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Tid Læremål Nødvendige materialer 

1-2 
timer 

Elevene skal… 

• planlegge eksperimenter, svare på spørsmål 
inkludert gjenkjennelse og kontroll av 
variabler hvor det er nødvendig. 

• gjøre målinger ved å bruke forskjellig 
forskningsutstyr, med økende nøyaktighet og 
presisjon.  

• gjøre gjentagende avlesninger etter behov. 
• samle data og resultater ved å bruke 

vitenskapelige kommunikasjonsverktøy. 
• rapportere og presentere sine funn fra 

eksperimentet i muntlig og skriftlig form.  
• identifisere vitenskapelige bevis som kan 

brukes til å bevise eller avvise ideer eller 
argumenter.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• PC 
• SpaceCraft materials kit 
• Elevhefte  

 
 

ESA SpaceCraft Materials Kit for 
grunnskole er en nyttig ressurs som kan 
brukes av elever for å utforske en rekke 
materialer brukt i romfartøy. Ved å bruke et 
sett med 9 forskjellige materialer, vil de 
utforske hvilke egenskaper som passer best 
for et romskip som Orion.  

På www.esa.int/spacecraft_materials_kit kan 
dere finne korte videodemonstrasjoner om 
hvordan dere setter opp aktivitetene, 
engelske utgaver av denne lærerveiledninga , 
elevaktivitetene og en PowerPoint 
presentasjon. Power Point presentasjonen 
introduserer en videoutfordring til elevene 
fra en ESA-forsker. Elevene kan deretter 
utføre aktivitetene 
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Introduksjon: Se og føl 
Visste du? 

NASA bygger et romfartøy de kaller Orion. Dette gjør de for å sende mennesker lenger ut i rommet 
enn noen har vært før. ESA (European Space Agency) bygger den europeiske servicemodulen på 
Orion, som skal sørge for at mannskapet får luft og elektrisitet, samt drivkraft. Dette gjør at Orion 
kan bevege seg langt ut i verdensrommet. 

Bildet nedenfor viser Orion Spacecraft som er laget av NASA og ESA. 

 

Et romfartøy er laget av mange slags materialer. En ESA forsker utfordrer dere til å gjøre en rekke 
aktiviteter for å utforske egenskapene til disse materialene. Dere må klare å begrunne hvorfor disse 
egenskapene gjør materialene egnet til å brukes for å bygge et romfartøy som Orion. 

Se denne videoen om utfordringa dere skal ta. 
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2016/07/Spacecraft_materials_kit_-
_the_challenge_VPR07b  

Diskuter med medelevene dine hvorfor noen materialer brukes til noen ting men ikke for andre. 
Deretter vil dere være klar til å starte oppgavene. I tillegg til 8 kuber med materiale, vil dere også 
teste en kube med et spesielt materiale, men denne må dere levere tilbake til læreren når dere er 
ferdig. Rydd plass på pulten og vær klar. 

 

Utstyr 

• Sett med 2cm x 2cm x 2cm kuber av forskjellig materiale per gruppe 

Oppgave: 

1. Grupper materialene ved å se og føle på dem for så å forklare hvorfor dere har gruppert dem 
på den måten. Skriv svarene i tabellen nedenfor.  

2. Beskriv materialene (for eksempel tung/lett, ujevn/glatt, varm/kald, matt/blank) 

 

 

 

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2016/07/Spacecraft_materials_kit_-_the_challenge_VPR07b
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2016/07/Spacecraft_materials_kit_-_the_challenge_VPR07b
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Resultater: 

Materialer Se og føl 

Kobber  

Aluminium  

Messing  

Stål  

Tre  

Stein  

Plast  

Isopor  

AI 6061  

 

Skriv hvorfor dere har 

organisert gruppene 

på denne måten 

 

 

Foreslå tester dere 

kunne gjøre for å 

sammenligne 

materialene 

 

 

Skriv de første 

konklusjonene dere 

har om disse 

materialene 
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Aktivitet: Elektrisk ledningsevne 
Materialet som brukes rundt elektriske deler i et romfartøy må lett kunne lede strøm slik at det 
leder strømmen bort og ikke ødelegger de elektriske komponentene.  

Visste du? 

Den europeiske Orion servicemodulen har fire vinger. De er laget av solcellepanel som samler 
energi fra solen, som igjen omformer det til elektrisk strøm. Denne strømmen brukes til å kjøre 
datamaskinene og andre instrumenter og verktøy i modulen. Modulen bruker omtrent like mye 
strøm som to gjennomsnittlig store hus! 

Utstyr 

• 1 sett kuber av forskjellig materiale 
• 1 batteri AA 
• 1 batteriholder 
• 1 lyspære 
• 1 lyspæreholder 
• 2 ledninger med krokodilleklemmer 

Oppgave 

1. Skriv ned resultatene sine og rangerer dem etter ledningsevne 
2. Diskuter hvilke av disse materialene som vil være nyttige i et romfartøy, og hvor det vil være 

nyttig. 
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Materiale 
 

Leder eller isolator 

Kobber  

Aluminium  

Messing  

Stål  

Tre  

Stein  

Plast  

Isopor  

AI 6061  

 

Forklar hvorfor noen av 

materialene får lyspæra til å 

lyse, mens andre ikke gjør 

det. 
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Aktivitet: Termisk konduktivitet 
Utstyr og mannskap om bord i romfartøy som Orion må holdes komfortable i de ekstreme 
temperaturene i verdensrommet. Materialer som kan tåle veldig høye og veldig lave temperaturer 
er nødvendige på grunn av dette. Vanligvis er disse materialene gode varmeledere.  

Visste du? 

The Orion Crew Module er den delen som er bygd 
for å bringe mannskapet tilbake til jorda, så den 
har et varmeskjold som beskytter den (og 
mannskapet!!) mot den intense heten som 
oppstår når den faller gjennom atmosfæren. 

 

 

 

Utstyr 

• 1 sett kuber av forskjellig materiale 
• 8 biter termokromatisk papir 
• 2 petriskåler 
• Kokende vann. Vær forsiktig så ingen brenner seg! 

Oppgave 

1. plasser en bit termokromatisk papir på hver av de 8 kubene som skal testes 
2. be læreren helle kokende vann i petriskåla. Legg lokkene på skålene. 
3. plasser forsiktig kubene på toppen av petriskålene. 
4. følg med på det termokromatiske papiret for å se hvilket papir som endrer farge først når 

kubene er plassert på petriskålene. Dette kan kreve litt tålmodighet.  
5. elevene rangerer kuben etter hvilket materiale som er mest varmeledende til det som er minst 

varmeledende.  
6. aktiviteten kan gjentas flere ganger for å se om de får samme resultat 
7. elevene skriver ned observasjonene sine. 
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Materiale 
 

Varmeledende rangering 1-9 

Kobber  

Aluminium  

Messing  

Stål  

Tre  

Stein  

Plast  

Isopor  

AI 6061  

 

Forklar hvilket av disse 

materialene som er best til å 

føre varme. 
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Aktivitet: Måle masse 
Det går med mye rakettdrivstoff for å sende et romfartøy ut I verdensrommet, og det er også veldig 
dyrt. Vi trenger materialer som er sterke og stive, og har lav masse, altså at de veier lite, for å bygge 
et romfartøy.  

Visste du? 
The Orion Crew Module, som dere ser på bildet, er 
et gjenbrukbart transporteringsfartøy som 
fungerer som en trygg bolig for mannskapet som 
returnerer til jorda etter hvert oppdrag i rommet. 
Den har en masse på omtrent 8500kg. Modulen er 
dekt med fibre laget av silisiumdioksid med harpiks 
i en sekskantet struktur laget av glassfiber og 
fenolharpiks. Dette er et veldig uvanlig 
sammensatt materiale. 

Utstyr 

• 1 sett kuber av forskjellig materiale 
• 1 digital vekt 

Oppgave 

1. vei kubene i hendene, en om gangen, og ranger dem etter vekt, fra lettest til tyngst. Skriv 
svarene i tabellen nedenfor.  

2. vei kubene på den digitale vekta og skriv ned massen til hver kube.  
3. tenk over om deres egen rangering var det samme som eller forskjellig fra vekta de målte 

med den digitale vekta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale Min rangering Vekt Faktisk rangering 
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Kobber    

Aluminium    

Messing    

Stål    

Tre    

Stein    

Plast    

Isopor    

AI 6061    

 
Sammenlign din rangering 

med den faktiske 

rangeringa. Prøv å forklar 

hvorfor den er lik eller ulik. 

 

 
Diskuter hvilken av 

materialene, bare basert på 

masse, som ville egne seg 

mest til å bygge et 

romfartøy. Forklar hvorfor.  
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Aktivitet: Magnetisme 
Når man beveger seg i rommet kan det vært nyttig at materialet i romfartøyet er ikke-magnetisk. 
Materialer i romfartøy som er magnetiske må unngås fordi de kan forstyrre instrumenter om bord, 
som for eksempel orienteringsenheten, som bruker jordas magnetfelt til å vise romfartøyet riktig 
retning.  

Visste du? 

Jordas kjerne, eller senter, består av smeltet jern. Fordi denne kjernen er magnetisk får den jorda til 
å oppføre seg som en gigantisk magnet. Dette påvirker magnetisk materiale som for eksempel 
kompassnåla. Vi kan bruke kompass til å navigere utendørs ved hjelp av kart, da kompassnåla alltid 
peker mot nord.  

Utstyr: 

• 1 sett kuber av forskjellig materiale 
• 1 magnet 

Oppgave: 

Test hvilke av materialene som er magnetiske, og hvilke som ikke er det. Skriv ned resultatene i 
tabellen nedenfor. 
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Materiale 
 

Magnetisk eller ikke-magnetisk 

Kobber  

Aluminium  

Messing  

Stål  

Tre  

Stein  

Plast  

Isopor  

AI 6061  

 

Hvilke materialer er ikke-

magnetiske. Forklar hvor de 

ikke er det. 
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Aktivitet: Motstandskraft 
Romfartøy som satellitter og romstasjoner kan lett bli truffet av romsøppel som farer rundt i 
rommet i enorme hastigheter. Vi må bruke sterke materialer som kan tåle slike sammenstøt. I 
denne aktiviteten skal dere bruke en spesiell rampe til å måle tilbakeslaget av sammenstøt ved bruk 
av en klinkekule og de forskjellige materialene. Jo større tilbakeslaget er desto mindre blir skaden 
på materialet.  

Visste du? 

Mer enn 500 000 biter av romsøppel, rester av blant annet 
satellitter, raketter og naturlige steiner i verdensrommet, blir 
sporet rundt jorda. De kan være på størrelse med klinkekuler 
eller større, men det finnes også millioner av andre biter som 
er så små at de ikke kan spores. Disse er alvorlige trusler mot 
satellitter og romfartøy, ettersom de farer i enorme 
hastigheter og kan føre til store ødeleggelser.  

 

Se hva som skjedde i en test som ble gjennomført på 
et romfartøy materiale som ble truffet av en 
hurtiggående kule. Den europeiske Servicemodulen til 
Orion gir en sterk beskyttelse med mange lag av 
materialer som skal hjelpe til med å redusere 
ødeleggelsene ved slike sammenstøt. 

 

 
Utstyr 

• 1 sett med kuber av forskjellig materiale 
• 1 rampe 
• 1 klinkekule 

Oppgave 

1. sett sammen rampa som vist i figuren under. 
2. putt en av materialene i bunnen av rampa og dytt forsiktig klinkekula fra toppen.  
3. følg nøye med og mål tilbakeslaget når klinkekula treffer kuben i bunnen av rampa.  
4. gjenta med alle materialene. Pass på at dere dytter klinkekula med samme kraft. 
5. repeter testen flere ganger og regn ut gjennomsnittlig tilbakeslag.  
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Materiale 
 

Målt tilbakeslag 
 

Gjennomsnittlig 
tilbakeslag = 

𝑨𝑨 + 𝑩𝑩 + 𝑪𝑪
𝟑𝟑

 

Faktisk rangering 
1-9 

A B C 

Kobber      

Aluminium      

Messing      

Stål      

Tre      

Stein      

Plast      

Isopor      

AI 6061      
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Resulatater: 
Skriv ned alle målene i tabellen. Til slutt fyller dere inn den siste kolonnen ved å rangere 
tilbakeslaget fra det største (1) til det minste (9). Husk at jo større tilbakeslag jo mindre skade på 
materialet.  

Skriv ned hvilket materiale 

som gir best tilbakeslag og 

hvorfor.  
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Klasseromsdiskusjon 
Hvilket materiale passer best til å bygge et romfartøy? 

Skriv inn resultatene fra alle aktivitetene i tabellen under. 

Materiale Se og 

føl 

Elektrisk 

ledeevne 

Termisk 

konduktivitet 

masse Magnetisk støt 

    (g) rangering  mm rangering 

Kobber         

Aluminium         

Messing         

Stål         

Tre         

Stein         

Plastikk         

Isopor         

AI 6061         

 

Basert på 
resultatene dere har 
skrevet inn i tabellen 
over, skriv ned 
konklusjonen på 
hvilket materiale 
som vil være best 
egnet til hver del av 
romfartøyet og 
hvorfor.  
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Kilder 
Aktivitetsheftet er utviklet av ESA men oversatt og tilrettelagt av Nordic ESERO 
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