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VINNANDE
METALL

FRÅGA
TVÅ

FRÅGA
TRE

FRÅGA ETT: Vilken av de här två metallerna har bäst egenskaper?
FRÅGA TVÅ: Vilken av metallerna betyder mest för människan och samhället?
FRÅGA TRE: Vilken metall innebär minst problem för människan och naturen?

De som får flest röster går till höger eller rakt fram

De andra går till vänster eller rakt fram

FRÅGA
ETT



Metallduellen är en praktisk övning vars syfte är att väcka elevernas medvetenhet om metallernas 
egenskaper och betydelse och att de kan diskuteras ur olika perspektiv.

Lektionen är tänkt  för mellanstadiet men fungerar även för äldre. Under arbetet lär sig eleverna 
mer om olika metaller, deras användningsområden och att metaller kan ha både bra och dåliga 
egenskaper. Grupparbetet ger också träning i framförande och argumentation.

Aktiviteten är lätt att genomföra och kräver få förberedelser. Pedagogens största insats är vid 
omröstningen. Det som behövs är en golvyta där de 12 mattorna kan läggas ut.

Övningen bygger på två liknande lektionsförslag, ”Till mänsklighetens största nytta” från Nobel-
museet, Stockholm och ”1900-talets bästa uppfinning” från Fenomenalen, Visby. Texten till fakta-
bladen kommer både från Wikipedia, Nationalencyklopedin och olika böcker om grundämnen 
och metaller. Texterna har granskats av Sveriges geologiska undersökning, SGU.

MATERIAL
• Svarsformulär till varje grupp.
• Alla blad finns att ladda ner på www.teknikenshus.se/ogaforgeologi. De finns även som kopie-
ringsunderlag.
• Faktablad  i plastfickor om sex metaller plus en sjunde i reserv. 
• Sju nyckelband med metallernas namn.
• Spelplan Metallduellen , 12 stycken mattor i fyra olika färger för de fyra raderna.
• Bild som visar hur de levande spelpjäserna ska förflytta sig + pedagogens tre frågor.

OM SKOLPROGRAMMET
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GENOMFÖRANDE AV METALLDUELLEN
Övningen tar ca 45 minuter.
1. Lägg ut spelplanen enligt bilden, fyra rader med tre mattor. Varje rad har sin färg men i vilken 
ordning färgerna kommer spelar ingen roll. 
2. Du bör ha satt dig in i hur duellen går till och hur förflyttningen på spelplanen sker, annars kan 
det bli rörigt.
3. Eleverna delas in i sex grupper.
4. Varje grupp får en metall med tillhörande faktablad att läsa in sig på.
Det sjunde faktabladet finns med som reserv.
5. Grupperna diskuterar och fyller i svarsformuläret under ca 20 minuter. De får naturligtvis även 
söka information via internet och i exempelvis böcker om den möjligheten finns.
6. Innan Metallduellen startar ska varje grupp ha gjort två personval:
Vem som ska agera spelpjäs. 
Vem/vilka som ska läsa upp svaren från deras ifyllda formulär.

De tre frågorna som eleverna ska besvara på formuläret är:
Ett) Vilka är metallens bästa egenskaper?
Två) Vilka är metallens viktigaste  användningsområden?
Tre) Vilka problem finns det med metallen?

När Metallduellen är klar ska vi ha kommit fram till vilken av dessa metaller som vi tycker är 
viktigast.

INTRODUKTION TILL GRUPPERNA
PEDAGOGENS MANUS
Ni ska få göra en gruppövning för att diskutera vad olika metaller betyder för oss.
Ni har 20 minuter på er att diskutera och komma överens om svaren.

Till hjälp har ni informationsbladet om er metall men ni får gärna hämta information från andra 
håll (påpeka att de ska svara ärligt, alltså även ta med sämre egenskaper).

Ni ska utse en talesperson som ska läsa upp svaren och berätta om er metall.
Ni ska också utse en levande spelpjäs, en person som flyttar sig på spelplanen.

Det kommer sedan att bli orddueller och omröstningar om vilken av de sex metallerna som är den 
viktigaste.  

• Gör en indelning i sex grupper och ge varje grupp ett infoblad om den metall de ska arbeta med.
• Dela ut nyckelbanden med metallernas namn till respektive grupp.
• Dela också ut formulär med de tre frågor om metallen som grupperna ska besvara.
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SJÄLVA DUELLEN
Pedagogens frågor som ställs i tur och ordning under duellen.

Ett) Vilken av dessa två metaller har bäst egenskaper?
Två) Vilken av metallerna betyder mest för människan och samhället?
Tre) Vilken metall innebär minst problem för människan och naturen?

Dessa tre frågor liksom ett schema över förflyttningen på spelplanen finns på ett separat papper.
Information till deltagarna inför omröstningen: 

De behöver inte rösta på sin egen metall utan ska ta ställning utifrån den information och de 
argument som presenteras.

Spelpjäserna, en elev från varje grupp ställer sig på rad A .Det blir två elever per matta. Ordningen 
spelar ingen roll. De bär nyckelband med metallernas namn.

Omröstningen sker parvis, de som står bredvid varandra längst ner till vänster inleder duellen. 
Representanterna för dessa två metaller berättar i tur och ordning vad de svarat på fråga ett. 
Sedan ställer pedagogen sin första fråga; Vilken av dessa två metaller har bäst egenskaper? 

Därefter blir det en omröstning med handuppräckning bland alla andra närvarande. Flest antal 
röster vinner. Blir det oavgjort kan pedagogen fungera som utslagsröst.

Därefter blir det nästa pars tur, de som står i mitten på rad A.
När alla de tre paren har duellerat flyttar de levande spelpjäserna enligt röstningsresultatet. 

På den medföljande spelplanen syns hur spelpjäserna ska förflytta sig.
De tre metaller som fick flest röster vid respektive duell flyttar ett steg framåt åt höger eller när det 
inte är möjligt, rakt fram till rad B.

De tre som fick färre röster flyttar ett steg framåt åt vänster alternativt rakt fram.
Förflyttningen gör att duellerna hela tiden sker i nya par.  

Vid andra omgången gäller frågan; Vilken av metallerna betyder mest för människan och samhäl-
let?  Efter de tre duellerna flyttar spelpjäserna enligt omröstningen och schemat till rad C.

Vid sista omröstningen handlar det om; Vilken metall innebär minst problem för människan och 
naturen? Alla spelpjäserna förflyttar sig till översta raden, D.
Då den sista omröstningen är gjord står den vinnande metallen längst till höger.

De övriga är utan inbördes rangordning.
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BRA ATT VETA
järn har inte fått vara med i Metallduellen men har ju i form av stål en särställning bland metaller-
na. 

Ordet metall leder tankarna  till dess rena fasta form. Men metaller kan vara i olika former både i 
naturen och i tillverkade produkter. Järn, till exempel förekommer både i stål, järntabletter och 
som vattenlösliga salter i  kemikalier.

I kroppen förekommer metaller i jonform, som metallatomer med elektriska laddningar. 

En legering  är ett material med metalliska egenskaper men som består av ett eller flera grundäm-
nen. I denna blandning är minst ett grundämne en metall. Stål, zink och mässing är exempel på 
legeringar.

En metall är ett grundämne som har en god ledningsförmåga av värme, kyla och elektricitet. Den 
är smid- och formbar och har en karaktäristisk glans. Metaller förbrukas inte utan kan återvinnas 
om och om igen.

Av grundämnena i periodiska systemet är metallerna i särklass den största gruppen. Det finns 
även så kallade halvmetaller. Exempel på sådana är arsenik och kisel som har både metalliska och 
icke-metalliska egenskaper.

Metaller finns över allt i vår omgivning, i naturen, jordskorpan, luften och vattnet. De finns natur-
ligt och de finns som föroreningar. 

Normalt förekommer inte metaller i ren form i marken eller berggrunden utan de är i allmänhet 
bundna till andra grundämnen. Kemiska föreningar mellan metaller och syre kallas för oxider. 
När föreningen innehåller svavel handlar det om sulfider.

Alla material, även metaller utsätts för angrepp av framförallt syret och fukten i luften. Järn rostar 
och koppar ärgar, så kallad korrosion. Man kan säga att metallerna avsöndras till naturen. Detta är 
en del av ett naturligt kretslopp där metallen strävar efter att återgå till sitt mest stabila tillstånd, 
det som mineral. Mineral är ett fast ämne som bildas genom naturliga processer. Bergarter består 
av olika mineraler.
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FRÅGEFORMULÄR
Vår viktigaste metall
Svara på dessa tre frågor, ni har 20 minuter på er. Utgå från informationsbladet om er metall.  
Ni får gärna inhämta ytterligare information, från böcker eller digitalt.

Använd baksidan av detta papper om ni behöver mer skrivutrymme.
Tänk på att ni så långt som möjligt ska argumentera för just er metall.

Utse en talesperson eller flera som vid redovisningen läser upp era svar.
Utse en person som ska fungera som en levande spelpjäs, när ni sedan röstar om dessa frågor i 
Metallduellen. 

Metallens namn:

Fråga ett: Vilka är metallens bästa egenskaper?

Fråga två: Vilka är metallens viktigaste användningsområden?

Fråga tre: Vilka problem finns det med metallen?
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