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Ämne: biologi, teknik

Åldersgrupp: åk 1-3, 4-6

Kategori: elevaktivitet

Complexity: lätt - medium

Lektionstid: 60 minuter 

Kostnad: låg (0-100 kronor) 

Lokal: klassrum

Inkluderar användning av: konstruktionsmaterial 

och verktyg

Keywords: biologi, teknik, mekanismer, robotarm, 

människokroppen, arm, muskler, ben 

Bygg en robotarm som kan hjälpa dig med det dagliga arbetet

   Lärandemål
• Lära om de olika funktionerna hos muskler och ben.
• Förstå hur människans arm fungerar.
• Lära sig vad en robotarm är.
• Veta varför robotarmar är användbara verktyg, särskilt  ute i rymden.
• Utforska och testa idéer, genom att bygga en enkel maskin (robotarm) tillsammans i grupp.

 Kort beskrivning
I den här aktiviteten kommer eleverna att lära sig 
hur deras arm fungerar. Eleverna kommer att få 
förståelse för funktionen hos armens ben och 
muskler. De ska bygga och testa en modell av en 
robotarm, och få en förståelse för varför en 
robotarm är ett mycket viktigt verktyg när man 
är ute i rymden. 

 Robotarm

 Fakta 



4teach with space - Robotarm  | PR35

aktivitet namn beskrivning resultat förutsättningar tid

1

Hur 
fungerar din 
arm? 

Eleverna kommer 
att förstå hur den 
mänskliga armen 
fungerar. 
Eleverna kommer 
att reflektera över 
varför robot-
armar kan vara 
användbara 
verktyg.

Eleverna lär sig hur 
deras armar är 
byggda. De lär sig 
om betydelsen av 
ben och muskler. 
Eleverna kommer att 
förstå att robotarmar 
är användbara 
verktyg för 
utforskning av 
rymden.

Inga 20 minuter 

2

Bygg din 
robotarm.

Eleverna ska bygga 
en enkel modell av 
en robotarm.

Eleverna kommer 
att bygga en enkel 
robotarm och 
relatera dess 
funktion till 
människans arm.

Aktivitet 1 har 
genomförts

40 minuter 

 Sammanfattning av aktiviteter
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Robotarmar är maskiner som är inspirerade av människans arm och som bland annat kan användas till att 
flytta föremål.  I rymden ger robotarmar möjlighet att manipulera och transportera stor utrustning som till 
exempel Hubble-rymdteleskopet, samt att hjälpa astronauterna under rymdpromenader på utsidan av den 
Internationella Rymdstationen (ISS) .

Robotarmar kan ha olika storlekar och syften. De kan utföra underhållsarbeten och vara en del av  
vetenskapliga experiment, till exempel för att samla in prover. 

 Introduktion

Figur 1

↑  ESA-astronauten Luca Parmitano fastkopplad till robotarmen Canadarm 2, på en 
rymdpromenad utanför den Internationella Rymdstationen. 

NASA

ESA samarbetar med de kanadensiska och japanska 
rymdorganisationerna om robotuppdrag till månen. 
Robotuppdragen innefattar självkörande (autonoma) 
rovers utrustade med robotarmar som ska samla in 
prover från månens yta. Provbehållarna kommer att 
transporteras till en framtida rymdstation nära 
månen. Man planerar att bygga en rymdstation som 
ska kretsa runt månen. Den här månbane-stationen 
kommer att ha en mer avancerad robotarm än den 
som finns på ISS. Den nya robotarmen ska fånga in 
och förvara provbehållarna från månen. Astronauter 
hämtar sedan proverna och tar med dem till jorden. 

Figur 2

NASA/CSA

↑  En konstnärs tolkning av robotarmen på den framtida rymd-
stationen som ska kretsa rund månen. 

I framtiden kommer astronauter att kunna 
fjärrstyra fordon på månens yta och därigenom 
hjälpa robotarna på ytan att ta prover och 
förflytta sig i svår terräng. Nästa ESA-uppdrag 
som ska skickas till månens yta är HERACLES 
(Human-Enhanced Robotic Architecture and 
Capability for Lunar Exploration and Science). 
HERACLES kommer att testa denna nya teknik 
och samla jordprover från ytan med sina robot-
armar.

Figur 3

↑  En konstnärs tolkning av HERACLES uppdrag på månens yta. 

ESA
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Varje arm består av ben, leder och muskler. Dessa arbetar tillsammans och gör så att armen kan böjas, 
rotera, svänga fram och tillbaka och flytta från sida till sida.

Människans arm består av tre ben: överarmsbenet (humerus), armbågsbenet (ulna) och strålbenet 
(radius). Ett muskelpar är fästa vid överarmsbenet för att armen ska kunna röra sig: biceps och 
triceps. Biceps böjer armen medan triceps räcker ut den. Muskler fungerar alltid parvis och varje muskel 
kan bara dra (genom att böja), de kan inte trycka.

 Människans arm 

Överarmsben 
(humerus)

Armbågsben (ulna)

Strålben (radius)

Mellanhandsben
(metacarpals)

Fingerleder
(Phalanges)

Figur 4

↑  De största benen och musklerna i människans arm.

Triceps

Biceps

Forearm

Triceps

Biceps

Underarm

Handlovsben 
(carpals)
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I den här aktiviteten lär eleverna hur armen fungerar och varför robotarmar är användbara verktyg.

Material 

• Utskrivet arbetsblad till varje elev

Uppgift

I aktivitet 1, fråga 1, uppmanas eleverna att fylla i de utelämnade orden i en text. Du kan utöka 
aktiviteten genom att be eleverna göra några korta övningar, så att det blir enklare att förstå hur armen 
fungerar. 

musklerna i överarmen med den andra handen. Eleverna ska gärna
kunna inse att armen böjer sig med hjälp av ett par muskler (biceps och
triceps) som arbetar tillsammans. När armen är rak, är bicepsmuskeln
sträckt och tricepsmuskeln drar ihop sig. När armen är böjd, är det
tvärtom: biceps drar ihop sig och triceps sträcks ut.

• Be eleverna att hålla en bok med armarna sträckta framför kroppen och
utan att röra sig under en minut. Fråga dem hur det känns efter en 
stund. Fråga dem om de kan fortsätta att hålla boken under en längre 
tid. Eleverna ska gärna uppleva att armarna börjar skaka och är svåra 
att hålla stilla. Detta är problematiskt om du behöver göra något arbete 
som är mycket exakt  med tunga föremål - men problemet kan lösas 
genom att använda robotarmar. 

Introducera konceptet om robotarmar. Visa eleverna exempel på robotarmar som används på jorden och 
i rymden. Fråga dem varför robotarmar behövs för utforskning av rymden. Be dem lista 3 aktiviteter som 
kan göras med robotarmar på månen eller ute i rymden 

Lösningsförslag till uppgifterna i elevernas arbetsblad

1. Har du någonsin undrat hur dina armar fungerar? Våra armar är täckta av hud som skyddar dem.
Under huden finns muskler och ben. Benen är starka och hårda för att ge struktur,  och muskler ger
oss styrka så att vi kan röra armen. Armen har 3 huvudben: överarmsben, armbågsben och strålben.
Två muskler är fästa vid överarmsbenet: biceps och triceps. Armbågen sammanbinder överarmen och
underarmen.

2. Exempel på svar till uppgiften:
• Att bygga en månbas före det kommer människor dit.
• Flytta föremål från en rymdfarkost till basen.
• Hjälpa forskare att ta prover.

 Aktivitet 1: Hur fungerar din arm?

Extension
Flexion

Extension Extension Samman-
dragning

• Be att eleverna böjer den ena armen samtidigt som de känner på

Utsträckning
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I den här aktiviteten ska eleverna bygga sin egen robotarm och använda den för att utföra en rad olika 
uppgifter, samt testa hur den fungerar i olika situationer. 

Material 

Uppgift
Dela in klassen i grupper om 2 till 3 elever och dela ut det material de behöver för att bygga en modell av 
en robotarm.Visa eleverna några bilder av en färdigbyggd robotarm, och berätta kortfattat hur man 
bygger den. På elevernas arbetsblad finns en detaljerad beskrivning över hur robotarmen konstrueras. 

Efter att eleverna har byggt robotarmen ska de prova att 
använda den för att plocka upp olika föremål, och samtidigt 
tänka på vad som gör att det blir lätt eller svårt. De ska också 
tänka på föremålen de plockar upp och hur deras robotarm 
passar för var och ett av dem. Under hela aktiviteten ska 
eleverna tänka på vilka förändringar de kan göra av 
robotarmen, för att göra uppgifter lättare för dem själva att 
utföra.

Eleverna ska sedan pröva att lägga till fler glasspinnar i sina robotarmar för att göra det längre. Därefter 
ska de värdera om det är lättare att använda en längre eller kortare robotarm. Be eleverna jämföra  
robotarmen med sin egen arm. Hur är det annorlunda? Finns det något i din egen arm som du kan lägga 
till robotarmen för att göra den bättre?

Eleverna ska gärna kunna relatera strukturen hos robotarmen till hur deras egen arm är uppbyggd. 
I människans arm har benen en mycket viktig roll för att ge struktur, medan muskler gör det möjligt 
att göra olika rörelser med armen. 

 Aktivitet 2: Bygg din robotarm

• 10 glasspinnar i trä/
• 2 skruvkorkar från flaskor,  eller tejp
• 12 provpåsklämmor
• 1 bit kartong, ca 5x10 cm

Hälsa och säkerhet

• Utskrivet arbetsblad till varje grupp
• Limpistol
• Sax
• Stansar eller borrar (för håltagning i glasspinnar)
•

Konstruktionsmaterial/grupp

Saker att plocka upp, t ex suddgummi, pappmugg, 
pingisboll 

Läraren ska upprätta en säker arbetsmiljö och ha eleverna under uppsikt vid tillfällen då de 
använder verktyg och smältlim.
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Lösningsförslag till uppgifterna i elevernas arbetsblad
Eleverna ska värdera vilka parametrar som påverkar robotarmens prestanda (t.ex. armens längd, vilket 
material som använts och/eller vilka "gripare" de har använt).

a. Det var lättare att suddgummit var bättre på att greppa föremålen p g a friktionen och formen på det.
b. Armen kommer troligtvis ha svårigheter att ta tag i tunga eller stora föremål som är långt bort.
c. En kortare arm ger mer kontroll och stabilitet, men når inte föremål som är längre bort..
d. Att lägga till en tumme, fler fingrar, kunna böja armen etc.

1.

På månen kommer föremålen väga mindre än på jorden, så robotarmen kommer att kunna lyfta tyngre 
saker.

Diskussion
Samtala med eleverna om hur effektiva deras robotarmarna var. Tycker de att robotarmen fungerar eller 
behöver den förbättras? Eleverna ska gärna förstå att robotarmen de skapade är väldigt enkel, och att det 
är mycket komplicerat att göra sådana robotarmar som används i rymden och inom industrin. Diskutera 
med eleverna vilka parametrar de menar kan påverka hur deras robotarm fungerar. Om den är för lång är 
den svår att kontrollera, men om det är för kort kommer den ha begränsad rörlighet och därför inte 
kunna användas till så många saker. Olika material kan användas för olika delar av armen för att förbättra 
den. Det idealiska är om den största delen av robotarmen byggs av ett material som är både starkt och lätt.

När rymdorganisationer designar nya verktyg, söker de ofta inspiration från naturen. Diskutera med 
eleverna om de tycker att det är en bra idé att göra så. Är det bäst att göra robotarmar som liknar 
mänskliga armar, eller vore det bättre med en robotarm som liknar bläckfiskarm? Vilken skulle vara mest 
användbar? Du kan bygga vidare på denna aktivitet genom att introducera skillnaden mellan massa och 
vikt, materials egenskaper och fysikaliska krafter. 

Summering
Våra kroppar består av ben och muskler som arbetar tillsammans för att ge stabilitet och låter oss röra oss 
och utföra de olika uppgifterna vi gör i vår vardag. Det finns begränsningar för vad människor kan göra, 
så vi använder ofta robotar för att utföra uppgifter som kan vara svåra, farliga eller omöjliga för oss. 
Naturen kan vara väldigt bra på att lösa problem, därför använder vi ofta naturen som inspiration för att 
designa robotar - många robotar är byggda så att de liknar något vi sett i naturen. Det finns många 
likheter mellan en robotarm och människans arm.

2.
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 Aktivitet 1: Hur fungerar din arm? 

Arbeta som en rymdingenjör för en dag

 ROBOTARM

A
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muskler   armbågen hud           biceps           ben          strålben

Har du någonsin undrat hur dina armar fungerar? 

Våra armar är täckta av  ________ som skyddar dem. Under huden 

finns muskler och  ________. Benen är starka och hårda för att ge 

struktur, och   __________ ger oss styrka så att vi kan röra armen. 

Armen har 3 huvudben: överarmsben, armbågsben och  ________.  

Två muskler är fästa vid överarmsbenet:  _________ och triceps.  

______   sammanbinder överarmen och underarmen.  

1. Välj bland orden nedan och skriv in dem på rätt plats i texten (varje ord ska bara användas en gång).

Visste du?

ESA:s astronaut Thomas Pesquet tog detta fotot från 
den internationella rymdstationen (ISS) och sa att 
Robotarmen är en av de viktigaste delarna av ISS 
och används varje gång en rymdfarkost med 
leveranser ska tas emot eller skickas iväg."

2.  Robotarmar kan också vara mycket användbara när man utforskar andra världar, som t ex månen.  
Föreställ dig att du är en astronaut som arbetar ute i rymden och bygger en månbas. Skriv tre saker som du 
tänker att en robotarm kan hjälpa dig med:

3.  Diskutera med de andra i din grupp om hur man kan konstruera och bygga en robotarm. Hur kan ni
göra det lättare att plocka upp saker? Rita en skiss av er robotarm.
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 Aktivitet 2: Bygg en robotarm
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Uppgift 

Den europeiska robotarmen ska flytta små paket från 
insidan av den Internationella Rymdstationen till 
utsidan av rymdstationen. Den ska också hjälpa till 
med att flytta runt astronauter så att de kan arbeta på 
rymdstationens utsida, eller flytta dem från en plats 
utanför rymdstationen till en annan.  Detta kommer att 
spara tid och krafter under en rymdpromenad.

Nu ska ni bygga er egen robotarm!

> > >
1 cm 5 cm 5 cm 1 cm

Börja med att samla allt material ni ska använda, och följ instruktionerna nedan:
1. Ni ska göra hål i glasspinnarna. Markera var hålen ska vara (se bild nedan). Gör sedan tre hål  

i varje glasspinne.

2.  Använd provpåsklämmorna för att sammanfoga två glasspinnar på mitten. 
Tillverka 3 likadana kryss som ni ser på bilden.

3.  Sammanfoga ändarna på kryssen. Det ska bli en kedja av glasspinnar, likadan som den ni ser på bilden.

4.  Använd limpistolen för att fästa två glasspinnar i ena änden. Dessa ska användas som handtag. 
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5. Klipp ut 2 rektanglar av kartong. Kartongbitarna är "fingrar" som ska gripa tar i saker. 

6. Fäst tejp- eller flaskkorkar i ändarna på handtaget. Det kan hjälp er robotarm att gripa tag i de saker ni
ska plocka upp. När ni har byggt klart robotarmen kommer den att likna den som visas på teckningen. 

Results 
1. Försök använda din robotarm för att ta tag i olika föremål t ex ett suddgummi, en pingisboll och en 

pappersmugg.
a. Vilket föremål var enklast att plocka upp?

b. Vilka saker tror ni skulle vara svåra att plocka upp?

c. Försök nu göra din robotarm antingen längre eller kortare. Är det lättare att arbeta med en kort 
eller en lång robotarm? 

d. Jämför robotarmen med din arm. Vilka förändringar kan ni göra för att förbättra robotarmen?

2. I aktivitet 1 skrev du några saker som en robotarm kan hjälpa till när man ska bygga en bas på månen.
Månens tyngdkraft är mindre än jordens, det är faktiskt så att saker på månen väger 1/6 av vad de väger 
på jorden. En sak som väger 6 kg på jorden, väger bara 1 kg på månen.  Hur tror ni att detta kommer 
påverka hur mycket en robotarm att lyfta uppe på månen? 

Använd limpistol för att fästa kartongbitarna i andra änden av robotarmen.
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 LÄNKAR 

ESA's resurser

Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp

ESA's klassrumsresurser
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA för barn
esa.int/kids

ESA's rymdprojekt

Den europeiska robotarmen (ERA)
esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/
European_Robotic_Arm

Space Gateway (rymdportalen): 
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Space_gateway

Landa på månen och resan hem igen - Heracles robot-uppdrag 
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/
Landing_on_the_Moon_and_ returning_home_Heracles

Arbete på månens yta: Heracles
http://lunarexploration.esa.int/library?a=419

Extra information

ISS Robotarm (Canadarm 2)
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/iss/canadarm2/Default.asp

ESA, träning med en robotarm:

Del 1 https://youtu.be/xHmN1p7-n7o

Del 2 https://youtu.be/6YFQf1-7T7s

Kanadas rymdorganisation, Chris Hadfield styr Canadarm 2: 
https://youtu.be/K7NvsxcoDKo

Hur muskler får dina ben att röra sig: 
https://youtu.be/FVIpeUIpFf0




