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Introducera materialet för eleverna 
• Ladda ner power point-presentationen från Teknikens Hus hemsida. 

http://www.teknikenshus.se/skola/undervisningsmaterial/spacecraft-materials-kit/ . 
 

• Börja med att visa powerpointpresentationen, hela eller delar, för eleverna. Visa också filmen 
(länkad från power pointen) där ESA berättar om utmaningen. Prata och reflektera tillsammans 
över de fakta och de utmaningar som presenteras. 
 

• Fråga vad eleverna vet om metaller och icke-metaller, om magnetism och om elektrisk ström.  
Fråga också varför det är viktigt att välja olika material till olika ändamål. Till exempel är en bil 
gjord till största del av metall men vissa delar är av plast och andra material. Varför är det? Och 
varför kan bestick vara gjorda av plast och metall men inte av glas? 
 

• När eleverna fått ESA:s utmaning förklarad för sig kan ni börja med det praktiska arbetet. 
 

• Dela in eleverna i grupper om 2-3 elever och dela ut en ask med materialkuber samt ett arbetsblad 
”Undersök materialen” till varje grupp. När grupperna är klara kan man ha en kort gemensam 
summering av vad de olika grupperna kom fram till. 
 

• Efter att alla grupper gjort uppgiften ovan kan de fortsätta med att undersöka materialens olika 
egenskaper med hjälp av laborationsmaterialet.  
 

• Sammanfatta resultaten och låt eleverna berätta om vilket material de tycker passar bäst samt 
motivera varför. 

 

  

http://www.teknikenshus.se/skola/undervisningsmaterial/spacecraft-materials-kit/
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Undersök materialen I 

Eleverna behöver: 
Ett set med kuber per elevgrupp 

Instruktioner: 
Be eleverna gruppera materialen utifrån olika egenskaper 
(tung/lätt, blank/matt, varm/kall osv) och notera det i 
tabellen. 

Be sedan eleverna att namnge de olika materialen genom 
att placera ut rätt namn vid respektive kub (se ”Undersök 
materialen II”) 
 

Kub Egenskaper 
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Undersök materialen II 

Placera ut namnen på materialen vid varje kub 
• Mässing 
• Trä 
• Koppar 
• Plast 
• Frigolit 
• Aluminium 
• Sten 
• Stål 

 

Kub Material [FACIT] 

  
 Koppar 

  
 Aluminium 

  
 Mässing 

  
 Stål 

  
 Trä 

  
 Sten 

  
 Plast 

  
 Frigolit 
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Väga massan 
Eleverna behöver: 
Ett set med kuber samt en digitalvåg 

Gör så här: 
1. Uppskatta ordningen 

Eleverna ”väger” kuberna en och en i handen och graderar dem från lättast (nr 1) till tyngst (nr 8) 
i protokollet under ”Uppskatta ordningen”. 

2. Väg kuberna 
Eleverna väger kuberna med vågen skriver in respektive massa i protokollet. ”Ny ordning” 
graderar dem materialen utifrån vägningarna och jämför med sin uppskattning. 

Kommentar 
Fråga eleverna om de tror att de hade fått samma resultat om de hade befunnit sig på månen och vägt 
kuberna. 

Det är ju tydligt att frigoliten är det lättaste materialet. Är det därmed det bästa för att bygga hållbara 
saker? 

Två kluriga extrafrågor att eventuellt fundera på: 

• Om man hade en lika stor kub (2cm x 2cm x 2cm) med vatten – vad skulle den väga?  
Ledtråd: En ”vattenkub” med sidorna 1cm x 1cm x 1cm väger 1 g 

• Vad menas med densitet? 

 

Material Uppskatta ordningen 
Vägd massa 

[FACIT] 
Ordning 
[FACIT] 

Koppar  70,7 g 8 
Aluminium  21,5 g 4 
Mässing  67,5 g 7 
Stål  62,6 g 6 
Trä  5,4 g 2 
Sten  29,1 g 5 
Plast  7,7 g 3 
Frigolit  0,1 g 1 
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Magnetism 

Eleverna 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? 

Kommentar 
En vanlig uppfattning är att alla metaller är magnetiska. Det stämmer inte men järn, kobolt och nickel är 
alla magnetiska metaller.  

Diskutera vilka ämnen som är magnetiska och vilka som inte är det. Fråga varför stål är magnetiskt? Svar: 
Stål är magnetiskt därför att det innehåller järn (och kol). 

Stenen visar sig vara lite magnetisk. Fråga eleverna vilken metall de tror finns i den. Svar: Troligtvis järn.  
 

 Magnetiskt? 

Material 1. Hypotes 
2. Undersökning 

[FACIT] 

Koppar  - 

Aluminium  - 

Mässing  - 

Stål  Magnetiskt 

Trä  - 

Sten  Lite magnetiskt 

Plast  - 

Frigolit  - 
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Elektrisk ledningsförmåga 
Här undersöker eleverna vilka material som leder ström. Material som leder ström kallas för ledare och 
material som inte leder ström kallas isolator. 

Eleverna behöver: 
• Ett batteri (AA) och en 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 
Efter att eleverna har gjort sina hypoteser genomför de försöket och markerar i tabellen om materialen är 
ledare (= leder ström) eller isolatorer (= leder inte ström).  
 

Kommentar  
Ett bra tillfälle att introducera och förankra begreppen ledare, isolator och sluten krets. En fråga som 
brukar dyka upp är varför bara vissa ämnen leder elektrisk ström. Förenklat uttryckt kan man säga att det 
beror på att metallerna har rörliga elektroner som kan transportera den elektriska strömmen till skillnad 
från de andra ämnena. 
 
Prata gärna om elektriska kretsar, hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk 
utrustning, till exempel i ficklampor. 
 
 

 1. Hypotes 2. Undersökning 
[FACIT] 

Material Ledare Isolator Ledare Isolator 

Koppar   X  

Aluminium   X  

Mässing   X  

Stål   X  

Trä    X 

Sten    X 

Plast    X 

Frigolit    X 
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Ledningsförmåga Värme 
Eleverna behöver:  

• 8 bitar värmekänsligt papper 
• 1 burk med lock 
• Vattenkokare 

Gör så här: 
Be eleverna ställa en hypotes  

• Eleverna skriv en 1:a vid det material de tror leder bäst, en 2:a för näst bäst osv. 

Eleverna genomför undersökningen 
• Eleverna lägger det värmekänsliga pappret på locket. 
• När alla papper blivit vita flyttar de över dem till kuberna och observerar vilka papper som 

snabbast blir blåa igen – de materialen leder värme bäst. 
• Till sist graderar de materialen så att de som leder värme bäst får en 1:a och långsammast en 

8:a. 

Kommentar 
Eleverna upptäcker snabbt att det är svårt att hinna se ordningen. Be dem upprepa försöket men gruppera 
materialen så att de testar de snabba och de långsamma var för sig. 

Ett förslag är att vända på försöket. Ställ alla kuberna på skålen och lägga alla pappersbitarna på kuberna 
och istället se hur lång tid det tar för dem att gå från blått till vitt. Försöket tar längre tid men mer en ökad 
noggrannhet. 
 

Material 
Värmeledningsförmåga 

1. Hypotes 
2. Undersökning 
[FACIT] 

Koppar  1 
Aluminium  2 
Mässing  3 
Stål  4 
Trä  7 
Sten  5 
Plast  6 
Frigolit  8 
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Krocktestet (åk 1-3) 
Eleverna behöver: 

• 1 ramp 
• 1 kula 

Gör så här: 
1. Eleverna ställer en hypotes 

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

Kommentar 
Prata med eleverna om rättvisa försök. Hur ska vi släppa kulan så att det blir lika varje gång? Varför gör 
man tre försök? 

Resultat är säkert överraskande då frigolitbiten har störst återstuds. Det beror på att den är mest elastisk 
för just det här försöket. Hade kulan varit tyngre eller haft högre hastighet hade resultatet blivit ett annat. 
Är frigolit ett lämpligt material för rymdfarkosten? 

Eleverna kommer säkert också upptäcka att studsen kan variera beroende på vilken sida av kuberna man 
använder. 

Material Hypotes 
Återstuds (mm) 

Tre försök 
Addera 

alla försök 
(a+b+c=) 

Ungefärlig 
ordning 
[FACIT] a b c 

Koppar      2 

Aluminium      6 

Mässing      3 

Stål      4 

Trä      8 

Sten      5 

Plast      7 

Frigolit      1 
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Krocktestet (åk 4-6) 

Eleverna behöver: 
• 1 ramp 
• 1 kula 

Gör så här: 
1. Eleverna ställer en hypotes 

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

Kommentar 
Prata med eleverna om rättvisa försök. Hur ska vi släppa kulan så att det blir lika varje gång? Varför gör 
man tre försök? 

Resultat är säkert överraskande då frigolitbiten har störst återstuds. Det beror på att den är mest elastisk 
för just det här försöket. Hade kulan varit tyngre eller haft högre hastighet hade resultatet blivit ett annat. 
Är frigolit ett lämpligt material för rymdfarkosten? 

Eleverna kommer säkert också upptäcka att studsen kan variera beroende på vilken sida av kuberna man 
använder. 

Material Hypotes 
Återstuds (mm) 

Tre försök 
Beräkna 

medelvärdet 
(a+b+c)/3= 

Ungefärlig 
ordning 
[FACIT] a b c 

Koppar      2 

Aluminium      6 

Mässing      3 

Stål      4 

Trä      8 

Sten      5 

Plast      7 

Frigolit      1 
 


