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Mot Mars

MAKE SPACE 
UTMANING 4 AV 6

Denna utmaning är en del av Maker tour – Mot nya höjder. 
Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskon-
cept i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grund- och 
gymnasieskolor. Vårt mål är att öka elevers intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet är ett 
samarbete mellan Region Kronoberg, Tekniska museet, 
Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg. 

LÄS MER PÅ WWW.MOTNYAHOJDER.COM
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När du använder 
dig av vårt material 
följer du läroplanen. 
Du kan alltså använda 

dig av vårt material 
i din ordinarie 
undervisning.Till dig som lärare

Hoppas ni alla haft en skön sommar! 
Maker Tour- Mot nya höjder håller kvar rymdtemat även under hösten. Men om ni är nya i 
MT-MNH så rekommenderar vi att ni börjar med utmaning 1 i “Make Space”, den som heter 
“Lift off” och sedan fortsätter med “LIfe in space” och “Touch down”.  
Under sommaren har vi firat att det var 50 år sedan den första bemannade farkosten landade 
på månen. Sedan dess har totalt har 12 människor promenerat på månens yta, den senaste 
1972. Men med största säkerhet inte den sista! Nu vill världens rymdnationer ta sig längre ut i 
rymden och visionen är att så småningom kunna skicka bemannade farkoster till Mars.
Men människans intresse för den röda planeten Mars är långt ifrån nytt. En anledning är att 
planeten är synlig för blotta ögat och ända sedan 1600-talet har man kunnat studera Mars 
med hjälp av teleskop, när den befunnit sig på rätt sida för att kunna ses från jorden.Tyvärr är 
just den här hösten inte bra för att leta efter planeter. Först i slutet på året är Mars synlig på 
morgonen och då ganska ljussvag.  
I den här utmaningen kommer vi i alla fall att ha planeten Mars i fokus. Och hur man mäter 
sträckor som man inte kan göra på vanligt sätt. 

Och så blir det en hel del matematik! Nytt i denna utmaning blir att vi kommer att tillämpa 
trigonometri. Trigonometri? Det kanske kan låta knepigt, men vi lovar, följ bara våra 
instruktioner så blir det inte så svårt.

Hälsningar 
Jan & Katrin

Meddelande från Christer Fuglesang
 
Hej igen!
Människan är nu inriktad på det tredje steget i rymdåldern, efter att först ha cirklat runt 
jorden och sedan farit till månen. Framtida resor till Mars kommer inte 
bara att lära oss mer om den röda planeten, utan även ge oss mycket 
mer kunskap om livsvillkoren i rymden. Ny teknik skall utvecklas för att  
hantera utmaningarna i rymdskeppet. De numera vanliga begreppen 
återbruk och återvinning blir nyckelord när ingen “markservice” 
kan erbjudas astronauter på väg till Mars. Forskningen på detta 
område intensifieras och lär komma mänskligheten till nytta 
redan innan den första marsresan!

Med önskan om intressanta timmar med marsexperimenten 
i denna utmaning!
Christer
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Att beräkna hastighet när man befinner sej i rörelse i rymden är komplicerat eftersom allt man 
kan jämföra med är långt bort. Att skjuta en raket till månen eller till Mars kräver noggranna 
beräkningar eftersom jorden roterar och målet rör sej. Ni skall göra ett experiment som visar 
hur svårt det är att sikta rätt när man roterar, men det är också en rolig aktivitet! 

Sikta på Mars

Det här behövs:

• 1 SNURRSTOL

• 1 PAPPERSKORG

• 5 LÄTTA BOLLAR
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Detta kan vara knepigt. TIll en början siktar man oftast direkt på papperskorgen, utan att 
kompensera för att bollen redan från början har en rörelse i sidled. Nästan alltid kommer 
bollen vid sidan av papperskorgen. Om stolen roterar moturs kommer bollen till vänster 
om papperskorgen.

Men efter flera försök lär man sej att kompensera genom att sikta till höger om 
papperskorgen.

I förhållande till eleven på stolen rör sej bollen i en krokig bana. Men de elever som är 
åskådare kan bekräfta att bollarna rör sej i en rät linje, sett uppifrån (sett från sidan hinner 
de ju falla något). 

Vad händer?

Gör så här:

• En elev (jorden!) sätter sig med bollarna på snurrstolen.

• Papperskorgen (Mars) ställs 2-3 meter bort. (I denna övning låter vi Mars vara stilla.)

• En annan elev sätter lite moturs rotation på snurrstolen.

Den sittande eleven skall försöka träffa papperskorgen med bollarna, en i taget.
Gör om försöket med olika rotationshastigheter.

MarsJorden
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Går det bakåt för Mars?

Astronomi och matematik hänger tajt ihop. Under antiken ansåg grekerna till och med att 
astronomi var en del av matematiken. Med hjälp av astronomers/matematikers observationer 
och beräkningar under 1500- och 1600-talet, förändrades så småningom vår världsbild och fler 
och fler började ansluta sig till den heliocentriska världsbilden, dvs solen i centrum, inte jorden. 
De stora “rockstjärnorna” då var Nicholaus Copernicus, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Johannes 
Kepler och Isaac Newton. Kepler formulerade bland annat tre lagar som beskriver himlakroppars 
rörelse. Den första säger att planeterna rör sig i en lite elliptisk bana, dvs äggformad. I den här 
aktiviteten ska vi för enkelhets skull låta dem vara cirkulära.
Matematiska begrepp som ni kommer att stöta på är radie, diameter, omkrets. 

Mars bana ligger utanför jordens. Yttre planeter har alltid längre omloppstid runt solen än 
de som ligger närmare solen. Det tar nästan två år för Mars att röra sej ett varv runt solen.  
Så ibland, när jorden och Mars ligger nära varandra, kommer Mars att bli förbiåkt av jorden. 
Om man vid sådana tillfällen tittar på Mars mot bakgrund av stjärnhimlen, ser det ut som 
om Mars vänder och rör sej åt andra hållet i förhållande till bakgrunden. Man säger att 
Mars har en skenbar retrograd rörelse.

Att resa till Mars kräver noggranna beräkningar om var Mars kommer att befinna sej vid 
landningen. Ni kommer att göra en utomhusaktivitet med jordens och Mars’ banor och 
med en geometrisk metod dela upp jordens cirkulära bana (ett år) i 12 lika delar (månader). 
Sedan får ni undersöka fenomenet med skenbar retrograd rörelse. Men först går ni igenom 
den geometriska metoden i klassrummet.

2003 -10 - 01
2003 -09 - 01

2003 - 08 - 01

2003 - 07 - 01

2003 -11- 01

 Så här kan Mars bana se ut från jorden. Under 2 månader tycks Mars gå bakåt.

Bakgrund
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Texten här under innehåller måttuppgifter som ni använder utomhus (se avsnitt B 
längre fram i texten). Det kan vara bra att först gå igenom metoden i klassrummet innan 
ni genomför övningen utomhus. Använd då decimeter istället för meter, och rita på 
whiteboarden.

JordenObservatör Mars

A. Geometrisk metod för att rita planetbanorna

Det här behövs:

• 2 ELEVER SOM PLANETERNA JORDEN OCH MARS

• EN ELEV SOM ÄR OBSERVATÖR

• STOR GRUSPLAN OCH EN SMAL KÄPP ATT RITA I GRUSET MED (DET GÅR ANNARS 
MED ASFALTPLAN OCH EN KRITA)

 
• EN KÄPP TILL

• 8 METER SNÖRE

• 10 METERS MÅTTBAND 

• EN STOR BOLL HELST TUNG OCH GUL
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Gör så här:

Rita jordbanan med solen i centrum. 

1. Dra ett rakt streck A-B på marken ca 8 meter långt. Använd snöret som linjal. Markera 
   mittpunkten på strecket. Det blir solens position.

2. Knyt snöret vid ena änden på den ena pinnen. Håll käppen mot mittpunkten tills 
   vidare. Gör tre knutar på snöret: 3,3 meter, 5 meter och 6,6 meter från käppen.

3. Använd sedan käpparna och snöret som passare. Ta den andra käppen och håll  
  3,3m-knuten mot den ena änden. Linda den lösa änden av snöret några varv runt  
  käppen. Sträck snöret (medan den andra käppen är fast i mittpunkten) och rita en  
  cirkel med centrum på mittpunkten. Den får alltså 3,3 meters radie. Det är jordens  
  bana runt solen. Punkterna där jordens bana skär linjen kallar vi C och D

A B

D

C

3,3 m
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Dela upp jordbanan i 12 lika delar

Ni skall nu markera de positioner på jordbanan som visar var jorden befinner sej vid 
början av varje månad. Det gör ni i 3 steg.

1. Rita två cirklar, på samma sätt, med 6,6  
  meters radie med centrum vid C och D. 
  (Det räcker att rita ut den blå delen  
  av cirklarna.) Dra ett streck mellan de nya  
  skärningspunkterna E till F. De två strecken  
  korsar jordbanan i punkterna C,D, G, H 
   (se nästa bild) så att den delas i 4 lika 
  stora delar. De motsvarar varsitt kvartal eller 
  3 månaders restid runt solen !

2. Rita i varje skärningspunkt C, D, G, H en  
  cirkel med 3,3 meters radie. Ni har nu fått  
  8 nya skärningspunkter med jordens  
  omloppsbana och totalt 12 
       skärningspunkter, som alltså motsvarar  
  jordens position i början av varje månad. 
   Markera skärningspunkterna med kottar  
  eller stenar. 

3. Rita initialerna för månadernas namn vid  
 skärningspunkterna. Rita en ny cirkel med 
 solen i centrum med en radie av 5 meter.  
 Det är Mars’ bana. Lägg bollen/solen i  
 centrum. Startpositionen för planeterna är 
 markerade i bilden.

D

N

O
A

S

A
J

J

M

Jordens bana

Mars bana

M

J
F

E

A B

C D

F

C

D

H

G
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Två elever får symbolisera jorden respektive Mars. En tredje elev är observatör. 
Mars’ hastighet är 80% av jordens. På till exempel en månad går Mars alltså 80% i sin bana 
av den sträcka jorden gör i sin bana. Marseleven mäter med fötterna upp en månads 
sträcka för jorden längs jordbanan och ni bestämmer hur många fötter som motsvarar 80% 
av det. 

Exempel: Mars mäter jordens månadssträcka till 8 fötter. 80% av 8 fötter = 6,4 fötter. 
Medan jorden går en månad i sin bana, från 1 januaris position till 1 februaris position ska 
alltså Mars gå ca 6,5 fötter i sin bana.

B. Utomhusaktivitet med skenbar retrograd rörelse

Förberedelser

Gör så här:

1.   Jorden startar där ni markerat januari medan Mars startar bredvid i sin bana, se bild 
      sidan 8. Det är nu nyår, 1 januari år 0. Jorden går en månad i taget 
      medan Mars går sina motsvarande 80% av jordens sträcka. Detta skall upprepas under 
      12 månader, dvs 1 år.

2. Efter varje sådan förflyttning skall jorden ska göra observation av Mars’ läge. Tänk på 
  att i rymden verkar Mars finnas på samma avstånd som stjärnorna. Läget beskrivs  
  som det objekt i omgivningen som ligger alldeles bakom Mars. Se bilden på nästa  
  sida.
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Jorden ger vid varje månadsuppehåll Mars’ position genom att meddela observatören 
vad som finns i terrängen långt bakom Mars. Det kan vara en husvägg, lyktstolpe, träd, 
bil, eller mittemellan två objekt, eller vid ena sidan av något objekt. 

F

M

A O

M

J
J

A

S

Jordens bana

Mars bana

N

J
D
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3.   Observatören dokumenterar Mars’ läge efter varje månadsförflyttning. Kom ihåg att 
  Mars’ alltid rör sej i sin egen långsammare takt.

4. Mars blir snart på efterkälken. Efter 12 månaders färd har jorden gått ett helt varv och 
  stannar där. Mars har bara kommit drygt halvvägs i sin bana och syns inte från jorden,  
  eftersom solen är nästan mitt emellan och bländar. Observatören antecknar det i  
  stället för läget.

5. Planeterna fortsätter i sina banor, månad för månad tills jorden kommit ett kvarts varv 
  till. Det har nu gått 15 månader. Mars har kommit till en plats mellan halvvägs och  
  ¾ i sin bana. Nu börjar det hända saker! Se figuren på nästa sida. Kontrollera hur  
  riktningen till Mars börjar peka “bakåt”, sett från jorden och efter ytterligare några  
  månader peka “framåt” igen.

I den här positionen är Marsmänniskan inte 
synlig från jorden, eftersom solen bländar. 
Mars position är under rödvita husets taknock.
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Så här kan det hela se ut. Mars går alltså inte bakåt på något underligt vis, men när man 
från jorden jämför Mars’ läge med de väldigt avlägsna stjärnorna tycks det så.

jorden

Mars
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Det här behövs per grupp:

• 2 TUNNA PLASTSKIVOR 38*29CM TYP CLAS OHLSON ART NR 44-2775 ELLER 2 
KRAFTIGA PAPPARK TYP FRAMSIDA PÅ KOLLEGIEBLOCK

• 2 BITAR 1 MM PAPP 8*8 CM

• PAPPERSTEJP

• 1 ST 5 CM LINS BRÄNNVIDD 50 CM ALEGA ART NR OP18FE

• 1 ST 5 CM LINS BRÄNNVIDD 10 CM ALEGA ART NR 
OP18FB

• HOBBYKNIV

• SAX

Teleskop
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Gör så här:

1. Lägg linserna på pappbitarna och markera linsernas 
 storlek med en penna.

4. Putsa linserna och undvik att ta på glasytorna!

2. Skär ut hål enligt markeringen. Se bild.

5. Rulla ihop en av plastskivorna/papparken från långsida mot 
   långsida så att det blir en tub med samma diameter som  
  linserna (50mm). Tejpa ihop tuben med 5 tejpbitar  
  som på bilden (det blir lite bulligt emellan och det vill vi ha så 
  att det blir lagom tryck mot den yttre tuben).

3. Tejpa fast linserna på pappbitarna. Tejpa på båda sidor och  
  låt tejpbitarna bara täcka ett par millimeter av linserna.

6. Rulla ihop den andra skivan över den första och tejpa ihop 
  på samma sätt. Den inre tuben skall kunna dras fram och 
  tillbaka inuti den yttre med lagom motstånd.

7. Sära på tuberna och tejpa fast pappbitarna med linserna 
  i ena änden av var och en av tuberna. Den tjockare linsen  
  med brännvidd 10 cm skall fästas på det inre röret.  
  Linsen kallas okular och är den man håller närmast  
  ögat. Den tunnare linsen är objektivet och skall vändas 
  mot objektet man vill titta på (ett objektiv kan bestå av flera 
       linser).

8. Stoppa in tuben med okularet i den andra tubens öppning. Klart!

Sikta med objektivet mot ett träd eller ett hus en bit bort. Titta in i okularet och justera 
längden på teleskopet till det syns en liten, men tydlig bild i objektivet. Det ser ut som 
en bild långt ner i en brunn! Nu kommer det kluriga. Flytta teleskopet långsamt bort 
från ögat tills bilden tar upp hela okularet som i en kikare. Det är lättare om man stödjer 
teleskopets objektivände mot till exempel en fönsterkarm.
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Objektivet fokuserar ljuset från objekten till en liten bild i tuben ca 50 cm från objektivet 
(om objekten är långt borta). Den bilden kallas virtuell och det betyder att den inte syns 
utan hjälpmedel. Den blir “hängande” uppochner inuti teleskopet. För att se se den 
förstorad behövs ett okular, en lins med kort brännvidd. Okularet skall vara på precis det 
avstånd som gör att den virtuella bilden hamnar i dess brännpunkt, 10 cm bort. Avståndet 
mellan linserna blir alltså 50+10 cm = 60 cm

Hur många gånger förstorar teleskopet? Det är enkelt att räkna ut som kvoten mellan 
objektivets och okularets brännvidd och det blir i vårt fall 50 cm / 10 cm = 5 gånger. 

En kikare fungerar på liknande sätt. Man brukar ange en kikares typ som till exempel 8*65 
vilket betyder att den förstorar 8 gånger och har ett objektiv med 65 mm diameter. Vår 
“kikare” är alltså av typ 5*50.

Hur vänder man bilden rätt? Med en enda lins i objektivet blir bilden uppochner. I kikare 
används speglar eller prismor för att vända bilden. Speglar tar mer plats och det är därför 
som en del kikare inte har objektiv och okular längs samma synlinje. I teleskop som används 
för att titta på stjärnhimlen vänder man inte bilden, eftersom det inte finns upp eller ner i 
rymden.
 

Vad händer?

 Ett amatörteleskop med 150 gångers 
förstoring. Okularet, som är vinklat på 
detta teleskop, sticker ut längst ner till 

höger på tuben.

Här är en vanlig fältkikare, som använder 
prismor för att vända bilden rätt
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Orientering i rymden
Resan till Mars är naturligtvis omöjlig utan att god kunskap i mätteknik, bland annat för 
att kunna bestämma avstånd till Mars. Vi skall gå igenom några metoder och samtidigt 
tillämpa några matematiska funktioner. 

Bestäm några sträckor som kan testmätas, dels digitalt och dels med ett vanligt 
måttband eller tumstock. Det kan vara en del av korridoren, bänken, mm. Använd 
papperstejp för att markera sträckorna. Anteckna resultatet. 

Digitalt eller analogt? 
 
Till våra digitala enheter finns numera appar som med AR (Augmented Reality - Förstärkt 
verklighet) kan användas för att mäta kortare sträckor eller ytor. 
Men hur bra är de? Det ska ni undersöka nu. 

Det här behövs:

• MÅTTBAND ELLER TUMSTOCK

• DIGITAL ENHET MED MÄT-APP

• PAPPERSTEJP

• TABELLEN NEDAN

Gör så här:

Sträcka Analogt (m) Digitalt (m) Skillnader/Kommentarer
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Jämför era mätresultat och diskutera fördelarna och nackdelarna med de olika 
verktygen. Som till exempel noggrannhet, hur enkel är den att använda mm. 
Använd sedan det verktyg ni tyckte fungerade bäst till de mätningarna ni behöver göra 
längre fram i utmaningen. 

För iOS-enheter kan ni använda appen “Mätverktyg”. 

Har ni iOS12 så finns appen automatiskt på enheten. Den fungerar på Iphone 6S eller 
senare, Ipad Pro eller senaste generationens Ipad.

På Android heter motsvarande app ”Measure Tools”.

Slutsats:

1. Öppna appen och flytta runt telefonen/lärplattan enligt anvisningarna på 
  skärmen. Då skapas en referensram till det som ska mätas. När detta är klart 
  syns en cirkel med en punkt på skärmen.

4. När måttet visas kan man klicka på det så visas värdet i cm eller tum.

2. Flytta telefonen/lärplattan så att punkten hamnar där ni vill börja mätningen  
  och tryck på

3. Flytta till slutpunkten för mätningen och tryck på      igen. Sedan kan man 
  justera sina mätpunkter genom att dra i start - eller slutpunkten. Då ändras 
  måttet. 
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(Mot nya) höjder-mätningar
När man ska mäta långa avstånd är det svårt för att inte säga omöjligt med metoder och 
verktyg vi är vana att använda som till exempel en linjal eller måttband. Likaså är det 
svårt att mäta höjder av tex ett träd eller en byggnad på “vanligt” sätt. Men med lite hjälp 
av matematik, en pinne, solen och en inklinometer så kan man! 

Här kommer tre metoder! Om det är möjligt så låt grupperna använda alla metoderna på 
samma föremål och sedan diskutera metodernas olika noggrannhet och felkällor.

Låt eleverna arbeta i grupper två och två.  
Bestäm ett träd eller något annat högt ni ska mäta höjden på.

Mätpinne

Det här behövs:

• EN PINNE CA 30 CM LÅNG/LINJAL

• EN KOMPIS

• ETT TRÄD ELLER NÅGOT ANNAT HÖGT

• ETT LÅNGT MÅTTBAND ELLER MÄT-APP
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Gör så här:

3. Håll fortfarande armen sträckt och dirigera kompisen så att hen står där  
  syftningslinjen från pinnens andra ände slutar. Se bilden.

4. Mät avståndet från roten på trädet och till platsen den andra eleven 
  placerade sig på.

1. En elev håller pinnen med rak arm framför sig. Hen går framåt eller backar tills trädet/ 
  byggnaden precis ”passar” mellan pinnens båda ändar. Det är viktigt att hålla armen  
  sträckt hela tiden.

2. Fäll sedan pinnen 90 ° och ”håll kvar” den ena änden vid trädets rot.

Syftningslinje

Syftningslinje

Detta handlar om likformighet.
I just den här övningen behöver man inte göra några beräkningar eftersom vi “fäller” trädet 
och i stället mäter trädets “höjd” på marken.

Hur funkar det?
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Skuggig höjdmätning
I den här metoden behöver man räkna lite och använda sig av likformighet. 

Det här behövs:

• EN SOLIG DAG

• EN PINNE, GÄRNA 1 M LÅNG, T EX EN TUMSTOCK (FÖRENKLAR BERÄKNINGARNA)

• NÅGOT HÖGT ATT MÄTA, TEX FLAGGSTÅNG, TRÄD ELLER BYGGNAD



21 UTMANING 4 AV 6 — MAKE SPACE  | MATERIALET ÄR SKYDDAT I ENLIGHET MED LAGEN OM UPPHOVSRÄTT

Gör så här:

1. Håll pinnen lodrätt på marken.

4. Med hjälp av solljuset och skuggorna som bildas kan man föreställa sig två rätvinkliga 
   trianglar.

5. Med hjälp av likformighet kan ni nu räkna ut flaggstångens höjd eftersom:   

6.  Valde ni en pinne med höjden 1 m blir det så här: flaggstångens höjd är  
   lika med längden av skuggan av flaggstången delat med längden av skuggan  
   av pinnen. 

2. Mät längden av pinnens skugga och anteckna den. Den kallar vi nu för  
  skugga av pinnen = sp.

3. Mät samtidigt längden av det höga föremålets skugga. Vi använde en flaggstång och 
  kallar därför längden av skuggan från flaggstången sf. Antecka den.

sp

p

f

solljus

sf

f
p

sf
sp

p = pinnens höjd

f = flaggstångens höjd

Låt eleverna fundera vidare på hur de kan använda sin egna längder för att bestämma ett 
föremåls höjd! Mät det höga föremålets skugga och en elevs skugga. Räkna ut förhållandet 
mellan elevens längd och elevens skugga. Använd förhållandet till att räkna ut föremålets 
höjd.

= sf
sp

f
1

Arbeta vidare
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I utmaningen kommer ni använda en gren av matematiken som kallas trigonometri. Den 
beskriver samband mellan sidor och vinklar i en rätvinklig triangel. 

Själva matematiken kommer inte förklaras djupare i utmaningen men vi ska använda 
några av de trigonomiska funktionerna sinus, cosinus och tangens i höjdmätningen med 
inklinationsmätaren och för den som vill, i parallaxaktiviteten.

Våra smarta mobiler har en avancerad miniräknarfunktion.  
Ta fram de funktionerna genom att starta kalkylatorappen och hålla mobilen i 
landskapsläge. 

I iPads finns ingen miniräknare men den är gratis att ladda ner från App-store, t ex den 
här.  
 
 
 
 
 
 
 
Men som i de flesta gratisappar finns det reklam. För att få fram de avancerade 
funktionerna i den här appen, klicka på de 9 punkterna i högerlisten.

Det här behövs:

• MINIRÄKNARAPP

Trigonometri till höjdmätning med 
inklinationsmätaren och parallax
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Här kommer den tredje mätmetoden. Själva mätningarna är enkla, men här ska ni prova lite 
spännande matematik som ni kanske inte stött på tidigare; trigonometri. Trigonometri är  
läran om sambandet mellan vinklar och sidor i en rätvinklig triangel (läs mer  
sv.wikipedia.org/wiki/Trigonometri). Följ hela beskrivningen så kommer det att vara enkelt!

Dela in klassen i grupper om 2-3 elever.
Först måste en inklinationsmätare tillverkas.

Klart!

Ta höjd med inklinationsmätare

Det här behövs:

• GRADSKIVA

• ETT SUGRÖR

• ETT TUNT SNÖRE, CA 25 CM

• SAX

• GENOMSKINLIG TEJP

• EN TYNGD FÖR ATT STRÄCKA SNÖRET

Gör så här:

1. Knyt fast tyngden i ena änden av snöret.

2. Tejpa fast snöret på gradskivans baksida, exakt på mitten på den raka kanten närmast 
  sugröret så det kan röra sig fritt på gradskivans framsida. Se bilden.

3. Tejpa fast sugröret på gradskivans raka del.

90

10

30 50

70

110
130

150

170

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trigonometri
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Dags att mäta höjder!

Gör så här:

1. Välj något att mäta höjden på, t ex en flaggstång eller lyktstolpe. Välj en plats 
 en bit bort från föremålet. Märk ut mätplatsen

2. Mät avståndet från mätplatsen till föremålet. Anteckna avståndet. Se bild på nästa  
 sida.

3. Nu ska inklinationsmätaren användas. En elev siktar genom sugröret in toppen på  
 föremålet som ska höjdmätas. Den andra eleven läser av vinkeln på gradskivan. Här 
 är det viktigt att läsa på rätt skala på gradskivan; den som börjar med noll närmast  
 ögat. Anteckna den avlästa vinkeln.

Det här behövs:

• LÅNGT MÅTTBAND ELLER MÄT-APP

• PAPPER OCH PENNA

• MINIRÄKNARE MED TANGENS-FUNKTION ELLER MOBILTELEFON/LÄRPLATTA

• SAX

000

90°

Den avlästa vinkeln

Lodlinje

ögonvinkeln, v
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4. Det sista som ska mätas är ögonhöjden på den elev som använde inklinometern,  
 alltså avståndet från marken till ögonen. Anteckna det.

5. Den avlästa vinkeln är lika stor som den vid toppen på föremålet mellan siktlinjen 
  genom sugröret och föremålets lodlinje. Nu återstår att beräkna ögonvinkeln.

6. Använd bilden nedan och fyll i era data.

Nu är det dags att gå in och rita in alla uppmätta data.

Eftersom vinkelsumman i en triangel är 180° så kan man enkelt räkna ut den 
vinkel som behövs, v. 
När vi provade var den avlästa vinkeln 60°. Då blir ögonvinkeln v= 30°

Gruppens data:
ögonvinkel v =
avstånd till föremål y =
avstånd mark - ögon =

I vårt exempel blir dessa data:
ögonvinkel v = 30°
avstånd till föremål y = 18m
avstånd mark - ögon = 1,6 m

90°

Ögonvinkel
x

Avstånd till föremålet = y

Avstånd mark - ögon
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7. Gör nu en förenklad bild av ritningen, som en rätvinklig triangel. Med hjälp av  
 trigonometri, kan vi nu räkna ut x, som är avståndet från ögonhöjden och till toppen 
 av föremålet.

8. Till sist, addera ögonhöjden till höjden ni nyss räknade fram och ni får den totala  
 höjden. I vårt exempel får vi 10,4+ 1,60= 12 m.

  För att räkna ut höjden på föremålet x, (från ögonhöjden räknat) så behöver man veta 
 vinkeln v och sträckan y, avståndet till föremålet. Dessa värden vet ni! 
 

      Använd nu miniräknarens tangensfunktion, tan  , för att räkna ut x. 
 

  I vårt exempel 
 Vinkel v = 30° 
      Sträckan till föremålet y=18 m 
 Höjden x= tan 30 * 18 

 För trigonometriska funktioner använder man funktionstangen efter dess vinkel (iOS-
enheter). Således skrivs uträkningen så här:

  och svaret blir att x=10,4

3 0 tan x 1 8 =

x

v
y

z

Visst är matte coolt! :) 

tangens v = 

tan “er vinkel v” = 

x
y

x
Sträckan till föremålet y

Lös ut sträckan x

x = tan “er vinkel v” * sträckan till föremålet y
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Med appen Arboreal Trädhöjd kan man mäta höjden av träd. 
Man får 5 kostnadsfria höjdmätningar men sedan måste man 
betala för att få använda den. Appen är väldigt lättanvänd och 
finns för både appleprodukter och android. 

1. Öppna appen.

2. Gå nära trädet och håll upp mobilen/lärplattan framför trädet. Klicka på  
 ”Markera”. 

3. Håll sedan den digitala enheten upprätt och gå minst 4m från trädet.

4. Håll upp enheten mot trädet och markera först roten och sedan toppen. Höjden  
 dyker då upp på skärmen.

Läs mer på arboreal.se

Mätning av träd med app

17,5 m 

http://arboreal.se
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Parallax

Testa parallax

För att mäta avstånd i rymden, till exempel till stjärnor, finns flera metoder. Avstånden är 
kolossala så man använder andra längdenheter än de vi använder för att ange sträckor på 
jorden.

Ett sätt att mäta avstånd är parallaxmetoden. Då behövs en känd bassträcka och lite 
kunskap i matematik. 

Sträck ut en arm och håll upp tummen stadigt. Titta på tummen med först det ena ögat och 
sedan med det andra. 
Låt eleverna beskriva vad de lägger märke till.

Gör så här:

Eftersom våra ögon sitter lite isär så får hjärnan olika bilder från respektive öga. Jämför 
med bakgrunden så är det lätt att upptäcka. Parallaxen är den sträcka som tummen tycks 
förflytta sig.

Bassträcka är i detta fallet avståndet mellan ögonen.

Vad händer?

Vad vänster öga ser. Vad höger öga ser. 
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Extra för intresserade

Avståndsmätning till en relativt nära stjärna kan göras med radien för jordens omloppsbana 
som baslinje. På bilden befinner sej jorden på en plats där solen och stjärnan befinner sej 
på rakt motsatta sidor av jorden. Den enda mätningen som behövs görs 3 månader senare 
när jorden förflyttat sej ett kvarts varv. Sett från stjärnan motsvarar det en förflyttning av en 
radie av omloppsbanan i sidled, dvs en baslinje (b).

Avståndsmätning i rymden

Solen

90°

V2

V1

Jordens läge 1 januari

Jordens läge 1 april

a

c
b

En närbelägen stjärna
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Vi utgår från jordens läge 1 juli. En triangel bildas av synlinjerna från jorden till solen, från 
solen till stjärnan och från stjärnan till jorden. Den triangeln har vi ritat här under. 
Summan av vinklarna i en triangel är 180 grader medan en rät vinkel (den vid solen) är 90 
grader. Vinkeln V2 vid jorden uppmäts till 80 grader Vinkeln V1 vid stjärnan är alltså  
180 - 90 - 80 = 10 grader

Veta mer
1 ljusår - den sträcka ljuset färdas på ett år
1 au (astronomisk enhet) definierades tidigare som avståndet mellan solen och jorden.  
2012 bestämdes 1 au till exakt 149 597 870 700 m eller omkring 150 miljoner km.

Då gäller, som tidigare, att tan V1 = b
a .  

Med insatta värden tan 10 = 150
a

 . a räknas ut som 150
tan 10

 . a blir i samma enhet som b, 
dvs miljoner km.

Vad blir svaret? 

I verkligheten är stjärnan ofantligt mycket längre bort och vinkeln V2 blir mycket mycket 
nära 90 grader. En mätning på den närmaste stjärnan efter solen ger ett värde på cirka 
89,9997 grader och vinkeln vid stjärnan är därför mindre än 0,0003 grader. Med de värdena 
får man mycket större värde på avståndet. Hur stort blir avståndet? Svaret ni får är förstås 
angivet i miljoner km.

Gör så här:

90°

V2

a

c

b = 150 miljoner km

V1

tan1 5 0 1 0 =
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Mars 
odyssé

MAKE SPACE 
UTMANING 5 AV 6

Denna utmaning är en del av Maker tour – Mot nya höjder. 
Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept 
i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grund- och 
gymnasieskolor. Vårt mål är att öka elevers intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet är ett 
samarbete mellan Region Kronoberg, Tekniska museet, 
Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg. 

LÄS MER PÅ WWW.MOTNYAHOJDER.COM
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När du använder 
dig av vårt material 
följer du läroplanen. 
Du kan alltså använda 

dig av vårt material 
i din ordinarie 
undervisning.

Till dig som lärare
Hej!
Nu befinner vi oss på en lång och äventyrlig resa mot planeten Mars, en resa som i 
verkligheten tar över ett halvår - i förra utmaningen fick ni prova att sikta på Mars. Säkert 
upptäckte ni att det inte var helt enkelt när man snurrar när Mars (papperskorgen) fick vara 
stilla! Nu ska ni få kolla upp det här med olika rörelser i rymden. Både vår jords egen rörelse 
men även hur månen och stjärnorna tycks röra sig. När man arbetar med astronomi behöver 
man kunna orientera sig i rymden. Astronomer anger ofta ett himmelsobjekts position genom 
att tala om i vilken av de 88 officiella stjärnbilderna objektet finns. Därför ska ni få träna er på 
att hitta på kvällshimlen genom att stjärnhoppa! Med både digitala och analoga verktyg.
Årets Nobelpris i fysik tilldelas forskare som var först att upptäcka en jordliknande exoplanet. 
Ni kommer att få se vart på stjärnhimlen forskarna har hittat den.

En av 2019 års största nyheter för rymdintresserade var den första bilden på ett svart hål. 
Något som endast var möjligt genom ett intensivt samarbete mellan forskare. I utmaningen 
finns en uppgift som bara är lösbar genom samarbete. Avslutningsvis ska ni få studera några 
gigantiska och vackra gasmoln i rymden, så kallade nebulosor och galaxer.

Hälsningar och Lycka till!
Katrin och Jan

Meddelande från Christer Fuglesang
 
Hej igen!
Forskning om rymden både från jorden och från rymdstationer är kostsamt. Därför pågår 
internationellt samarbete via många olika länders rymdorganisationer. Sverige deltar genom 
den europeiska rymdorganisationen ESA. Den internationella rymdstationen ISS där jag har 
levt och arbetat vid två olika tillfällen är ett exempel på internationellt samarbete. Samarbetet 
har också fördelen av att det engagerar forskare med olika kompetenser 
och med olika inriktning. Internationellt samarbete var också en av 
förutsättningarna för att kunna ta den första bilden av ett svart hål. Den 
bilden kan ni hitta längre fram i den här utmaningen! Det svarta hålet 
finns i centrum av en galax i Jungfruns stjärnbild.
Jag hoppas ni gillar denna utmaning med fokus på samarbeten,  
stjärnor och andra märkliga objekt i den obegränsade rymden!

Hälsningar
Christer
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Säkert vet de flesta elever att månen rör sig runt jorden och att jorden i sin tur rör sig runt 
solen. Nu ska eleverna få genomföra en undersökning som visar att det faktiskt är så. För att 
genomföra undersökningen behöver det vara stjärnklart och månen vara synlig. Även papper 
och penna behövs.

Rör(l)igt på himlen

Gör så här:

1.   Ge eleverna i uppgift att gå ut en kväll när månen är synlig och det är stjärnklart. Nu 
  ska eleverna rita en bild av månen och hur några stjärnor är placerade närmast  
  runt om månen. (Är det fullmåne kan det vara svårt att se närliggande stjärnor, det 
  blir helt enkelt för ljust.) Be dem att även rita in något som de ser rakt under månen  
  och stjärnorna. Det kan vara ett hus eller ett träd. Det behövs som en referens senare.

2. Gå ut igen kvällen därpå, vid samma tidpunkt och stå på samma plats. Använd  
  referensen i punkt 1 för att titta i samma riktning. Rita ännu en bild av månen och  
  intilliggande stjärnor och referensen på marken.
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Jämför klassens teckningar och diskutera varför elevernas två teckningar inte ser exakt lika 
ut.

Tillbaka i klassrummet

Jorden har på ett dygn snurrat ett varv runt sin egen axel och eleven tittar ut mot nästan 
samma ställe i rymden som kvällen innan. Därför tycks stjärnorna vara kvar på samma 
ställe. Däremot har månen flyttat sig. Det beror på att den surrar kring jorden. Ett helt 
varv tar ca 27 dygn. Dag två har den alltså hunnit flyttat lite på sig (1/27 av hela varvet) i 
förhållande till stjärnorna.
(Kanske upptäcker eleverna, att om de tittar på stjärnhimlen vid olika tidpunkter under 
samma kväll, så ser det ut som stjärnorna flyttat på sig. Den förändringen beror förstås på 
jordens rotation runt sin egen axel.)

Genomför samma undersökning en månad senare, vid samma klockslag, plats och titta 
i samma riktning. Då kommer ni upptäcka att ni inte ser stjärnorna på samma plats på 
himlen, jämför med trädet eller huset. Den här gången beror det på jordens rörelse runt 
solen. Jorden har nu rört sig 1/12 av hela varvet runt solen och man tittar nu ut i en annan 
riktning i rymden.

Vad händer:

Fortsättning en månad senare:
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Stjärnklart
Att stå under en mörk himmel och se på stjärnor, planeter och kanske en och annan satellit 
är en härlig upplevelse. Genom att lära sig känna igen några av de 88 officiella stjärnbilder 
som astronomerna använder, är det sedan lätt att leta rätt på planeter eller andra 
himlafenomen då man använder stjärnbilderna för att beskriva var man kan se dessa. Nu 
följer två aktiviteter som hör ihop. Med hjälp av programmet “Stellarium” och tekniken att 
“stjärnhoppa” kan ni lära er att hitta rätt på himlen och att känna igen både stjärnor och 
stjärnbilder. Låt därefter eleverna tillverka varsin analog stjärnkarta, planisfär, för att kunna 
fortsätta stjärnskådandet på hemmaplan. 
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Stellarium
Stellarium är en gratis planetariemjukvara för dator.
Den finns både som program att ladda ner eller så kör man det 
direkt från webbläsaren på stellarium-web.org 
Med hjälp av Stellarium kan man träna på att hitta olika stjärnor 
och stjärnbilder. Man kan även leta rätt på planeterna och visa hur 
stjärnhimlen ser i ut i kväll, om en månad eller hur det var i somras. 

Det går även att visa hur man tänkte sig att grupper av stjärnor 
bildade figurer ur den grekiska mytologin, t ex Lilla och Stora björn 
och jägaren Orion.

23 oktober ca kl 19, Visbys horisont i söder . Stjärnbilder markerade med linjer.

23 oktober, ca kl 19, Visbys horisont i söder. Så här föreställde man sig att gudar, 
varelser och ting från den grekiska mytologin såg ut på stjärnhimlen.
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Gör så här:

1. Gå till stellarium.org/sv

2. Välj att ladda ner programvaran till datorn eller att köra direkt i webbläsaren (i så fall  
  klickar du på “Stellarium Web”).

3. För att visa stjärnhimlen som ni ser den måste ni först ställa in rätt ort/breddgrad.  
       I skärmens nedre vänstra hörn står redan en ort eller “unknown”. Klicka där och  
  sedan på förstoringsglaset i den ruta som dyker upp. Skriv in er ort och avsluta med 
       att klicka på “use this location”

4. Med hjälp av klockan i högra hörnet kan ni välja att titta på stjärnhimlen i kväll eller   
  om en månad till exempel. Klicka på klockan så kommer den här dialogrutan upp. Här  
  kan ni ändra datum och klockslag. Genom att dra i den blå punkten kan ni snabbspola  
  framåt eller bakåt, under dygnet.

http://stellarium.org/sv
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a

5. Listen längst ner på sidan ger er möjlighet att göra andra inställningar.

a. Stjärnbilderna visas med linjer

d. Lägg till, ta bort bort horisonten

g. Visa djuprymdsobjekt, ex galaxer, stjärnhopar

b. Stjärnbilderna visas som teckningar

e. Azimutalt koordinatsystem

h. Nattinställning för att inte förstöra mörkerseendet

c. Himlen visas med eller utan atmosfär

f. Ekvatoriellt koordinatsystem

i. Helskärmsläge

6. För att hitta synliga planeter, klicka på de tre små strecken i skärmens övre vänstra 
  hörn. Klicka sedan på “Planets tonight”. Den 23 oktober i Gävle ser det ut så här:

Mars syns strax ovanför horisonten fram till midnatt. Har man fri sikt mot horisonten 
an man kanske hitta Jupiter och Saturnus innan de går ner igen runt 18-tiden.

a.         b.   c.       d.              e.     f.          g.                h.       i.
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a. Stjärnbilderna visas med linjer

d. Lägg till, ta bort bort horisonten

g. Visa djuprymdsobjekt, ex galaxer, stjärnhopar

b. Stjärnbilderna visas som teckningar

e. Azimutalt koordinatsystem

h. Nattinställning för att inte förstöra mörkerseendet

c. Himlen visas med eller utan atmosfär

f. Ekvatoriellt koordinatsystem

i. Helskärmsläge

7. Använd musen för att klicka och dra på skärmen. Då har ni möjlighet att titta på 
  stjärnhimlen åt olika väderstreck och zooma.

8. Använd sökfunktionen. Sök t ex efter Andromedagalaxen. Den visas med en blå oval.  
  Zooma in så framträder galaxen.

Nu är det dags att spana in hur kvällens stjärnhimmel ser ut hos er!
Mörklägg i klassrummet och sätt igång och stjärnhoppa!
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Karlavagnsområdet

Börja med att leta rätt på den välkända Karlavagnen (som egentligen inte är en egen 
stjärnbild utan en del av Stora Björn). 

Nu ska ni använda den för att hoppa vidare på stjärnhimlen. 

• Bind samman de två bakre stjärnorna i Karlavagnen med en tänkt linje och förläng den 
fem gånger (1). Då kommer man till Polstjärnan som tillhör Lilla Björn.

Stjärnhoppa

LILLA BJÖRN

STORA BJÖRN

LEJONET

CASSOIOPEJA

Regulus

Polstjärnan

Arcturus

BJÖRNVAKTAREN KARLAVAGNEN

(4)

(3)

(1)

(2)
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Många tror att Polstjärnan är känd för att den lyser starkt. Tvärtom är den ganska ljussvag 
och för att upptäcka den behöver himlen vara mörk och man ska veta var man ska titta.

Det speciella med Polstjärnan är att den ligger i jordaxelns förlängning och därför hittar 
man den alltid rakt i norr.

När vi tittar på stjärnorna tycks de gå upp i öster och ner i väster, men inte riktigt alla. 
De stjärnor som befinner sig i närheten av norra himmelspolen, alltså i närheten av 
Polstjärnan, går aldrig ner under horisonten här på norra halvklotet. De kallas cirkumpolära, 
vilket alla stjärnor i Stora och Lilla Björn är. 

• Från Karlavagnen till Polstjärnan och lika långt till (2), lite vinklat hittar man Cassiopeja.

• Nedåt längs linje (3) från Karlavagnen till Regulus i Lejonets stjärnbild.

• Förläng bågen i skaftet på Karlavagnen (4) och man kommer till Arcturus i Björnvaktaren.
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Cassiopejaområdet

Leta rätt på den för Sverige cirkumpolära stjärnbilden Cassiopeja (ser ut som W) och hoppa 
vidare därifrån. På hösten står Svanen, Lyran, Örnen och Pegasus rakt i söder vid kl 20 på 
kvällen.

Följ de bakre stjärnorna på Cassiopeja (1) till Deneb i Svanen. Deneb, Vega (Lyran) och Altair 
(Örnen) bildar sommartriangeln. 

Rakt ner från Cassiopeja ligger den bevingade hästen Pegasus och stjärnbilden Andromeda.

 

CASSOIOPEJA

(1) Deneb

Vega

LYRAN

SOMMARTRIANGELN

Attair

PEGASUS
ANDROMEDA

ÖRNEN
SVANEN
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Orionområdet

1 ljusår = den sträcka ljuset hinner på ett år. 

Stjärnan Sirius ligger ungefär 9 ljusår bort. Så när vi tittar på den, ser vi ljus som sändes 
ut från stjärnan för 9 år sedan. Vi ser alltså bakåt i tiden!

I mitten av november tar sig Orion upp över horisonten i öster ca kl. 20. Senare i vinter står 
den rakt i söder vid samma tid. Använd Orion för att hoppa vidare! 

Sammanbind de tre stjärnorna i Orions bälte (Ibland kallas det De tre vise männen) med en 
tänkt linje (1) som du förlänger ungefär sju gånger ner mot horisonten. Då kommer man till 
den ljusstarka Sirius. Sirius ingår i stjärnbilden Stora Hunden och är den närmaste stjärnan 
vi kan se från norra halvklotet, ca 9 ljusår bort.

Genom att förlänga en tänkt linje (2) genom Orions bälte åt andra hållet kommer man 
till Aldebaran, Oxens röda öga. En linje (3) från Rigel i Orion och genom bältets ”vänstra” 
stjärna tar oss till Pollux, en av stjärnorna i Tvillingarna. Strax ovanför Pollux ligger Castor. 
Ta ett hopp rakt ner från Pollux (4) och vi kommer till Procyon, som är en av stjärnorna i Lilla 
Hunden

Fortsätt linjen genom Orions bälte och Aldebaran i Oxen (5)så hittar man Plejaderna eller 
Sjustjärnorna. Genom att bara använda en vanlig kikare ser man många flera stjärnor än de 
man kan urskilja med blotta ögat.

 

(4)

(3)
(2)

(1)

(5)

Castor

Pollux

Procyon

Sirius

Rigel

Aldebaran

BetelgeuseLILLA HUNDEN

TVILLINGARNA

ORION

OXEN
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Årets Nobelpris i fysik

Nobelpriset tilldelades de forskare som var först att hitta en planet utanför vårt solsystem. 
Den kallas 51 Pegasi och är belägen i stjärnbilden Pegasus. Läs mer om nobelpriset i fysik 
här: bit.ly/Nobelfysik2019.

 

Här är 51 Pegasi

http://bit.ly/Nobelfysik2019
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Tillverka en planisfär

När ni har använt Stellarium och tränat på hur man kan hitta på himlen genom att 
stjärnhoppa kan en planisfär komma väl till pass. En planisfär är en analog, vridbar 
stjärnkarta som varje elev kan tillverka och sedan använda hemma. Den visar vilka 
stjärnor som är synliga på kvällshimlen vid en speciell tidpunkt. Genom att vrida på 
stjärnkarthjulet, kan man se hur stjärnorna rör sig över himlen under natten och hur olika 
stjärnkonstellationer är synliga vid olika tidpunkter på året. Den ni ska tillverka kommer 
från The Lawrence hall of science, University of California och därför anges tiden på det 
amerikanska sättet i 12-timmarsperioder, där “am” är tider från kl 00 på natten till kl 11.59 
på dagen och “pm” är tider från kl 12 på dagen till 00 på natten. Så 7pm är t ex 19.00. 
Stjärnbildernas namn är skrivna på latin så en del av dem behöver översättas. 

Tillverka en egen planisfär

Det här behövs:
• VARJE ELEV BEHÖVER EN KOPIA AV SIDA 1 OCH 2 AV MALLEN SOM FINNS HÄR  

BIT.LY/PLANISFAR

• LIMSTIFT

• SAX

• STYVT PAPPER

Gör så här:

1. Klistra upp de två sidorna på ett styvare papper.

4. Vik längs de streckade linjerna och limma vikingen. Här gäller det att vara 
  noga så att stjärnkartan passar i fickan. Nu är planisfären klar för att  
  användas.

2. Klipp ut stjärnkartan längs den tjocka svarta linjen.

3. Klipp längs den heldragna svarta linjen på sidan som kallas för “Star wheel  
  holder”. Klipp även ut den inre ovalen. 

http://bit.ly/planisfar
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NORR

1. Ta reda på i vilken riktning de olika väderstrecken ligger på 
  platsen för stjärnskådningen.

4. Håll därför planisfären så att “Northern Horizon” är i 
  nederkant.

5. Håll upp planisfären framför er och jämför med stjärnhimlen. 
       Nu är det bara att matcha stjärnhimlen med stjärnkartan.

2. Vrid på stjärnkartan så att datumet och tiden för 
   stjärnskådningen sammanfaller. På bilden är den inställd på  
  kl 20 den 25 oktober.

3. Börja med att vända er mot norr.

Att använda planisfären
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Digitala stjärnkartor
Det finns gott om olika appar man kan använda för att orientera sig på himlen. Här är 
två som är gratis.

Night sky (iOS-enheter)

Sky Map - (Android)

Bra app men inte gratis: 

Stjärna 3D+
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Orion
Orion är en stjärnbild som ses mot söder på vinterhalvåret. I den grekiska mytologin 
liknades den vid en jägare, med bälte och svärd. Men liksom de andra stjärnbilderna 
är det bara från vårt jordiska perspektiv som de ser ut som de gör. En betraktare i en 
annan galax skulle inte alls se samma figurer. För att lära mer om stjärnorna som bildar 
Orions stjärnbild kommer här en enkel aktivitet.

Vi har provat på två olika sätt. Välj det som passar er bäst. Eller tänk ut ett eget! 

Stjärnvilla

Det här behövs:

• 7 OKOKTA SPAGETTIPINNAR ELLER BITAR AV STÅLTRÅD (I TEXTEN SKRIVER VI OM 
SPAGETTIVERSIONEN)

• 7 SMÅ MARSHMALLOWS ELLER SMÅ BOLLAR AV ALUMINIUMFOLIE

• FRIGOLITSKIVA CA 15*25 CM, NÅGRA CENTIMETER TJOCK

• LIM

MALL TILL ORION (EN PER GRUPP)
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Titta på modellen. Det är tydligt att Bellatrix är den närmaste stjärnan i Orion. Vad kan 
vara orsaken till att några av stjärnorna är ljusare än andra?

Vår egen stjärna, solen, med jorden i bana runtom, befinner sej en bit rakt ovanför 
modellen. Från vilken riktning liknar er modell stjärnbilden Orion? 

Bellatrix, som är närmast oss, befinner sej faktiskt närmare jorden än avståndet till de 
flesta av de andra stjärnorna i Orion. Stjärnbilden Orion är, liksom alla andra stjärnor 
man ser på himlen, del av vår egen galax Vintergatan.

Gör så här:

1. Bryt pinnarna så att ni får följande längder: 26 cm (Bellatrix), 18 cm  
  (Betelgeuse), 16 cm (Saiph), 15 cm (Rigel), 15 cm (Alnitak), 13 cm (Mintaka), 5 
  (Alnilam) cm. (Relativa avstånd enl msi.mcgill.ca)

2. Stick in varje pinne i var sin marshmallow.

3. Lägg mallen på frigoliten och stick ner spagettipinnarna på rätt ställe.

Funderingar

Faktaruta: Betelgeuse är en superjättestjärna, 643 ljusår från oss. Den är så stor att den 
precis skulle kunna få plats innanför Jupiters bana runt solen. Betelgeuse’ volym är 1 000 
000 000 gånger större än solen! 

Läs mer om Betelgeuse: sv.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse

Bellatrix

Betelgeuse

Soiph

Rigel
Alnitak Alnilam

Mintaka

http://msi.mcgill.ca
http://sv.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse


20 UTMANING 5 AV 6 — MAKE SPACE | MATERIALET ÄR SKYDDAT I ENLIGHET MED LAGEN OM UPPHOVSRÄTT

Som mest hade Apolloprojektet nästan en halv miljon anställda med syfte att landsätta 
människor på månen. En förutsättning för att lyckas med det, med så många människor 
inblandade, var god samverkan mellan konstruktörer, ingenjörer, tekniker och 
administratörer. Ni ska nu göra ett par experiment med teamwork som tema.

Att samarbeta är inte alltid så lätt, eftersom alla är olika och har sin egen bild av hur 
verkligheten fungerar. Ni skall i denna aktivitet testa er förmåga att samarbeta för att lösa 
en uppgift i team om 5 elever. En aktivitet som passar att göra utomhus.

Forskningsteamwork 

Samspel

Det här behövs:
• 5 ELEVER OCH 1 ASSISTENT

• EN 1,5 LITERS PET-FLASKA MED KAPSYL 

• 5 SNÖREN CA 2 METER LÅNGA

• ETT KRAFTIGT GUMMIBAND

• 3 DL VATTEN

• EN KRITA 

• FRI YTA 5*5 METER
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1. Rita upp en cirkel med radie 1 meter

4. Ta loss gummibandet och knyt fast snörena på gummibandet på jämna 
  avstånd.

5. Gruppen om 5 elever ställer sig runt ringen, på jämna avstånd från varandra. 
   Assistenten lägger gummibandet bredvid flaskan och ger eleverna varsin  
  ände av snörena.

2. Häll vattnet i flaskan och ställ den i centrum av cirkeln.

3. Prova att sätta gummibandet runt flaskans “midja”. Gummibandet skall 
   sitta stadigt där. Gör det inte det så lägg det i en 8:a och vik ihop så att det  
  blir dubbelt.

Nu är er utrustning färdig och ni är klara för test. 

Gör så här:



22 UTMANING 5 AV 6 — MAKE SPACE | MATERIALET ÄR SKYDDAT I ENLIGHET MED LAGEN OM UPPHOVSRÄTT

Uppgift

Efteråt

Ni skall, utan att vidröra flaskan, flytta den utanför ringen med hjälp av gummibandet 
och snörena. Ni får inte gå innanför ringen!

Först kan det vara bra att försöka identifiera vad som kommer att bli svårt och sedan 
komma överens om en strategi. 

Efter att alla elever genomfört uppdraget kan läraren leda ett samtal med diskussion 
om vilka problem som uppstod. Vad var svårt? Var något enklare är ni trodde?

Gör testet en gång till! Går det bättre andra gången? Man kan öka svårighetsgraden 
genom att bestämma vart flaskan skall förflyttas, till exempel ovanpå en pall.

Kan ni utveckla experimentet med samarbete på andra sätt?

Startläge för Samverkan!
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Svarta hål kan uppstå när stora stjärnor dör och kollapsar och blir en enda väldigt 
liten punkt. Gravitationen runt svarta hål är så stark att inte ens ljus kan lämna dem. 
Därför kan vi inte heller studera dem på annat sätt än att upptäcka hur de påverkar 
objekt i närheten och göra teoretiska beräkningar. I denna övning får ni undersöka 
hur stjärnor påverkas av att komma i närheten av ett svart hål. 

Vi kan inte åstadkomma en modell som perfekt skapar krafter (i 3 dimensioner) 
som gravitationen från ett verkligt, svart hål. Därför ska ni bygga en modell som i 
2 dimensioner skapar krafter riktade mot en tyngd. Tyg representerar den krökta 
rymden utanför det svarta hålet. Som det svarta hålet ska ni använda en sten.

Svart hål och gravitation

Bilden till nedan är den första som har tagits av ett svart hål. Bilden är tagen i samarbete 
mellan 200 forskare. De har använt 8 stora radioteleskop i Europa, Nord/Sydamerika, 
Hawaii, Grönland och på Sydpolen.

Det svarta hålet är 55 miljoner ljusår bort i Jungfruns stjärnbild och dess massa är 6,5 
miljarder gånger solens.

Läs mer på www.eso.org/public/sweden/news/eso1907

http://www.eso.org/public/sweden/news/eso1907
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Montering

1. Lägg tyget på golvet och rockringen ovanpå som på bilden. 

2. Vik upp tygets ena kant över rockringen och kläm fast det på rockringen.  
  Klämman ska vara mitt på uppviket. Gör likadant på motsatt tygkant, och  
  sträck samtidigt tyget 2-3 cm.

Det här behövs:
• 1 ROCKRING 80 CM I DIAMETER (FINNS PÅ BILTEMA ART NR 14-7951)

• 8 LIMKLÄMMOR (KAN FINNAS PÅ SLÖJDEN ANNARS PÅ JULA ART NR 157505) 

• 1 LÄNGDMETER SVART LYCRATYG, BREDD MINST 100 CM (VI KÖPTE FRÅN  
TYGVARUHUSET.SE/BARNTYGER/LYCRATYGER/LYCRA-SVART/)

• NÅGRA STENAR AV OLIKA VIKT I INTERVALLET 1 - 4 HG

• 2 PINGISBOLLAR

• 3 STOLAR 

• FRI GOLVYTA CA 3X3 METER

http://tygvaruhuset.se/barntyger/lycratyger/lycra-svart/
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4. Vik upp ett hörn och kläm fast. Vik upp motstående hörn och kläm fast och  
  sträck tyget samtidigt 2-3 cm.

5. Upprepa punkt 4 med återstående två hörn. Justera eventuellt tyget så att det  
  är jämnt sträckt.

6.  Placera de tre stolarna som på bilden och lägg rockringen på hörnen. Så lite 
   som möjligt av hörnen skall stödja rockringen. Eventuellt kan ringens läge  
   fixeras med några böcker på stolsitsarna.

3. Upprepa punkt 2 på de två övriga tygkanterna.
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Gör så här:

Er 2-dimensionella rymd är klar för krökning. Lägg den lättaste stenen i centrum. Den 
tynger ner vår platta rymd och skapar en form på rymden som påminner om en tratt. 
En av pingisbollarna får agera en stjärna som rör sej i en bana i närheten av svarta 
hålet.

Ge pingisbollen fart längs med kanten på tyget. Gör det med så hög fart som möjligt 
men inte så den åker av. Efter några försök kan man få bollen att röra sej runt det 
svarta hålet i en spiralliknande bana tills det kolliderar med det svarta hålet. I den 
verkliga rymden betyder det att stjärnan fullständigt förintas och det svarta hålet blir 
ännu tyngre. 

Prova med att sätta 2 bollar i rörelse runt det svarta hålet, en efter den andra. Det 
händer att de kolliderar med varandra men båda faller till slut ner i det svarta hålet.

Gör om försöket med stenar av olika massa. Stenar med större massa motsvarar ett 
tyngre svart hål. Vad blir skillnaden? 

Videofilma försöken och lägg ut på er blogg med kommentarer!

Svarta hål kan bildas när en stjärna, med minst 4 gånger större massa än solen, dör 
och exploderar. Massan i ett svart hål är koncentrerad i en enda punkt som kallas 
singularitet. Runtom singulariteten finns en gräns som kallas händelsehorisont. 

Stjärnor som kommer innanför händelsehorisonten fångas in och förintas fullständigt 
i singulariteten. Sådana stjärnor bidrar till att öka det svarta hålets massa så att 
gravitationen blir ännu större. 

Ett objekt eller ljus innanför händelsehorisonten kan inte komma ut p g a den oerhörda 
gravitationen. Därför är ett svart hål alldeles svart innanför händelsehorisonten. Om vår 
sol kunde pressas samman till en singularitet skulle händelsehorisonten ha en radie av 3 
km. De supermassiva svarta hålen i galaxcentra kan ha radier av miljarder km.

Forskare beräknar att i Vintergatan och i de flesta andra galaxers centrum finns ett 
supermassivt svart hål med en massa som är många miljarder gånger större än solens. 
Dessa hjälper till att hålla ihop sina galaxer. 
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Bildextra
Avsluta med att låta eleverna hitta och välja en nebulosa att måla av. En nebulosa 
är ett område i rymden med mycket stoft. Endera är det rester från en exploderad 
gammal stjärna eller också en “barnkammare” för nya stjärnor. På den här sidan  
bit.ly/Hubblebilder hittar ni mängder av bilder tagna av Hubble-teleskopet att 
använda som förlaga. Låt eleverna leta reda på var på stjärnhimlen den nebulosa de 
väljer att avbilda finns.

Presentera elevernas teckningar på klassens blogg.

Eskimånebulosan i Tvillingarnas stjärnbild

http://bit.ly/Hubblebilder
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Life on 
Mars

MAKE SPACE 
UTMANING 6 AV 6

Denna utmaning är en del av Maker tour – Mot nya höjder. 
Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept 
i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grund- och 
gymnasieskolor. Vårt mål är att öka elevers intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet är ett 
samarbete mellan Region Kronoberg, Tekniska museet, 
Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg. 

LÄS MER PÅ WWW.MOTNYAHOJDER.COM
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När du använder 
dig av vårt material 
följer du läroplanen. 
Du kan alltså använda 

dig av vårt material 
i din ordinarie 
undervisning.

Till dig som lärare
Hej!
Vistelsen på Mars är mycket krävande. I denna utmaning skall ni ta er an några problem som 
astronauterna möter och experimentera med lösningar. Astronauterna kommer att vistas så 
länge på planeten som behövs för att Mars och jorden skall komma i rätt läge i förhållande till 
varandra så att resan tillbaka till jorden blir så kort som möjligt. Det betyder många månaders 
väntan på Mars och därför måste astronauterna anpassa sej till att leva på Mars. Inte precis 
någon semestervistelse!

Några av experimenten i utmaningen är lite mer omfattande medan andra är kortare. 
Dela in klassen i “forskargrupper” som kan ta sig an olika delar av experimenten och som 
kan samarbeta om att få fram ett resultat - precis som det kan gå till i den akademiska 
världen! Dessa forskargrupper får även ansvara för att dokumentera och producera en 
instruktionsfilm av experimentet (se instruktioner sist i utmaningen). Att förklara för 
någon annan vad man gjort och vad som hänt är ett bra sätt att arbeta för att fördjupa 
sina kunskaper. Låt eleverna visa instruktionsfilmerna för andra klasser och kanske på ett 
föräldramöte. Det kan vara extra motiverande!

Att lära sej mer om rymden kan ge oss människor perspektiv på oss själva och vår plats i 
universum. Och att vi har en plats att vårda och visa hänsyn. Börja utmaningen med att se en 
inspirerande och fantasieggande video av kosmologen Carl Sagan!
bit.ly/CarlSagenpalebluedot 

Over and out!
Katrin & Jan

Meddelande från Christer Fuglesang
 
Hej alla elever och lärare i Maker tour - Mot nya höjder!
Gamla tiders upptäckare färdades på land och på haven, drivna av sin nyfikenhet och lust 
till vetande. Sökandet efter vetande sträcker sej sedan mer än 60 år tillbaka ut i rymden. 
1977 skickades rymdsonden Voyager 2 iväg för färd genom vårt solsystem och nu har den 
lämnat solsystemet och fortsatt ut i den interstellära rymden. Bemannade 
farkoster kommer än så länge att forska på våra närmaste grannar i 
rymden och inom 15 år är det möjligt att människor har landat på Mars. 

Med den här utmaningen avslutar ni detta spännande rymdår och jag 
önskar er lycka till i sökandet efter vetande. Vetande är inte bara 
nyttigt och nödvändigt. Det är roligt också! Med nyfikenhet och 
experimentlust kan man komma långt! 
Kanske ända till Mars?

Hälsningar
Christer

http://bit.ly/CarlSagenpalebluedot
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Rostplaneten
Mars kallas “Den röda planeten”. Att den är rödaktig beror på att Mars’ yta innehåller ett 
mineral, hematit, som innehåller järn i kemiska föreningar, mest med syre. Många av 
dessa föreningar är röda eller bruna. I Bergslagen finns också hematit, som ofta kallas 
blodstensmalm. Andra järnmineral är magnetit och sjömalm.
Läs mer om blodstensmalm och sjömalm på Wikipedia!
Med ett enkelt experiment kan ni själva göra rött mineral, rost, av järn och syre

Bild från en.wikipedia.org/

http://wikipedia.org/
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Det här behövs:
• ETT DUSSIN SPIKAR SOM INTE ÄR GALVANISERADE ELLER ROSTFRIA

• EN GLASBURK

• STÅLULL HELST SÅDAN UTAN TVÅL

• STYVT PAPPER

Gör så här:

1. Fyll glasburken med vatten och lägg i några spikar.

2. Gräv ner några spikar 5 cm i marken och täck över.

3. Lägg några spikar i gräset.

4. Stålullen blöts och läggs på ett fat.
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Kolla in alla spikar och stålullen varje dag under en vecka och anteckna resultaten. Jämför 
spikarna. Vilka rostar fortast? Dokumentera hela processen så ni har bilder/videor för den 
avslutande instruktionsfilmen.

För att järn ska rosta behövs vatten och syre. I glasburken finns det ena men även det andra. 
I jorden finns det också syre och det är ganska fuktigt. De spikar som ligger ovanpå marken 
har tillgång till både vatten och syre när marken är blöt, och det är den ju ofta här i Sverige.
Stålullen består till största delen av järn. Den är mycket fluffig och har god kontakt med 
luftens syre så den rostar väldigt fort vid kontakt med vatten. 

För att hindra järn från att rosta kan man täcka t ex spik och plåtar med metallen zink. Det 
kallas galvanisering.

Man kan dra slutsatsen att det har förekommit vatten överallt på Mars. Utan vatten borde 
planetens järn vara bundet i andra föreningar med mörkare färg, precis som på jorden. 
Vatten finns numera som is på Mars’ poler.

Vad händer:

Många hus i Sverige är röda, därför att vi har haft bra tillgång till röda färgämnen. Vid 
koppargruvan i Falun har det i århundraden brutits kopparmalm som också gett olika 
röda järnmineraler som biprodukt. Dessa används som färgämne i äkta Falu rödfärg.
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Gör så här:

Mars’ atmosfär 

Fyll en deciliter vatten i den ena glasburken. 
Lägg i brustabletten/bakpulvret. Sätt 
värmeljuset i den andra och tänd det. När 
brustabletten/bakpulvret brusat färdigt 
så ta burken försiktigt och “häll” försiktigt 
koldioxiden i den andra burken så att inte 
vattnet följer med.

  

Vid kontakt med vatten bildar och avger brustabletten eller bakpulvret koldioxid. 
Koldioxid är tyngre än luft och fyller hela burken och tränger undan luften. Man kan 
hälla ut koldioxiden ur burken så att den faller neråt precis som vatten. När koldioxiden 
kommer ner i burken med ljuset trycks luften med sitt syre ut och eftersom brinnande 
ljus (liksom människor) behöver syre slocknar ljuset.

Atmosfär kallas den blandning av gaser som omger de flesta planeter i solsystemet. 
Mars atmosfär består nästan helt av koldioxid. Trycket vid Mars-ytan är bara 1% av det 
på jorden. Mer än 95% av atmosfären är koldioxid, resten är kväve och argon. Koldioxid 
är en förbränningsprodukt av kol och syre och som inte kan ge oss någon energi. På 
Mars skulle man kunna separera kolet och syret men det krävs mycket energi till det. 
Men med hjälp av solen och solpaneler kan man återvinna syret som ju behövs för att 
kunna andas.

Att koldioxiden är en kvävande gas skall ni undersöka med ett enkelt experiment. 

Det här behövs:
• 2 GLASBURKAR STORA SOM HONUNGSBURKAR

• ETT VÄRMELJUS

• EN BRUSTABLETT ELLER EN SKED BAKPULVER

Vad händer:
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Marsodling
För att kunna överleva på Mars är det helt nödvändigt att producera sin egen mat på 
planeten. Mars yta är täckt av järnrik sand och för att få en så bra skörd som möjligt 
behöver utsädet gödslas. Precis som under den långa resan till Mars måste man ta vara 
på alla restprodukter. I det här försöket ska ni göra testodlingar och med hjälp av “urin” 
ska ni få undersöka vilken koncentration som ger det bästa resultatet.

Det här är en forskningsuppgift med jämförande provning, vilket innebär att det är 
viktigt att hålla sej till instruktioner och recept. 

Börja gärna försöket på en måndag så hinner fröna gro innan helgen!

Det här behövs:
• ALUMINIUMFORMAR TILL BAKVERK

• SALPETER (SANTA MARIA, FINNS I KRYDDHYLLAN PÅ MATAFFÄREN)

• SMÖRGÅSKRASSEFRÖN

• LITERMÅTT

• MÅTTSATS MED 1 MATSKED

• ELEKTRONISK VÅG

• TVÄTTAD SAND

• VATTEN

• HUSHÅLLSPAPPER

• PLASTFOLIE

Förberedelser

SANDEN 
Hämtas sand utomhus behöver den först sköljas av med vatten och därefter torkas. Vi 
hällde den blöta sanden på en ugnsplåt klädd med bakplåtspapper. Det tog ca 3 dagar 
så det kan vara lämpligt att påbörja detta i slutet av en vecka så sanden kan torka under 
helgen.
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URIN

Tillverka 2 dl 3% “urin”. Lägg ett hushållspapper på vågen och väg upp 6 g salpeter. 
Blanda salpetern med 194 g vatten.  
 
Kontrollera koncentrationen: 

Lösning 1 - tillverka 1 liter 0,3% urinlösning:  
Använd 1 dl av det 3% urinet och tillverka 1 liter 0,3% lösning.  
Håll tillbringaren täckt med plastfolie för att förhindra avdunstning

Lösning 2 - tillverka 1 liter 0,15% urinlösning:  
Använd 0,5 dl av det 3% urinet och tillverka 1 liter 0,15% lösning.  
Håll tillbringaren täckt med plastfolie för att förhindra avdunstning

Bra att veta: 1 liter vatten väger 1 kg = 1000 g

Spara den halva decilitern av den 3 % lösningen för ett sista försök som klassen kan 
göra tillsammans.

“Urinet” är alldeles för starkt och måste spädas. Låt eleverna vara med och resonera om 
hur ni ska göra. 

 I 1 dl “urin” finns 3% salpeter, dvs 0,03 x 100g salpeter = 3 gr salpeter och resten, 97 g,  

är vatten. Tillsätt 

I 0,5 dl “urin” finns 3% salpeter, dvs 0,03 x 50g salpeter = 1,5 gr salpeter och resten, 48,5 
g, är vatten. 

Tillsätt

  delen 
det hela 

       6 
  (194 + 6)  = 0,03 = 3%  =

        3 
  (997 + 3) 

        3 
     1000 

  delen 
det hela 

==900 gr vatten =>   => 0,003 = 0,3% lösning

            1,5 
(950 + 48,5 + 1,5) 

        1,5 
     1000 

  delen 
det hela 

==950 gr vatten =>   => 0,0015 = 0,15% lösning
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Lägg en matsked torr, tvättad sand i varje aluminiumform. Lägg ner 10 krassefrön i varje  
aluminiumform. Märk aluminiumformarna A, B, C och D.

A: ingen vätska tillförs

B: tillsätt ca 1 tesked vatten

C: tillsätt ca 1 tesked av lösning 1

D: tillsätt ca 1 tesked av lösning 2

Det här behövs per grupp:
• 4 ALUMINIUMFORMAR

• 40 KRASSEFRÖN

• 4 MATSKEDAR SAND

• Täck aluminiumformarna med plastfolie för att förhindra avdunstning. 

• Ställ formarna ljust; i ett fönster eller under en lampa.

 Kontrollera utvecklingen dagligen och om det behövs tillför rätt vätska i formen för 
att hålla sanden fuktig.

 Undersök till exempel:

   Låt varje grupp föra noggranna anteckningar och dokumentera.

• Var börjar det gro först? 

• Finns det någon form där det inte gror alls eller där det gror dåligt? 

• I vilken form växer krassen snabbast?

• I de formar det har grott, är det någon skillnad på krassebladens färg?

 

• PAPPER, PENNA

Gör så här:

A B C D
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Säkert är ingen i klassen förvånad över att det inte hände något alls i form A. Vatten är 
nödvändigt för att krassefrön ska gro. (Det här är inte så trivialt som det kan verka. Detta 
är för att säkerställa att inte fröna börjar gro av sig själva.) 
Men vad hände i de övriga formarna?  
I form B där enbart vatten tillförts har fröna säkert grott. 

I form C har nog ett och annat frö grott men tillväxten har varit svag. Varför? Tydligt är 
att om man tillför för mycket näring så kan växterna hämmas i tillväxten och till och med 
dö. 

Jämför form B och form D. Kan ni upptäcka någon skillnad? 

Vad ni upptäcker här beror på många olika faktorer. Hur varmt och hur ljust till exempel. 
Även vattnets sammansättning kan påverka. Kanske ser ni ingen skillnad på fröna som 
grott i en utspädd “urinlösning” eller så har de kanske grott lite snabbare och blivit lite 
grönare.

Sådana här undersökningar arbetar många forskargrupper med. Ibland får man inte det 
förväntade resultatet utan man blir tvungen att testa på nytt och omarbeta sitt försök. 
Ibland upptäcker man helt andra saker än de man förväntade sig.  
Fundera på om ni kan göra ytterligare försök med “urinlösningen” som är kvar för att 
hitta den optimala lösningen och de bästa odlingsförhållandena! Tänk på att använda 
något som referens för att kunna jämföra!

Vad händer:

 Övergödning

I jordbruket används konstgödsel, på liknande sätt som i våra försök. Om man använder 
för mycket gödsel kan växterna inte ta upp all näring och den blir kvar i marken. Ett 
stort problem med modernt jordbruk är just övergödning och att sådan näring hamnar 
så småningom i haven. Där kan den tas upp av alger som ofta skapar problem med att 
använda syre och då ställa till det för fiskarna som behöver syre i vattnet. 

Många vanliga växter är känsliga för övergödning. Andra växter tål mycket höga halter 
av näring. Brännässlor växer gärna, och konkurrerar ut andra växter där näringshalten 
är hög. Googla “växter övergödning” !



11 UTMANING 6 AV 6 — MAKE SPACE  | MATERIALET ÄR SKYDDAT I ENLIGHET MED LAGEN OM UPPHOVSRÄTT

De människor som kommer att vistas på Mars kommer att vid sidan av sina 
specialgjorda rymddräkter, även behöva kunna ta i, lyfta, förflytta saker, utan att 
använda sina handskbeklädda händer. 

I den här aktiviteten ska eleverna i grupper få tillverka en “bionic hand” , en robothand.
Vi har valt att vara detaljerade i beskrivningen men det kan kanske vara enklare att följa 
bilderna. Här är resultatet av vår egen modell: youtu.be/oyBE7-39JSg 

Robothand

Det här behövs per grupp:
• STYV WELLPAPP, (storlek som ett A4, som i stående läge ska ha räfflorna horisontellt. 

Locken till skrivarpapperkartongerna fungerar bra men om det finns vikningar i 
pappen på fel ställen kan man behöva förstärka genom att limma dit en bit wellpapp 
där. 

• 2 SUGRÖR

• 1,5 M VARPTRÅD ELLER LIKNANDE

• LIMPISTOL

• SAX

• LINJAL

• TUSCHPENNA

• MALL TILL ROBOTHANDEN

• 5 STYCKEN SMÅ BUNTBAND (INTE NÖDVÄNDIGT)

http://youtu.be/oyBE7-39JSg
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Gör så här:

1. Placera utklippta robothandmallen på wellpappskivan. Fingrarna skall ligga tvärs 
  räfflorna så att det blir lätt att vika vid lederna.

2. Använd en tuschpenna och rita av mallen på wellpappen. Markera även fingrarnas  
  “leder”.
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3. Tryck linjalen mot en markering för led och vik upp. Upprepa på alla fingrar och leder.

4. Gör ett handtag av wellpapp med mått enligt bilden. Använd linjalen igen för att vika  
 wellpappen vid de streckade linjerna. Vik remsan om den nedre änden av armen så  
 handtaget blir 3 cm högt. Limma fast på översidan.

935

3

3 5
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Nu ska robothanden förses med rörbitar för trådar så att den ska gå att manövrera.

5. Klipp 14 st 1- centimeter långa sugrörsbitar. Limma fast en mitt på varje fingerled. 

6. Gör ett hål med en penna strax innanför tummens första led. Klipp till en 0,5 cm  
  sugrörsbit och tryck in den i hålet och limma på fram - och baksidan. 
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Nu är insidan klar. Vänd på handen.

7. Klipp till fyra stycken 3 cm långa sugrörsbitar och limma fast dem i handflatan, rakt  
 under varje finger.

8. Limma fast 4 st 2-centimeters sugrörsbitar med ett par centimeters mellanrum från  
 hålet och ner mot armens slut.



16 UTMANING 6 AV 6 — MAKE SPACE | MATERIALET ÄR SKYDDAT I ENLIGHET MED LAGEN OM UPPHOVSRÄTT

9. Trä en lagom lång trådbit igenom sugrörsbitarna på varje finger och knyt fast på 
  sugrörsbiten på varje fingertopp. För tummen trär ni även igenom hålet och ut på 
 baksidan och igenom rörbitarna där. Avsluta varje snörbit med ett buntband eller en  
 ögla för respektive finger som ska styra.

 Klart 
Testa robothanden. Försök lyfta, flytta på olika föremål. Detta är nu en prototyp. Hur kan 
ni förbättra den?
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M
AL

L 
TI

LL
 R

O
BO

TH
AN

D
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Att resa hem från Mars efter en 2-veckors semester går inte. Jorden har under 
astronauternas långa resa till Mars fortsatt i sin bana och befinner sej så långt bort 
att man måste vänta flera månader på att kunna resa hem. Under tiden bedriver 
astronauterna forskning och har fritid. För att klara arbete måste människan också ha 
tid för avkoppling. Ett sätt kan vara att spela volleyboll. Men frågan är om man kan spela 
volleyboll på Mars? Ni ska göra en konstruktion i form av en volleyboll-maskin. Det här 
är en Maker-aktivitet,dvs det finns alternativa utföranden. Vår modell är ett exempel, 
så använd er fantasi och kreativitet för att komma på egna lösningar. Sist i aktiviteten 
kommer frågor som handlar om volleyboll på Mars.

Volleybollmaskin 

Det här behövs till vår variant:

• 2 WELLPAPPSKIVOR 30*30 CM

• 5 PAPPERSMUGGAR 

• EN TRÄ-BLYERTSPENNA

• 2 ENGÅNGSSKEDAR AV TRÄ

• NÅGRA A4 PAPPER

• EN PINGPONG BOLL

• TEJP

• BOMULL
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Ert uppdrag är att bygga en maskin som servar bollen över ett nät och som fångas upp 
av en mottagare.

Nät och en kastanordning.

Gör så här:

1. Vik ett A4 papper mitt på långsidan, som nätet på bilden.

2. Dela ett A4 papper i 4 delar och rulla vart och ett löst runt en penna och tejpa ihop så 
  att det blir 4 rör, eller hylsor.

3. Tejpa fast muggarna på en av wellpappskivorna som på bilden. Avstånd emellan 
  muggarna kan vara cirka 5 cm..

4. Klipp av ett rören mitt på så att det blir 2 hylsor. Trä en penna genom en av hylsorna 
  och tejpa fast pennan på de två muggarna. Hylsan skall vara fri att rotera runt pennan. 
   Ni har gjort en bussning (ett enkelt lager)!
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5. Klipp bort skopan av en sked och tejpa ihop skaftet med en annan sked så att det blir 
  en nästan dubbelt så lång sked att använda som hävarm. Rita ett märke 6 cm från den  
  smala änden.

8. Klipp av en pappersmugg så att den blir 3 cm hög och tejpa fast mitt på en sida på den 
  andra wellpappskivan.

6. Tejpa fast hävarmen mitt på bussningen, så att hävarmens märke kommer ovanför  
  bussningen.

9. Bygg ett landningsramp att fånga bollen med. Först gör ni benen.

9a. Klipp två 2 cm bitar av ett rör och tejpa fast rörbitarna vertikalt vid den avklippta 
  muggen enligt bild.

9b. Lägg 3 hela rör som ett U och tejpa ihop dess hörn. Placera U:et uppochner på 
  wellpappbiten 15 cm bort mot motsatt sida mot muggen och tejpa fast.

7. Klipp av en mugg 2 cm från botten. Ställ den ytterst på den andra änden av hävarmen  
  och tejpa fast muggen. 

Mottagare
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9a. Klipp två 2 cm bitar av ett rör och tejpa fast rörbitarna vertikalt vid den avklippta 
  muggen enligt bild.

9b. Lägg 3 hela rör som ett U och tejpa ihop dess hörn. Placera U:et uppochner på 
  wellpappbiten 15 cm bort mot motsatt sida mot muggen och tejpa fast.

10. Klipp till ett A4 papper 20*20 cm för rampen att fånga bollen med. Vik kanterna på  
        seglet som på bilden. Pingpongbollen skall kunna passera mellan kanterna. 

 11. Tejpa fast rampen på rören så att bollen kan rulla ner i muggen.

 

12. Ställ kastanordningen och mottagaren på lagom avstånd från nätet. Vad som är  
        lagom beror på resultatet av era tester. Börja med 20 cm avstånd och öka på 
        allteftersom.

 
Test

Nu är det dags att testa maskinen. Lägg en pingpongboll i kastmuggen och tryck till på 
hävstångens korta ände. Vad händer? Öva så att bollen kommer i mottagarens mugg. 
Justera eventuellt andra delar av konstruktionen så att bollen kommer rätt. Kanske 
behövs ett skydd eller ett stöd någonstans?

Gravitationen på Mars är cirka en tredjedel av den här på jorden. En volleyboll studsar 
alltså betydligt högre och faller betydligt långsammare. Testa med en bomullstuss i 
stället för pingisbollen!
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Utökad konstruktion

Bygg mottagaren så att den kan kasta tillbaka bollen. Men det uppdraget innebär att 
kastandordningen skall vara av annan typ. En idé ses på bilden. Anordningen kan byggas 
som ett gångjärn med en kloss som hindrar det från att slå ihop helt. Då kan man t ex 
utnyttja fjädringen i träet, eller i materialet i själva klossen.

Frågor att fundera på 

Gravitation och atmosfärstryck är mycket annorlunda på Mars. Den svaga gravitationen 
gör ju att saker faller långsammare ner. Det låga atmosfärstrycket ger nästan inget 
“luftmotstånd”.

Hur skulle modellen fungera på Mars? Bollen kommer längre, dels för att 
“luftmotståndet” är nästan försumbart, dels för att den svaga gravitationen gör att 
bollen håller sej flygande under längre tid. Fast vår modell bör fungera på Mars, bara 
man flyttar isär dess delar ganska mycket.

• Vilka skillnader blir det att spela riktig volleyboll på Mars jämfört med på jorden? 

• Är det praktiskt möjligt att spela volleyboll på Mars? Med rymddräkt?
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Det finns flera olika program att göra instruktionsfilmer i. För Mac och iOS finns iMovie, 
har men en PC kan Movie Maker fungera. Appen Splice är enkel. Men det går också 
bra att använda ett presentationsverktyg som Power Point eller Google Presentation. 
Använder ni Power Point går det att spela in berättarröst direkt i bildspelsprogrammet. 
I Google Presentation behöver man använda ett skärminspelningsprogram som t ex 
Screencastify eller Nimbus.

1. Gå igenom experiment / konstruktionsinstruktionen med eleverna. 

2. Diskutera tillsammans vad som behöver dokumenteras under arbetets gång för att 
kunna göra en instruktion som någon annan kan förstå och följa.

3. Låt eleverna göra ett bildmanus. Använd mallen som finns sist i utmaningen.

4. Genomför aktiviteten och ta bilder och spela in videoklipp under arbetets gång.

5. Instruktionsfilmen bör innehålla en titel med en kort beskrivning, kanske vilka som 
har gjort den, bilder / filmer på vad som behövs för att kunna utföra experimentet/
konstruktionen, hur man praktiskt går tillväga, vad som händer och resultatet. Även 
sådant som inte fungerade eller var lite klurigt kan både bli kul och instruktivt att ha 
med. 

6. Annat att tänka på: behövs det en berättarröst? Skriv stolparna i bildmanuset och 
vem i gruppen som ska prata. Behövs det textrutor mellan bilderna?

7. Publicera gärna filmerna på klassbloggen.

Förslag på arbetsgång

Dokumentation och beskrivning - gör en 
instruktionsfilm!
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