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Undersök materialen 

Ni behöver: 
Ett set med kuber 

Gör så här: 

• Titta och känn noga på de olika kuberna. Sortera materialen efter olika egenskaper som ni kan se 
och känna. T.ex. tung/lätt, skrovlig/slät, varm/kall, blank/matt osv. 

• Fundera på vilket material de är gjorda av. 
• Skriv ner egenskaperna i tabellen 

 

Kub Egenskaper 
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Para ihop kuberna med rätt material 

• Mässing 
• Trä 
• Koppar 
• Plast 
• Frigolit 
• Aluminium 
• Sten 
• Stål 

 

Kub Material 
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Väga massan 
Ni behöver: 

• Ett set med kuber 
• En digitalvåg 

Gör så här: 
1. Uppskatta ordningen 

• Håll kuberna en och en i handen. Gradera kuberna från lättast (nr 1) till tyngst (nr 8) 
och fyll i protokollet under ”Uppskatta ordningen”. 
 

2. Väg kuberna 
• Ordna kuberna utifrån deras vägda massa och skriv resultatet i protokollet under ”Ny 

ordning”. 
• Stämde din uppskattning? 

 

Material Uppskatta ordningen Vägd massa Ny ordning 

Koppar    

Aluminium    

Mässing    

 

Stål 
   

Trä    

Sten    

Plast    

Frigolit    
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Magnetism 

Ni behöver: 
• Ett set med kuber 
• En magnet 

Gör så här: 
1. Ställ en hypotes.  

Vilka material tror du är magnetiska? Skriv ett M vid dem du tror är magnetiska. 
 

2. Gör en undersökning 
• Testa vilka material som är magnetiska och vilka som inte är det.  
• Skriv resultatet i protokollet. Stämde din hypotes? 

 

 Magnetiskt? 

Material 1. Hypotes 2. Undersökning 

Koppar   

Aluminium   

Mässing   

Stål   

Trä   

Sten   

Plast   

Frigolit   
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Elektrisk ledningsförmåga 
Material som leder ström kallas för ledare och material som inte leder ström kallas isolator. 

Ni behöver: 
• Ett set med kuber 
• Ett batteri (AA) 
• Batterihållare med en röd och en svart kabel 
• En glödlampa med hållare 
• Två kablar med krokodilklämmor 

Gör så här: 
1. Ställ en hypotes.  

Vilka material tror du är ledare (leder ström) och vilka tror du är isolatorer (leder inte 
ström)? Markera i tabellen. 
 

2. Gör en undersökning 
• Gör en sluten krets med kablarna (se bild 1). Kläm fast i skruvarna på lamphållaren. 
• Kolla så att glödlampan tänds. Nu har du en sluten krets. 
• Ändrar på kopplingen (se bild 2) så att strömmen går genom en av kuberna. 
• Testa varje kub och se om glödlampan tänds. 
• Skriv upp resultatet i tabellen 

 

  
   Bild 1 

 
 

              
                      Bild 2 
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Elektrisk ledningsförmåga 
 
Markera i tabellen om materialen är ledare (= leder ström) eller isolatorer (= leder inte ström). 
 
 

 1. Hypotes 2. Undersökning 

Material Ledare Isolator Ledare Isolator 

Koppar  
 

 
 

Aluminium  
 

 
 

Mässing  
 

 
 

Stål  
 

 
 

Trä  
 

 
 

Sten  
 

 
 

Plast  
 

 
 

Frigolit  
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Ledningsförmåga Värme 
Ni behöver:  

• 1 set med kuber 
• 8 kvadrater värmekänsligt papper 
• 1 burk med lock 
• Varmt vatten från vattenkokaren. En vuxen häller upp! 

 
Gör så här: 

1. Ställ en hypotes  
Vilka material tror du leder värme bäst? Skriv en 1:a vid det material du tror leder bäst, en 
2:a för näst bäst osv. 

2. Gör en undersökning 
• En vuxen häller upp varmt vatten i burken och lägger på locket. 
• Lägg det värmekänsliga pappret på locket-. 
• Observera vad som händer med det värmekänsliga papperet. 
• När alla papper ändrat färg flyttar du över dem till kuberna.  
• Observera vilka papper som ändrar färg snabbast – de materialen leder värme bäst. 
• Gradera materialen så att de som leder värme bäst får en 1:a och långsammast en 8:a. 

Material 
Värmeledningsförmåga 

1. Hypotes 2. Undersökning 

Koppar   

Aluminium   

Mässing   

Stål   

Trä   

Sten   

Plast   
 

Frigolit   
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Krocktestet (åk 1-3) 
Ni behöver: 

• 1 set med kuber 
• 1 ramp 
• 1 kula 

Gör så här: 
1. Ställ en hypotes 

Vilket material tror du har längst studs? Skriv en 1:a vid det materialet, sedan en 2:a osv.. 

 
2. Gör en undersökning 

• Placera en kub i taget längst ner på rampen 
• Släpp försiktigt kulan från toppen av rampen. 
• Mät studsen (i millimeter) när kulan träffar kuben och studsar tillbaka. 
• Gör testet tre gånger (a, b, c) för varje kub. Lägg ihop alla resultat. 
• Ordna materialen (1-8) så att den kub med störst återstuds får 1 och minst får 8.  
 

Material Hypotes 
Återstuds (mm) 

Tre försök 
Lägg ihop  

alla 
(a+b+c) 

Ordning 
a b c 

Koppar       

Aluminium       

Mässing       

Stål       

Trä       

Sten       

Plast       

Frigolit       
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Krocktestet (åk 4-6) 

Ni behöver: 
• 1 set med kuber 
• 1 ramp 
• 1 kula 

Gör så här: 
1. Ställ en hypotes 

Vilket material tror du har längst studs? Skriv en 1:a vid det materialet, sedan en 2:a osv.. 
2. Gör en undersökning 

• Placera en kub i taget längst ner på rampen 
• Släpp försiktigt kulan från toppen av rampen. 
• Mät studsen (i millimeter) när kulan träffar kuben och studsar tillbaka. 
• Gör testet tre gånger (a, b, c) för varje kub. Räkna ut medelvärdet för studsen. 
• Ordna materialen (1-8) så att det material med störst återstuds får 1 och minst får 8.  

 

Material Hypotes 
Återstuds (mm) 

Tre försök 
Beräkna 

medelvärdet 
(a+b+c) / 3 

Ordning 
a b c 

Koppar       

Aluminium       

Mässing       

Stål       

Trä       

Sten       

Plast       

Frigolit       
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