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Ämne: fysik, teknik

Åldrar: åk 4-6

Kategori: elevaktivitet

Svårighetsgrad: medium

Lektionstid som krävs:  1h 30min

Kostnad: låg (0-100 kr) 

Lokal: klassrummet. Testning bör göras 
utomhus, när solen skiner.

Inbegriper användning av: solcell, motor etc. Se 
sid 8. 

Nyckelord: månen, utforskning, farkost, solenergi, 
förnybara energikällor, fysik, elektriska kretsar, 
teknik, teknikutvecklingsarbete

Bygg en soldriven rymdfarkost

  Lärandemål
• Identifiera olika typer av förnybara energikällor och förstå deras fördelar och nackdelar.
• Identifiera solenergi som ett av de bästa alternativen för att driva en månfarkost.
• Ökad kunskap om miljöförhållandena på månen.
• Enkla elektriska kretsar.
• Bygga en enkel farkost som drivs av en solcell och en motor.
• Förbättra elevernas förmåga att arbeta i grupp, samt deras kreativa tänkande.
• Kunskap om syftet med månfarkoster, som den del av utforskning av månen.

 Kort beskrivning
I den här aktiviteten kommer eleverna att 
jämföra fördelar och nackdelar med förnybara 
energikällor och icke förnybara energikällor, 
samt studera enkla elektriska kretsar. 

Genom att använda månen som sammanhang 
ska eleverna bygga en modell av en månfarkost. 
Farkosten drivs av solenergi, med hjälp av en 
liten motor och en solcell. De kommer också att 
identifiera de viktigaste funktionerna som deras 
farkost måste ha för att kunna färdas till månen, 
samt arbeta med att utveckla och förbättra sin 
första modell av farkosten.

 MÅNFARKOST

 Fakta 
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Aktivitet Namn Beskrivning Resultat Förutsättningar Tid

1

Energi till en 
månfarkost

Eleverna ska 
namnge olika 
energikällor och 
identifiera fördelar 
och nackdelar med 
deras användning. 
Eleverna ska också 
undersöka om 
dessa skulle kunna 
användas på 
månen.

Eleverna förstår 
vikten av att ha olika 
energikällor på olika 
platser.

Eleverna ska kunna 
rita enkla elektriska 
kretsscheman.

Inga 30 minuter 

2

Bygg en 
soldriven 
farkost 

Eleverna bygger en 
månfarkost utifrån 
givna instruktioner 
och material. 
Eleverna ska också 
testa farkosterna   
överväga hur de 
kan förbättras.

Eleverna förstår 
hur en elektrisk 
krets integreras i en 
modell av en 
månfarkost. 

Eleverna förstår att  
miljöförhållandena 
på månen skiljer sig 
från jordens.

Eleverna bör har 
slutfört övning 1.

60 minuter 

 Sammanfattning av aktiviteter
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Inom rymdforskning är en av de mest slående egenskaperna hos satelliter deras stora solpaneler. För att 
resa genom vårt solsystem kräver satelliter och rymdsonder energi, och solen är en lättillgänglig 
energikälla.

Solenergi är en förnybar resurs, som förnyas naturligt på relativt kort tidsskala (inom en mänsklig livstid) 
och som dessutom inte förorenar miljön. Andra fördelar är att det krävs lite underhåll eller tillsyn och att 
driftskostnader är låga.

En av de kommande platserna som ska utforskas av Den Europeiska Rymdorganisationen (ESA) är 
Månen! Speciella farkoster utvecklas för att köra på Månens yta där de ska samla prover och utföra 
vetenskapliga tester.

 Introduktion

Figur 1

↑  En prototyp av en månfarkost styrs att köra till och ta prover av ett stenbrott som liknar en plats på månen. Bilden visar en 
VR-illustration (virtuell verklighet) av testet.

Canadian Space Agency

I den här uppsättningen med aktiviteter kommer eleverna att undersöka vilka energikällor som kan 
användas på månen, samt konstruera en månfarkost som drivs av solenergi.
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I den här aktiviteten kommer eleverna att lära sig om fördelar och nackdelar med olika förnybara 
energikällor. De kommer att lära sig mer om månens miljö och ska överväga vilken som är den 
bästa energikällan för en månfarkost. Studenterna ska också rita enkla elektriska kretsar.

Material 

• Utskrivet arbetsblad till varje grupp
• Penna

Uppgift 

I den här uppgiften ska eleverna hitta samband mellan miljöförhållanden på olika platser med 
möjligheten att använda olika förnybara energikällor.

För att genomföra aktiviteten behöver eleverna ha förkunskaper om förnybara och icke förnybara 
energikällor. Om eleverna inte arbetat med området tidigare bör uppgiften startas upp med att ge allmän 
information om förnybara och icke förnybara energikällor.

Dela ut arbetsbladen till varje grupp och be eleverna svara på frågorna 1 till 4. Eleverna kan sedan 
presentera sina resultat för hela klassen. Utifrån svaren på fråga 4 kan klassen göra en lista med 
fördelar och nackdelar med att använda förnybara energikällor.

Uppmärksamma eleverna på delar av den generella informationen om miljön på månen, som finns på 
studentens arbetsblad. Be dem besvara fråga 5 till 7. I fråga 7 kan eleverna ha olika idéer om 
vilken energikälla som är bäst. Eleverna ska gärna inse att det inte finns en perfekt energikälla.

I frågorna 8 och 9 får eleverna till uppgift att skissa enkla elektriska kretsar med seriekoppling. Beroende 
på deras tidigare kunskaper om elektricitet, kan det vara nödvändigt att ge en introduktion till ämnet. 
Dessa frågor kan gärna kompletteras med en praktisk del där eleverna får bygga de elektriska kretsarna.

Den elektriska krets som eleverna tecknar i fråga 9 kommer att användas i konstruktionen av 
månfarkosten i Aktivitet 2.

Lösningar till elevernas uppgifter

1. a) solenergi, b) vindenergi (rörelseenergi), c)biomassa, d)geometrisk energi

2. Förnybara energikällor är bland annat:
• Vattenenergi: läges- och rörelseenergi hos vatten i vattendrag, rörelseenergi i tidvatten,

vågor och havsströmmar.
• Vätgasenergi.

 Aktivitet 1: Energi till en månfarkost
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3. Icke förnybara energikällor är bland annat:
• Fossila bränslen som gas, olja och kol
• Kärnkraft/atomkraft

4. Exempel på fördelar och nackdelar med förnybara energikällor:

Fördelar Nackdelar
• naturliga/förorenar inte
• hållbar
• oändlig förnyelse: förnyas på kort tid
• säker att använda
• kräver mindre underhåll/tillsyn
• låga driftkostnader

• dyrt att bygga upp/installera
• plats-/väderberoende
• inte tillgänglig hela tiden, så energin måste

kunna lagras
• kan fortfarande förorena
• kan förstöra flora och fauna (t ex vindkraftverk

och vattenkraftsdammar)

5. Om det inte finns någon atmosfär och inget flytande vatten kan vi inte använda vind, tidvatten, vågor
eller vattenkraftsdammar. Eleverna kan också nämna biomassa, men liv kan inte existera under sådana
förhållanden.

6. Solenergi - det är alltid möjligt att använda solenergi när det är dagsljus.
7. En månfarkost kan drivas av solenergi, men den skulle vara begränsad till att bara arbeta när det är

dagsljus. Farkosten måste ha stora batterier för att kunna lagra den producerade energin, eller ha en
kompletterande energikälla som t ex atomkraft, som bland annat används i NASA: s Curiosity Rover på
Mars.

8. Teckningen av den elektriska kretsen:

9. Elektrisk krets med en motor och en solcell

batteri

ledningstråd

glödlampa
strömbrytare

ljus

solcell

motor
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Eleverna ska använda en solcell, en motor och konstruktionsmaterial för att bygga en soldriven farkost. 

Material till grupperna

Uppgift 
Eleverna ska arbeta i grupper om 2-3 för att bygga en deras månfarkost. 

Dela ut material och instruktioner som beskriver hur de ska bygga sin farkost (se bilaga). Beroende 
på elevernas ålder och erfarenhet, kan de behöva hjälp då de ska använda hobbykniv och limpistol. 

Då eleverna har byggt deras månfarkost, ska de testa den. Testet bör göras utomhus en solig dag, alternativt kan en 
ljusstark lampa användas.  

Eleverna ska skriva ned vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras. De bör svara på fråga 4 (i 
arbetsbladet) där de också kan diskutera vilka förbättringar som behöver göras för att farkosten ska fungera i 
miljön på månen. De kan också jämföra deras farkost med andra gruppers och diskutera hur alla kan 
förbättras för att fungera på månen.

Resultat
Månfarkosternas prestanda kommer att bero på ljuskällan (hur soligt det är) och hur noggrannt/
bra farkosterna är byggda.  
Typiska problem är:

• otillräckligt med solljus,
• solcellen inte räcker till för att driva motorn,
• dålig kontakt mellan elsladdar och solcell,
• att gummibandet inte är tillräckligt sträckt,
• att gummibanden hoppar av hjulen om de inte har en tillräcklig fördjupning runtom.

 Aktivitet 2: Bygg en soldriven farkost

• Utskrivet arbetsblad 
• Utskriven bilaga med bygginstruktion
• 1 solcell, en fotovoltaisk cell på 5V eller 2V 

rekommenderas
• 1 motor, gärna en DC motor på 3V eller 1.5V för 

en fotovoltaisk cell på 2V
• 2 kopplingstrådar
• 4 skruvkorkar från t ex mjölkpaket eller 4 stora 

leksakshjul
• 1 gummiband
• 1 liten kartong t ex mjölkpaket

• wellpapp
• 2 träpinnar (axlar)
• tjock kartong
• 1 kork, diameter ca 8 mm
• 1 sugrör
• 1 tuschpenna
• 1 hobbykniv
• limpistol och smältlim
• dubbelhäftande tejp (valfritt)
• extra material för dekoration av 

månfarkosten.

Diskussion

Diskutera med eleverna om deras farkoster skulle vara lämpliga för att färdas på 
månytan. Kan farkosterna färdas långa sträckor? Då eleverna testar sina farkoster kan du 
uppmuntras att testa på olika ytor (till exempel jord, grus, större stenar). En av de viktigaste 
delarna på en farkost är hjulen, och här kan eleverna själva komma med förslag på 
material som hjulen skulle kunna tillverkas av för att kunna köra bättre i olika typer av 
terräng. Eleverna kan också testa sina farkoster med olika ljusstyrkor. 

Eleverna kan också studera hur andra rymdsonder fungerar, t ex ESA’s ExoMars rover. 
De kan också själva föreslå vetenskapliga uppdrag som deras månfarkoster kan utföra.  
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 Aktivitet 1: Energi till en månfarkost 

Bygg en soldriven farkost 

MÅNFARKOST
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1. Namnge de förnybara energikällorna som visas på bilderna.

 a) b)

 c) d)

2. Kan du komma på andra källor till förnybar energi?

3. Ge två exempel på energi som inte är förnybar.



10teach with space - Månfarkost | PR36

A
R

B
ET

SB
LA

D
 F

Ö
R

 E
LE

V
ER

4. Tänk på fyra fördelar och fyra nackdelar med att använda förnybar energi i

Fördelar Nackdelar

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5. Månen har nästan ingen atmosfär, ingen luft och inget flytande vatten, oceaner eller floder. 
Vilka källor till förnybar energi kommer vi inte kunna använda på månen, när miljön är sådan?

6. Det finns inga moln på månen. För vilken förnybar energikälla är det bra? Förklara varför.

7. En månfarkost gör det möjligt för astronauter att utforska en ny miljö
på ett säkert sätt och med fler möjligheter att ta sig runt. Utrustning som borrmaskiner och 
kameror kan transporteras säkert över stora avstånd. Vad är den bästa energikällan för en 
månfarkost? Förklara varför.  

Miljön på månen är mycket olik den på jorden. Månens yta är 
mycket stenig och täckt med ett mycket fint, mörkt damm, 
som påminner om den slags sand man kallar regolit. Dag och 
natt är också mycket annorlunda på månen. Ett dygn på 
månen är nästan lika lång som en hel månad på jorden. 
Det betyder att på månen är det dag i 15 jord-dygn i 
sträck, och därefter natt i 15 jord-dygn i sträck.  

Visste du?

jämförelse med icke-förnybar energi.
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ER8. En månfarkost behöver elektricitet för att funger. Rita skiss av en elektrisk krets

som har: ett batteri, en glödlampa och en strömbrytare.

9. Föreställ er att ni ska bygga en månfarkost som drivs av solenergi. Rita en skiss av den elektriska
kretsen.

Kretsen ska innehålla:
• 1 solcell (som omvandlar solljus till elektricitet)
• 1 motor (för att driva månfarkostens hjul)
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 Aktivitet 2: Bygg en soldriven månfarkost
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1. Kolla listan med material för att se att ni har allt som behövs för att bygga er månfarkost. 

2. Bygg farkosten genom att följa instruktionerna ni fått av läraren. Kom ihåg att använda er av den 
elektriska krets som ni skissade i aktivitet 1. 

3. Om solen skiner ska ni testa månfarkostens funktion utomhus. 
Efter testet ska ni skriva ned tre saker som ni vill ändra på farkosten för att göra den bättre på att köra 
på månen. Förklara varför ni vill ändra dessa saker.

a)

b) 

c) 

4. Förbättra er farkost utifrån de ändringar ni föreslog i fråga 3. Jämför med de andra
gruppernas farkoster. Vilken månfarkost kommer att fungera bäst på månen?

En månfarkost ska vara designad för att köra i stenig terräng, täckt 
av regolit och med gropar och stup. Farkosten behöver speciella hjul 
som klarar terrängen utan problem.  Den ska också ha med sig olika 
vetenskapliga instrument som kameror och borrmaskiner för att 
samla in prover. Farkosten ska också kunna röra sig fritt och köra 
riktigt långt. 

Visste du?
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 LINKS 

ESA's resurser

Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp

Animations about Moon exploration
esa.int/Education/Moon_Camp/Working_on_the_Moon

ESA classroom resources
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA Kids
esa.int/kids

ESA's rymdprojekt

ESA’s applications for planetary exploration
esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Automation_and_Robotics/Applications_ 
for_Planetary_Exploration

ESA’s animation of concepts for future Moon robots
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Landing_on_the_Moon_and_ 
returning_home_Heracles

Extra information

Moving on the surface of the Moon
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=299

Renewable energy development
esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Benefiting_Our_Economy/Renewable_energy_devel-
opment

Putting renewable energy on the map
esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Putting_renewable_en-
ergy_on_the_map

http://www.esa.int/Education/Moon_Camp
http://www.esa.int/Education/Moon_Camp/Working_on_the_Moon
http://www.esa.int/Education/Classroom_resources
http://www.esa.int/kids
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Automation_and_Robotics/Applications_for_Planetary_Exploration
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Automation_and_Robotics/Applications_for_Planetary_Exploration
https://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Landing_on_the_Moon_and_returning_home_Heracles
https://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Landing_on_the_Moon_and_returning_home_Heracles
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=299
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Benefiting_Our_Economy/Renewable_energy_development
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Benefiting_Our_Economy/Renewable_energy_development
https://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Putting_renewable_energy_on_the_map
https://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Putting_renewable_energy_on_the_map
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Bilaga: Bygg en soldriven farkost

Material till grupperna

• 1 solcell på 2 eller 5V
• 1 motor, gärna en DC-motor på 3V (eller 1.5V för en 

2V solcell 1
• 2 kopplingstrådar
• 4 hjul (t ex skruvlock från mjölkförpackningar)
• 1 gummiband
• 1 liten kartong och wellpapp
• 2 träpinnar (axlar)
• tjock kartong
• 1 kork, ca 8 mm i diameter
• 1 sugrör 
• 1tuschpenna 
• 1 hobbykniv 
• limpistol och smältlim
• dubbelsidig tejp (valfritt) 

Manual för att konstruera farkosten 

Figur A1 Figur A2

Figur A3 Figur A4

Skär sugröret i två lika långa 
delar (Figur A1).

Använd limpistolen och limma 
fast de 2 sugrören på ena 
sidan av kartongen (Figur A2). 

Skär träpinnarna (axlarna) så att 
de får en längd som passar 
kartongen. Pinnarna ska vara så 
långa att ett hjul kan kan fästas 
på båda sidor, och så att det är 
minst 1 cm mellan kartongen 
och hjulen. (Figur A3 ). 

Trä axlarna genom de två 
sugrören (Figur A4). 
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Figur A5
Skär ut ett hjul av 
wellpapp med hobbykniven  
(figur A5). 

Gör en liten fördjupning runt 
hjulet så att ett gummiband kan 
fästas utan att lossna (figur A6). 
Detta hjul ska sedan kopplas 
till  motorn och vara det hjul som 
ska driva farkosten framåt.  

Limma hjulet av wellpapp på 
toppen av ett skruvlock. 
Markera mittpunkten och gör 
ett hål genom bägge delarna. 
Använd limpistolen för att fästa 
hjulet i den ena änden av en 
axel (figur A7). 

Fäst de 3 sista hjulen till  axlarnas 
ändar. Se till att alla hjul är vända åt 
samma håll och att det är lika långt 
mellan hjulen och kartongen (figur 
A8).

Skär ut en skiva av en kork. Den 
ska bli en remskiva med en 
diameter på ca 8 mm och vara 2 
cm tjock.  Slipa skivan längs 
omkretsen (figur A9), så att 
gummibandet sitter fast 
(figur A12, sid 16). 

Motorns placering är en av de viktigaste momenten, eftersom det är placeringen som avgör om 
farkosten kommer att fungera bra eller inte (figur A10). 

För att hitta platsen för var motorn ska fästas ska ni sätta gummibandet runt wellpapps-hjulet och 
sträcka det upp längs sidan på kartongen - tills gummibandet är helt utsträckt. Märk platsen med en 
tuschpenna, och gör ett hål i kartongen (figur A8). 

Figur A6

Figur A7 Figur A8

Figur A9 Figur A10
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Limma fast motorn på insidan av kartongen, på platsen där ni gjorde ett hål (figur A10). Motorn ska vara 
vänd så att dess axel sticker ut genom hålet i kartongen (figur A11). Fäst de två kopplingstrådarna till 
motorn. 

Figur A11
Fäst korkskivan på motorns axel. 
Sätt gummibandet runt korkskivan 
och drivhjulet av wellpapp (figur 
A12).   Stick hål i kartongens 
översida och trä igenom motorns 
eltrådar. 

Koppla motorns eltrådar till 
solcellen (figur A13). Den elektriska 
kretsen ska vara samma som den ni 
tecknade i aktivitet 1, fråga 9.  

Limma fast solcellen på farkostens 
tak (kartongen översida). Se figur 
A14. 

Valfritt: använd en bit wellpapp och 
dubbelhäftande tejp för att fästa 
solcellen bättre.  

Nu är er månfarkost klar för att testas. Ta med den utomhus om solen skiner. 

Om farkosten backar (kör baklänges), kan ni byta plats på eltrådarna som är fästa vid solcellen. 

Figur A12

Figur A13 Figur A14




