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Stimulate 

Utbildningsmaterial som lyfter upp betydelsen av avancerat material i vardagen. 

Lämpligt för elever (ålder 14-17). Koppling till natur- och konstvetenskap samt 

hållbarhetsstudier.  
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Om projektet 

”Stimulate” är ett EU-program som syftar till att studera vikten av avancerade material i 

vardagen. Avancerade material är viktiga för en hållbar framtid, och detta budskap vill vi sprida 

på 23 europeiska språk via vår webbplats, dokumentärfilmer och avsnitt, vårt interaktiva 

datorspel och utbildningsmaterial. Lär dig de avancerade materialens roll i hälso-, miljö-, 

teknologi-, innovations-, energibranscherna m.m.  

Med hjälp av utbildningsmaterialet för gymnasieskolor önskar vi att väcka intresse hos 

ungdomar för framtiden och de avancerade materialens tillämpningar. Vi hoppas också att 

presenterade forskare och designers med sin passion kan inspirera ungdomarna att välja 

studier eller yrken inom vetenskap och teknologi.  

 

Hur du kan använda detta material 

Detta utbildningsmaterial är en del av ”Stimulate”-projektet och kan användas i kombination 

med övriga tillgängliga källor. Aktiviteterna baseras på ett avsnitt ur dokumentärfilmen 

”Materialens hemliga liv” och information på Materials Futures webbplats 

(www.materialsfuture.eu). 

 

Utbildningsmaterialet består av tre delar. Det börjar med aktiviteter som undersöker behovet 

av avancerat material, fortsätter med att upptäcka olika former av avancerat material och till 

slut följer en analys om hur eleverna själva kan engagera sig. Alla kapitel och aktiviteter är 

formade på ett sätt som gör dem lätta att studeras gradvis från början till slutet, alternativt kan 

du välja ut några av dem. Arbetsblad och läraranteckningar tillhandahålls också där det behövs. 

Utbildningsmaterialet refererar till berättelsen ”Max och Lilys äventyr” och spelet 

”Materialjägaren”. Båda är tillgängliga på vår webbplats.  

 

Utbildningsmaterialet riktar sig mot elever mellan 14-17 år gamla. Orsaken till att 
utbildningsmaterialet inte har någon direkt koppling till skolprogrammet är att det måste vara 
lämpligt för användning i olika EU-länder. Aktiviteterna är ändå kopplade till skolämnen såsom 
naturvetenskap, teknologi, konstvetenskap och hållbarhetsstudier.  
 
Efter avslutade aktiviteter i detta utbildningsmaterial förväntas eleverna kunna: 

 Begripa vad som menas med begreppet avancerat material samt vilka kategorier som 
finns 

 Förstå vikten av avancerat material för en hållbar framtid 

 Inse hur det är att jobba inom teknologi eller att studera något vetenskapligt ämne. 

http://www.materialsfuture.eu/
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Del 1: Behovet av avancerat material  

Aktiviteterna i denna del hjälper eleverna att bättre förstå den nuvarande situationen. Eleverna 

kommer även att få information om jordens resursbegränsningar. Dessutom ska de få 

grundläggande information om avancerat material.  

  

Efter avslutade aktiviteter förväntas eleverna kunna: 

 Undersöka begränsningar och möjligheter i att använda jordens resurser 

 Förstå vad hållbarhet innebär 

 Förklara vad avancerat material är för något 

 

Du behöver: 

 Arbetsblad 1 

 Internetuppkoppling  

 

Aktivitet 1| Diskussion om hållbarhet (20 min)  

(Introduktion i ämnet) Hållbarhet handlar om att uppfylla dagens behov utan att riskera 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi har länge använt förnybara 

material, som till exempel trä, bomull och gummi, som kommer från olika växter. Men under 

det senaste århundradet har användningstakten ökat så hastigt att växter och djur inte har 

kunnat hantera dessa behov (t.ex. överfiske). Dessutom är vi mer och mer beroende av resurser 

såsom kol, gas och petroleumolja, vilka förbrukas snabbt. Olja används inte bara som bränsle 

utan också som råvara för att tillverka olika produkter; t.ex. plast, färg, läkemedel och textil. 

Forskarna står inför utmaningen att hitta ett sätt att producera produkter genom att använda 

effektiva och hållbara energiresurser. Ett bra diskussionsämne!  

 

(Aktivitet) Fråga eleverna vad de spontant tänker kring följande påståenden. Be dem sedan att 

arbeta i grupper och analysera dessa teman. Ni kan rösta eller redogöra för en handlingsplan, 

om något av ämnena väcker elevernas intresse.  

1 Fördelarna med förnybar energi är fler än nackdelarna 

2 Plastpåsar bör förbjudas 

3 Vi måste ändra vår livsstil om vi vill bevara vår planet till kommande 

generationer 

 

Uppmuntra eleverna att fundera kring frågor såsom: Varför används plast så mycket? Varför är 

detta ett problem? Vilka metoder används för att producera eller göra sig av med material? Hur 
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påverkas miljön och djur? Jobb och markanvändning? Material och energikällor som används 

idag och vad finns det för alternativ? 

 

Aktivitet 2| Teknologiutveckling (40 min) 

 

(Introduktion i ämnet) Numera är mer än 70% av alla tekniska innovationer, i ett brett 

spektrum av branscher och applikationer, direkt eller indirekt baserade på utveckling av 

avancerat material.  

Vi brukar underskatta betydelsen av avancerat material i vardagslivet för att vi främst fokuserar 

på slutprodukter i stället för att uppskatta den teknologi som krävs för att producera dem. 

Medborgare vet inte att de flesta tekniska produkter som används idag finns tack vare det 

ständigt förbättrade avancerade materialet som används i produktionen. 

 

(Aktivitet) Be eleverna att undersöka hur teknologi och vetenskap har förbättrat det material 

som används i vardagliga föremål. Uppmana eleverna att välja ett föremål de kan forska om 

(t.ex. ugn, kylskåp, bord, dator, spel etc.). De får undersöka hur det valda föremålet såg ut när 

det uppfanns och vad för material som har använts för att tillverka det. Eleverna ska sedan titta 

på hur föremålet har utvecklats och förbättrats över tiden. Hur har den teknologi som krävs för 

att tillverka föremålet utvecklats? Hur har materialet förbättrats? Be dina elever att skriva en 

kort rapport eller presentera den information de har samlat. 

 

 

Aktivitet 3| Introduktion i avancerade material (20 min) 

 
(Ιntroduktion i ämnet) Det finns stort utrymme för att göra om de resurser vi använder till mer 

hållbara och effektiva resurser. Forskarna fortsätter att undersöka och utveckla nya innovativa 

material. ”Stimulate”-projektet syftar till att lyfta fram betydelsen av avancerat material i 

vardagen. Max och Lili säger: "... allt detta avancerade material har gjort allt i världen snabbare, 

starkare, billigare och mer effektivt. Och även friskare och mer hållbar. " 

 

Be eleverna att komma på en definition för avancerat material eller nämna något exempel på 

sådant material. Skriv deras förslag på tavlan. Förklara sedan för dem att avancerat material är 

”supermaterial, dvs. material vars egenskaper visar på extremt hög prestanda”. Det kan vara 

nya material eller modifierade typer av befintligt material. Vissa prefix avslöjar att det handlar 

om avancerat material: ultra-, super- och nano-. Ultrahårt material, supraledande eller 

superhydrofobiskt (vattenavstötande) eller nanopartiklar och nanotuber. Det material som 

härmar naturen (biomimetik) eller som kan minnas en särskild form (formminneslegeringar) 

anses också vara avancerat material. 
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(Aktivitet) Eleverna får undersöka olika typer av material och deras tillämpningar i andra delen 

av utbildningsmaterialet. Inledningsvis kan du dela ut arbetsblad 1 och be dem att hitta rätt 

beskrivning i Materials Future-encyklopedin: www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia  

http://www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia
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Del 2: Avancerade materialets roll Genom aktiviteterna i denna del av 

utbildningsmaterialet kommer eleverna introduceras för de avancerade materialets roll i 

innovativ teknik. Eleverna kommer även få möjlighet att forska om vilka möjligheter samt vilken 

användning dessa material har.   

 

Efter avslutade aktiviteter förväntas eleverna ha: 

 Undersökt sex olika typer av avancerat material och deras tillämpningar  

 Förstått vikten av avancerat material för en hållbar framtid 

 Tänkt igenom hur dessa typer av material kan bidra till att skapa en hållbar framtid  

 

Du behöver: 

 Arbetsblad 2 - 5 

 Avsnitt 1 – 6 ur filmen (www.materialsfuture.eu/en/film) Internetuppkoppling 

 

1| Solenergi  

 

Aktivitet 1| Utforska solenergin (40 min) 

(Introduktion i ämnet) Lily ger oss solcellens definition: ”en solcell är en anordning som 

absorberar solljus och omvandlar den till elenergi, som antingen kan användas direkt (genom 

att tända en lampa till exempel) eller lagras i batterier. " 

 

På vår hemsida kan ni läsa ytterligare om Max och Lilys äventyr i ”Ljusstad”.  

 

(Förklaring) Genom denna aktivitet får eleverna studera hur solceller fungerar och de kommer 

också att försöka tillverka sina egna solceller. Teknologin som används för att omvandla solljus 

till elenergi kallas för fotovoltaik. Ordet fotovoltaic består av ”foto”, som är det grekiska ordet 

för ljus, och ”volt”, som syftar på italienske fysikern och elektricitetpionjären Alessandro Volta. 

Aktiviteten handlar om de svarta solcellerna, något som eleverna förmodligen redan har sett 

eller till och med använt på skolan. Du kan också visa en bild på tavlan. Solcellerna absorberar 

fotoner (väldigt små energipaket) som strålas ut från solen och absorberas av halvledare som 

sitter på en solpanel. Solpanelen består av olika celler. Fotonerna slår mot cellerna och 

genererar elektrisk ström som sedan sprids ut via kablar som är anslutna till cellerna. Ju fler 

celler vi har, och celler som är mer effektiva, desto mer elektricitet kan vi producera.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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(Aktivitet) För att hjälpa eleverna förstå hur solcellerna fungerar, låt dem experimentera själva. 

Det finns gott om exempel på nätet. Dessutom kan du dela ut arbetsblad 2 som handlar om tre 

enkla experiment som eleverna själva kan göra i syfte att studera solenergi.  

 

Aktivitet 2| Organiska solceller (30 – 60 min) 

(Aktivitet) Dela ut arbetsblad 3 och be eleverna läsa igenom frågorna. De kommer att titta på 

filmavsnittet som handlar om solenergi (http://www.materialsfuture.eu/en/film/) och svara på 

frågorna. Om nödvändigt kan de titta på avsnittet flera gånger. Svar på frågorna finns i 

läraranteckningar 1.  

(Aktivitet) På nätet hittar ni detaljerade instruktioner om hur ni kan tillverka en Grätzel-solcell 

av tillgängligt material som t.ex. hallon eller blåbär. Bland annat kan ni kolla på ”The Solar 

Spark” www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments. På denna 

webbplats hittar ni instruktioner, läraranteckningar, en utrustningslista och råd som rör hälsa 

och säkerhet. Experimentet varar i 45-60 minuter. Det finns även ett till experiment för att 

studera det färgämne som används i Grätzel-celler samt färgämnets funktion.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2| Bionisk kropp 

 

Aktivitet 1| Bionik (20 min) 

(Aktivitet) Inled ämnet med att fråga eleverna om de vet vad ordet bionisk betyder. Samla 

deras idéer och förklara att ordet bionisk innebär att ”normala biologiska funktioner eller 

egenskaper härmas eller förstärks av elektroniska eller elektromekaniska apparater”. Bionik är 

den vetenskapsgren där forskare jobbar med att hjälpa funktionshindrade människor genom att 

skapa avancerade bioniska kroppsdelar. Be eleverna att titta på avsnittet (andra avsnittet på 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/). Forskarna i det här avsnittet pratar om hur de 

förbättrar bioniska händer genom sammanbindning av ben och implantat. Efter att eleverna 

har tittat på avsnittet kan ni diskutera följande frågor: 

 

 Vilka möjligheter uppstår genom den nya tekniken (sammanbindning av ben och 

implantat) för människor som har drabbats av amputation eller har bioniska 

kroppsdelar? (Kan de få tillbaka sina sensoriska förmågor? Kan de känna om ett objekt 

är sfäriskt, hårt eller mjukt?) 

 Vilka etiska frågor uppstår medan bionik utvecklas? (Vem kommer t.ex. att få implantat 

eller få extra funktioner som människokroppen inte har?) 

 

Aktivitet 2| Uppleva sinnesstimuli (15 min) 

(Aktivitet) Hur hade det varit om man inte hade någon känsel i händerna eller fingrarna? 

Eleverna får känna efter själva. Be dem att göra något som kräver finmotorik, t.ex. knyta sina 

skor eller plocka små objekt. I början kan dem utföra uppgiften som vanligt. Be dem sedan att 

ta lite kräm på fingertopparna som är till för munherpes eller brännskador, vilket kommer att 

orsaka en lokalbedövning. Be dem att upprepa uppgiften. Observerar de någon skillnad? 

 

Aktivitet 3| Bionisk kropp tidslinje (40 min) 

(Aktivitet) Kirurgerna har ersatt kroppsdelar med proteser på ett mer eller mindre 

framgångsrikt sätt i tusentals år (tänk på träben).  Under senaste århundrandet har bionik 

utvecklas hastigt. Be eleverna att hitta information om denna utveckling och skaffa fram en 

tidslinje. Ge förslag: de kan utforska bioniska ögon, öron, ben och armar/händer men också inre 

organ såsom lever och hjärta. Du kan fastställa startdatum eller låta dem själva välja ett.  

 
Aktivitet 4| Designa en egen protes (30 min) 

(Aktivitet) Be eleverna att jobba i små grupper om 3-4 elever och designa en egen protes. Be 

grupperna att välja ett organ eller en kroppsdel och undersöka dess funktioner med hjälp av 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
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nätet. Vilka funktioner kommer deras protes behöva ha? Varje grupp får ha var sin kroppsdel så 

att det sammantaget blir en bionisk kropp efter aktivitetens genomförande.  

 
3| Härma naturen  

 

Aktivitet 1| Att se färg (30 min) 

(Introduktion i ämnet) Våra ögon är enastående organ som tillåter oss att se på både långt och 

nära håll, att se djup samt urskilja olika färger. Men hur kan vi se de olika färgerna? Be eleverna 

att forska kring följande frågor: 

 Förklara hur vi uppfattar färgerna. Uppmuntra eleverna att rita en enkel skiss.  

 Vad betyder ”synliga spektrumet”? Vilka är de sju färger som människans öga kan se?  

 Vad orsakar färgblindhet?  

 Kom på ett eget experiment för att studera hur vi kan se olika färger. Det finns gott om 

exempel på nätet. Be eleverna att testa varandras experiment.   

Aktivitet 2| Strukturell färg (30 - 40 min) 

(Introduktion i ämnet) Lily förklarar att vissa växter, djur och material reflekterar färg på ett 

sätt som gör att de ser färgglada ut även om de i själva verket inte är det. Ett sådant exempel är 

påfågelns fjädrar. Materialets yta består av väldigt små strukturer som bildas på ett sätt som 

reflekterar ljus endast i vissa frekvenser som kan observeras som specifika färger, till exempel 

bara blå eller röd.  

 

 

På vår hemsida kan ni läsa ytterligare om Max och Lilys äventyr i ”Strukturell färg”.  

 

(Aktivitet) Be eleverna att titta på det avsnitt som handlar om att härma naturen (tredje 

avsnittet på www.materialsfuture.eu/en/film). Dela upp eleverna i små grupper och dela ut 

arbetsblad 4. Eleverna måste ha tillgång till internet för att kunna leta efter termer som är 

kopplade till teorin om strukturella färger. Uppmuntra dem att förklara med egna ord. Svar 

hittar du på läraranteckningar 2.  

 (Aktivitet) Eleverna ska genom sin forskning komma fram till att de färgglada fjädrarna som 

många fåglar och fjärilar har skapas av den visuella effekten av strukturell färgning. Det skulle 

vara fantastiskt om eleverna kunde se dessa färger och det kan de göra! Be eleverna att studera 

en sedel. Kan de se hologrammen på de olika sedlarna?   

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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4| 3D-utskrifter  

Aktivitet 1| Vad är en 3D-utskrift för något? (15 min) 

(Hemuppgift) Innan ni kommer igång med den här lektionen, be eleverna att hitta en artikel om 
3D-utskrifter på nätet. Uppmuntra dem att hitta en artikel som handlar om vad 3D-utskrifter 
innebär och var de används. Be eleverna att komma igång med diskussionsfrågorna i förväg.  
 
En del av Max och Lilys berättelse handlar om avancerat material och 3D-skrivning och finns 

att läsa på internet.   
 
(Aktivitet) Diskutera på lektionen om all information som eleverna har hittat om 3D-utskrifter. 
Hur fungerar de? Vilken användning har de? Vilka möjligheter har de? Finns det begränsningar? 
Skriva upp alla idéer på tavlan. Nu kan ni titta på ett avsnitt som handlar om 3D-skrivning 
(femte avsnittet på www.materialsfuture.eu/en/film). I det här avsnittet undersöker en 
fioltillverkare hur man kan skriva ut en fiol i 3D-format– kan man skriva ut en fjol som låter lika 
bra som en handgjord fiol av trä?  

Har ni fortfarande frågor som inte kan svaras med hjälp av den information som ni har hittat? 
Låt eleverna hitta ytterligare information på nätet. För läraren: definition för 3D-utskrifter finns 
i encyklopedin på www.materialsfuture.eu. Det vanligaste materialen som används i 3D-

utskrifter är plast, keramik, metall, kåda, med mera. Det finns olika typer av teknologi för 3D-
utskrifter. Den tredimensionella utskriftsmetoden är en revolution i tillverkning och utveckling 
av prototyper och den används i medicin, biologi, rymdteknologi, konst samt i produktion av 
dagligvaror.  

 

Aktivitet 2| Skapa din egen skiss i 3D (tiden varierar)  

(Aktivitet) Eleverna får skapa sin egen skiss i 3D-format. Om ni har en 3D-skrivare i skolan eller 

tillgång till en 3D-skrivare någonstans i närheten kan eleverna skriva ut sina egna skisser. Om ni 

inte har en sådan möjlighet kan eleverna rita en skiss på millimeterpapper eller skapa en 3D-

skiss på dator. De kan också använda bilder av ett objekt för en 3D-utskrift. På nätet kan ni hitta 

gratis programvara för att skriva ut tredimensionellt. Skolan skulle eventuellt kunna överväga 

att köpa en 3D-skrivare, de är inte så dyra längre. Webbplatser såsom www.myminifactory.com 

har instruktioner och exempel på 3D-utskrifter. Uppmana eleverna att välja objekt som är så 

enkla som möjligt för att de ska kunna skrivas ut. Påminn även eleverna om vad för material 

som finns tillgängligt.  

http://www.materialsfuture.eu/en/film
http://www.materialsfuture.eu/
http://www.myminifactory.com/
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Uppmuntra eleverna att resonera kring de stora möjligheter som finns i 3D-utskrifter som 

avancerat material erbjuder och uppmuntra dem sedan att tänka på nya, innovativa objekt. Vad 

skulle de kunna skriva ut med levande celler? 
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5| Nanomaterial  
 

Aktivitet 1| Från nano till giga (10 min) 

(Aktivitet) Vad betyder prefixet ”nano”? Dela ut arbetsblad 6 och be eleverna att fylla i 

tabellen. Hur mycket minskar längden för varje steg nedåt? Svar: 1000 gånger.   

 

Aktivitet 2| Nanopartiklar (30 min) 

(Introduktion i ämnet) Nanopartiklar är material med minst en dimension (höjd, bredd, längd, 
tjocklek, diameter) 1 till 100 nanometer stora. Nanopartiklar är så små att de inte ens är synliga 
i ett mikroskop. De beter sig annorlunda än vanligt material (silvernanopartiklar visar 
annorlunda egenskaper än vanligt silver). Nanopartiklars storlek innebär att de har större relativ 
yta och att de kan förändra eller förbättra vissa egenskaper såsom uthållighet, elektriska 
egenskaper eller reaktivitet. Några exempel på nanopartiklar är vulkanisk aska, grafen, 
kvantprickar, nanopartiklar av metaller och metalloxider, nanorör av kol, fullerener osv.  
 

 (Aktivitet) Eleverna kommer att undersöka vad och hur nanomaterial används. Eleverna får 

försöka hitta vilken användning nanomaterial har i till exempel textil, elektronik, solkräm, 

beläggning, verktyg, medicin etc. Några exempel är: antibakteriell beläggning i strumpor, 

hårdare verktyg, och skydd mot UV-strålning. Användning av nanomaterial är kontroversiell – 

uppmana eleverna att komma på en anledning till detta.  
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Aktivitet 3| Grafen (20 min) 

(Introduktion i ämnet) Grafen är en typ av nanomaterial, nämligen ett nanolöv. Detta betyder 

att grafen är det tunnaste materialet i världen och är endast ett atomtjockt lager (ungefär 0,34 

nm). Det är ett material som består av kolatomer. Grafen består av en ytterst tunn skiva av 

vanlig kol. Grafen av hög kvalitet är stark, lätt, nästan genomskinlig och utgör en utmärkt 

värme- och elledare. Dess unika egenskaper kan driva fram utvecklingen inom elektronik och 

andra teknologier. En fiktiv spjälsäng,  till exempel, på 1 m² gjord av grafen skulle teoretiskt sett 

väga mindre än ett milligram men skulle bära en nyfödd bebis på ett säkert sätt.  

 

Eleverna kan få ytterligare information om grafen via Max och Lilys berättelse på nätet.  

 

Grafen är:  

 En 10 gånger bättre värmeledare än koppar  

 

 100 gånger mer uthållig än stål men mycket mer tänjbar 

 

 1 000 km per sekund är elektronernas hastighet (de elektroner som rör sig inuti grafen), 

vilket gör den till en utmärkt elledare  

 

 10 000 gånger tunnare än ett hårstrå  

 

 100 000 gånger tunnare än vanligt papper   

 

 98% genomskinligt men samtidigt så tät att ingenting kan tränga igenom den  

 

(Aktivitet) Forskning pågår fortfarande om grafens egenskaper eller möjligheter, speciellt inom 

aeronautik och transport. Dela upp eleverna i par och be dem leta efter information om hur 

grafen kan påverka framtida transport och aeronautik (t.ex. väldigt tunt material). Uppmuntra 

dem att fundera kring hur flygplan och andra transportmedel kan se ut samt hur effektiva de 

kan vara. Vad skulle en sådan utveckling innebära för kostnaderna och miljöpåverkan? 

Anteckning: Om du vill jobba vidare med denna aktivitet be eleverna att forska kring 

transportmedlens utveckling genom åren, från de första cyklarna, bilarna, tågen och flygplanen 

till nutida transportmedel. Vilken vetenskaplig utveckling krävdes för varje steg?  
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6| Formbart material 

 

Aktivitet 1| Formbart material (15 min) 

(Aktivitet) Be eleverna att titta på ett avsnitt som handlar om formbart material (fjärde 

avsnittet på www.materialsfuture.eu/en/film). Innan dess skriv upp dessa frågor på tavlan:  

  

1. Vad har de tre personerna i avsnittet för jobbtitel? 

2. Var ligger det största fokuset i deras arbete? Vad strävar de efter?  

3. Vilken vetenskaplig vision presenteras i det här avsnittet? 

 

Efter att ha tittat på avsnittet (om nödvändigt, kan eleverna titta på det två gånger) inled 

diskussionen i klassen med de tre ovanstående frågorna. Alla tre personer i avsnittet är 

yrkesverksamma inom vetenskap och teknologi. De strävar efter att tillfredsställa ett behov och 

hjälpa oss leva ett bättre och mer hållbart liv. Hur reagerar eleverna kring det? Vilket behov 

täcker träningsskorna som Shamees Aden har designat? 

 

 

Aktivitet 2| Framtidsvision (30 min) 

(Aktivitet) I filmavsnittet pratar Martin Hanczyc om en framtidsvision där de levande 

materialens möjligheter kan leda till strukturer som kan självrepareras, självutvecklas och 

självreproduceras. Detta vidgar vår syn på teknologi som kan appliceras och vara tillgänglig i 

framtiden. Dela upp eleverna i par eller små grupper och uppmuntra dem att komma på en 

möjlig användning av formbart material (som Shamees träningsskor). De kan tänka utanför 

boxen (futuristiskt) kring de möjligheter som finns med den typen av material som kan 

självrepareras, självutvecklas och självreproduceras.  

 

Varje grupp presenterar sin idé inför resten av klassen. Eleverna får tänka kring/inkludera vilket 

behov de avser att täcka, hur materialet beter sig och hur det fungerar. Eleverna kan använda 

nätet för att leta efter idéer och rita en skiss.  

 
 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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Del 3: Vi blir forskare 

 
De aktiviteter som ingår i del 3 uppmuntrar eleverna att tänka som forskare samtidigt som de 
inspirerar dem att välja relevanta studier eller yrken. 
 
När eleverna är klara med dessa aktiviteter så ska de: 
 

 Själva ha forskat om hur det är att vara en forskare  

 Ha kommit in i forskares yrkesliv genom studiebesök eller föreläsningar 

 
Ni kommer behöva: 

 Arbetsbladet 6 

 Spelet ”Materialjägaren” (www.materialsfuture.eu/en/game)  

 Tillgång till internet 

 

Aktivitet 1| Bli forskare (tiden varierar) 

(Aktivitet) Den här aktiviteten avser att lyfta upp betydelsen av avancerat material i vardagen.  

Den avser även att stimulera ungdomarna att välja yrken inom naturvetenskap, teknologi och 

design. Det är viktigt för eleverna att lära sig naturvetenskapliga ämnen genom egen design och 

att de genomför sin egen forskning. Detta kommer att förbereda dem för det verkliga 

yrkeslivet. Här ingår det därför en aktivitet där eleverna ska välja ett problem och de ska tänka 

ut möjliga lösningar.  

 

Dela upp eleverna i par och förklara för dem att varje par ska studera ett problem och ska 

sedan ägna sig åt att tänka ut möjliga lösningar. De kan välja ett problem som finns i skolan, 

hemma eller i ett annat område. Eleverna ska ha i åtanke allt de lärt sig om avancerat material 

– deras lösningar kan därmed se futuristiska eller teoretiska ut. Till exempel: skolans staket 

måste målas om, då färgen har börjat blekna och falla bort. Hur kan eleverna lösa problemet 

genom att använda avancerat material? 

 

Eleverna bör följa de steg som ingår i designprocessen, men eftersom de ska använda sin 

fantasi för att tänka ut framtida lösningar och möjligheter kommer de vara kvar i 

designprocessen. Allt detta förklaras utförligare i arbetsbladet 6.  

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
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Aktivitet 2| Materialjägaren  

(Aktivitet) Låt eleverna spela ”Materialjägaren” som kan spelas online på 

www.materialsfuture.eu/en/game eller genom att ladda ner spelet på en smartphone eller 

surfplatta.  

I detta spel ska eleverna få använda avancerat material och de ska på så sätt medverka till att 

skapa en hållbar framtid och ett bättre liv. Eleverna ska få lära sig allt om vetenskapen som 

formar vår värld. Materialjägaren är ett gratis pusselspel där spelarna reser i olika tider i 

historien tillsammans med två vänner, Max och Lily, och hjälper ett litet samhälle att utvecklas 

genom att använda ny teknologi och genom att kombinera olika material. Man kan få se 

samhället förbättras eller försämras under spelets gång – medborgares miljö beror på spelarnas 

val.  

Här kan man hitta spelet: www.materialsfuture.eu/en/game.  

 

Aktivitet 3| Tips för att uppmuntra forskare  

Ju mer eleverna är insatta i vetenskapens värld, desto mer blir de motiverade att välja ett yrke 

av samma slag. Nedan följer ett antal råd för att stimulera elevernas intresse för vetenskap: 

 Anordna ett besök på ett vetenskaps- eller teknologimuseum 

  

 Anordna ett studiebesök på ett laboratorium 

 

 Bjud in en vetenskapsman eller en student som läser naturvetenskap för att föreläsa för 

klassen. Här kan ni hitta information om olika ställen i Europa där forskning om 

avancerat material pågår: www.materialsfuture.eu/en/community/  

 

 Kom ihåg att kolla om det anordnas relevanta aktiviteter som till exempel någon 

naturvetenskapsvecka eller vetenskapsfestival. Arrangörerna erbjuder ofta skolpaket, 

workshops och aktiviteter. 

 

 Anordna en vetenskapsmässa (med fokus på avancerat material).  

 

 Låt eleverna bekanta sig med olika förebilder – eleverna skulle kunna forska kring en 

känd forskare (genom historien) och förbereda en presentation.  

http://www.materialsfuture.eu/en/game
http://www.materialsfuture.eu/en/game
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Arbetsblad 1| Introduktion till avancerat material 

 

Bränsleceller 
 

 
 

 
Stent 

 

 
 

 
Nanomaterial 

 

 
 

 
Minneslegering 

 

 
 

 
Superhydrofobiskt 

 

 
 

 
Grafen 

 

 
 

 
Elektrokromiskt 

 

 
 

 
Nanorör 

 

 
 

 
Avancerad 

läkemedelstillförsel 

 
 

 
Fotovoltaik 

 

 
 

Halvledare 
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Arbetsblad 2| Solenergiforskning 

 
1. Vilken är den bästa färgen för en solpanel?  
Material per grupp: isbitar, färgat kartongpapper, inklusive vitt och svart 

 

I detta experiment ska eleverna studera hur färg påverkar hur snabbt solenergi absorberas. 

Experimentet kan genomföras bara när det är soligt! 

 

Dela upp klassen i grupper och ge sedan grupperna kartongpapper i olika färger och isbitar. Se 

till att alla isbitar är ungefär lika stora. Svart och vitt kartongpapper är nödvändigt, övriga färger 

kan variera. 

Be eleverna att klippa kartongpappret i kvadrater vars sidor är ca 10cm långa. Lägg kvadraterna 

i solen och lägg en isbit i mitten av varje kvadrat. Kolla hur snabbt isbitarna smälter. Vilken 

smälter snabbare och vilken långsammare? 

Isbiten som ligger på det svarta kartongpappret smälter snabbast, eftersom det svarta pappret 

samlar solvärme mer effektivt, medan isbiten på den vita kvadraten smälter sist, då det vita 

pappret reflekterar stor del av solenergin. Av den anledningen är solceller oftast målade i 

mattsvart färg. Vilken skulle vara den näst bästa färgen för solpanelerna? 

 

 

2. Alternativt experiment om solenergi och färg 

Material per grupp: Vitt och svart kartongpapper, fyra ungefär lika stora plastmuggar  

 

Gör två cirkelskivor av vitt och två cirkelskivor av svart kartongpapper. Lägg in varje cirkelskiva i 

botten på en plastmugg. Fyll muggen till ¼ med vatten och skriv ner temperaturen. Stäng igen 

en mugg med en svart cirkelskiva och en med en vit (med hjälp av tejp eller gummiband) och 

lägg alla fyra muggarna i solen. Försök att förutsäga vilken mugg har högst temperatur. Mät 

temperaturen igen efter 5 och efter 10 minuter. 

 

 

3. Tillverkning av solugn 

Material per grupp: pizzalådor, aluminiumfolie, plastfolie, svart papper, tidningar, sax och tejp 

 

Klipp längs tre av pizzalådans sidor, och lämna kvar en sida så att en lucka bildas och vik sedan 

luckan bakåt längs den oklippta sidan. Klipp ut en bit aluminiumfolie och fäst den ordentligt på 

undersidan av locket så att den täcker hela locket. Täck botten på insidan av lådan med svart 

papper. Lägg till isolering genom att  lägga tidningspappersrullar runt lådans insida och fäst de 
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ordentligt med tejp. Tänj ut plastfolie på lockets undersida (så att det täcker hela den utskurna 

luckan). Lägg in maten som ni vill värma i lådan (till exempel marshmallows), stäng igen den, 

men öppna luckan och vrid aluminiumfolien mot solen. Stötta locket med en pinne så det håller 

sig öppet och vänta i ca 30 minuter.   
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Arbetsblad 3| Filmklipp: solenergi 

 

1. Vem är forskaren i filmen? 

 

 

 

2. Vad sysslar han med? 

 

 

 

3. Vad var det som inspirerade honom? 

 

 

 

4. Vad har han utvecklat? 

 

 

 

 

5. Hur fungerar det? Hur ser solcellerna ut? Rita en solcell och ange namn på 

alla dess delar.  
 

 

 

 

 

 

 

6. Vilka fördelar finns jämfört med kiselcellerna som används i stor utsträckning 

idag? 
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7. Vilka material kan användas i en organisk solcell? 

 

Arbetsblad 4| Strukturell färg 

 

1. Vilka var de första vetenskapsmännen som observerade strukturell färgning?  
 
 
 
2. Vilket djurs vingar studerade de? Vilken slutsats drog de?  

 
 
 

3. Strukturella färger uppstår genom ett optiskt fenomen, snarare än på grund 
av någon färgning. Dessa optiska fenomen kan vara: interferens (vågrörelse), 
refraktion och diffraktion. Forska och förklara med egna ord vad dessa 
betyder: 

a. Interferens 
 
 

b. Refraktion 
 

 
c. Diffraktion 

 
 
4. Vad heter bäret som nämns i filmen? Vad är speciellt med detta bär?  
 
 
 
5. Material som har fått sitt namn från strukturell färgning kallas oftast för 

iriserande. Vad är irisering och vilka djur, växter eller material har den här 
egenskapen?  

 
 
 
6. Vad har strukturell färgning för möjliga användningsområden? Ge tre 

exempel.  



  Material för en hållbar framtid 

 
  

 
 

 

Arbetsblad 5| Från nano till giga 

 

 
Enhetsnamn Enhetssymbol Betydelse 

 

 
Gigameter 
 

 
Gm 

 
En miljard meter 

 
__________meter 

 
___________ 

 
En million meter 
 

 
Kilometer 

 
km 

 
______________  meter 
 

 
Meter 
 

 
_________ 

 
En meter 

 
_____________meter 
 

 
mm 

 
En ___________ av en meter 

 
Mikrometer 
 

 
µm 

 
En miljondels meter 

 
_____________meter 
 

 
nm 

 
En ___________ av en meter 
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Arbetsblad 6| Designprocessen 

 
Använd detta diagram för att skapa din egen designprocess.  
 
                                    Identifiera problemet 
                                                                                 
 
 
    
    Utforska 
 
 
                                                                   Designa                   Skapa                               
                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                                                Prova det 
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                  
                                                                                                   Förbättra det 
 
 
 
 
 
 
 

Tips 

 Forska om vad andra har gjort.Kolla allt tillgängligt material. 

 Använd din kreativitet och dina kunskaper för att tänka ut olika lösningar och välj sedan 

en som du kan prova.  

 Beskriv utmaningen – med alla hinder eller begränsningar som finns. 

 Om du faktiskt kan göra din design, testa den och gör förbättringar.  



  Material för en hållbar framtid 

 
  

 

Anteckningar för läraren 1| Filmklipp: solenergi 

 
1. Vem är forskaren i filmen? 
Det är Michael Grätzel – eleverna kan söka om honom på internet och hitta information om 
hans arbete, hans verk och alla priser som han har vunnit.  
 
 
2. Vad sysslar han med?  
Han skapar system som efterliknar fotosyntesen med avsikt att göra bränsle och el från solljus.  
 
 
3. Vad var det som inspirerade honom?  
 
Oljekrisen 1970 fick honom att inse att det inte fanns så mycket olja kvar så han började jobba 
med att försöka hitta alternativa sätt att producera bränsle genom att använda solljus.   
 

 
4. Vad har han utvecklat?  
Han har utvecklat de så kallade färgsensiterade solcellerna som efterliknar växternas 
fotosyntes. Färgmnesmolekyler samlar solljuset som sedan omvandlas till solenergi.  
 

 
5. Hur fungerar det?  Hur ser solcellerna ut? Rita en solcell och ange namn på alla dess delar. 

 
 

                                           Glasrör 
 
          Elektrolyter 
           

Titanoxid  
                                                                                                        Färglager 
        
          Glasrör 
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6. Vilka fördelar finns jämfört med kiselcellerna som används i stor utsträckning idag?  
1. Grätzelsolceller absorberar solljuset från båda sidorna, vilket är viktigt särskilt i öknen 

där ljuset reflekteras.   
2. Grätzelsolceller absorberar diffus strålning  
3. De kan användas inomhus 
4. De är perfekta för att infogas i byggnader av estetiska skäl då det färgade glaset ser 

konstnärligt ut.  
Övriga fördelar med färgsensiterade solceller är att de är billiga när det massproduceras 
massivt och därmed är de konkurrenskraftiga celler. De är dessutom miljövänliga då de varken 
driver energikrävande processer eller använder giftiga ämnen1.  
 
 

Anteckningar för läraren 2| Strukturell färgning 

1.  Vilka var de första vetenskapsmännen som observerade strukturell färgning?   
Det var Isaac Newton och Robert Hooke. Thomas Young var den förste som förklarade 
interferens (överlagring av två eller flera vågor).  
 
2. Vilket djurs fjäder studerade de? Vilken slutsats drog de?  
De kom fram till att vi uppfattar påfågels vingar som blå och gröna på grund av deras struktur, 
medan de i själva verket är bruna, färgade av melanin. Melanin är ett kompositmaterial som 
ansvarar för hud- och hårfärgen. Vingarnas morfologi är sådan som gör att ljuset reflekteras på 
ett sätt som får oss att se vingarna som färgade. 
 
3. Strukturella färger genom en optiskt fenomen, snarare än på grund av någon färgning.  
Forska inom detta optiska fenomen och förklara med egna ord vad det betyder.”I detta fall 
beter sig ljus som en våg,” sa Lily och kastade en liten sten i fontänen och en cyklisk våg 
uppstod som sedan spreds vidare. Därefter kastade Lily tre stenar samtidigt. Alla orsakade 
vågrörelser som interagerade med varandra. På vissa ställen möttes vågorna och samverkade 
medan på andra ställen tog vågorna ut varandra. Interferens inträffar när de elektromagnetiska 
fält som vågorna består av interagerar med varandra. Materialets ministruktur fungerar som en 
prisma som fördelar ljuset i rika färgbeståndsdelar. Det reflekterade ljuset ser glansigt och 
iriserande ut beroende på reflektionsfrekvensen. 
 
4. Vad heter bäret som nämns i filmen? Vad är speciellt med detta bär?  
Bäret heter Polliacondensata och har den mest lysande blå färgen som känns tilli levande 
vävnad. Bäret finns i skogar i Afrika. Växten därifrån bären i filmen kommer ifrån är 100 år 

                                                 
1
 Källa:  Jacob  Arons  artikel  i tidningen The Guardian den  4:e juli  2010, ‘My Bright Idea:  Michael  

Grätzel’: http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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gammal och dess färg har inte bleknat. Det är den strukturella färgningens mest enastående 
egenskaper.  

 
5. Material som har fått sitt namn från strukturell färgning kallas oftast för iriserande. Vad är 
irisering och vilka djur, växter eller material har den här egenskapen? 
Irisering är resultatet av konstruktiv och destruktiv våginterferens mellan reflektionerna av två 
eller flera ytor, till exempel semipermeabla tunnfilmer, i kombination med vågrefraktion. När 
ljuset reflekteras av en sådan yta uppstår en fasförskjutning mellan de ljusstrålar som 
reflekteras av den övre ytan och de som reflekteras av de undre ytorna. För vissa våglängder 
och vinklar således kan ljusvågors amplitud tilläggas eller subtraheras. Detta kan inträffa med 
vissa fåglars fjädrar, fjärilars vingar, fiskfjäll, tvålbubblor, oljeskikt, skalbaggars skal och 
pärlemor. 
 

6. Vad har strukturell färgning för möjliga användningsområden? Ge tre exempel.  
Strukturell färgning har potential för flera olika användningar, såsom i textil, camouflage, glas 
med låg reflektion, effektiva optiska brytare och antireflektiva ytor. Den här teknologin används 
redan för att skapa säkerhetshologram på kreditkort och sedlar. Dessa hologram är svåra att 
falsifiera därför att deras ytas morfologi har designats i en nanoskala.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


