGSMEDEL 

Användningen av konstgjorda sötningsmedel i mat och godis blir mer och mer vanliga. Dessa 
ämnen har dock sina nackdelar. De är t ex inte  helt stabila i värme, vilket 
betyder att molekylerna bryts ned (delar upp sig) i mindre beståndsdelar 
efter ett tag.  
I vilken av dessa matprodukter skulle konstgjorda sötningsmedel inte 
fungera som ersättning för vanligt socker?  

A. sockerkaka  
B. läsk  
C. tuggummi  
D. müsli  


