
Laboration Arkimedes princip.

Historien bakom 

Samtidigt som Arkimedes levde (287 f.Kr-221.fKr) regerade kung Hieron II i den grekiska 
staden Syrakusa på Sicilien. Kungen beordrade en guldsmed i staden att tillverka en 
guldkrona och gav guldsmeden en bestämd vikt guld. 
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När kungakronan var klar blev kungen misstänksam och funderade om guldsmeden inte 
använt allt guld när han gjorde kronan utan behållit en del själv. Man vägde kungakronan och 
fann att den vägde lika mycket som guldet guldsmeden fått, men Hieron var fortfarande 
misstänksam och kontaktade Arkimedes. 

Arkimedes visste att guld och silver hade olika densitet. Guld är en av de tätaste metallerna 
som finns med en densitet på 19,3g/cm3 medan silver har densiteten 10,49g/cm3. 
Om guldsmeden blandat in silver i metallen skulle kungakronan ha lägre densitet än 19,3g/
cm3. 
Nu kanske ni invänder att då borde kronan också väga mindre. Kungakronan vägde lika 
mycket som guldet guldsmeden fått. Det som kunde ha ändrats var kungakronans volym. 

Arkimedes löste problemet genom att sänka ner kronans vikt i guld i en behållare med vatten. 
Vattnet som rann ut motsvarade guldets volym. Han gjorde om samma försök med lika stor 
vikt silver. Mer vatten rann ut vilket betydde att samma vikt silver hade en större volym 
eftersom densiteten för silver är lägre. 
Nu återstod bara att sänka ner kronan i vatten. Kungakronan trängde undan mer vatten än 
motsvarande vikt rent guld. Guldsmeden hade alltså blandat i silver i kungakronan. Det sägs 
att Arkimedes kom på tillvägagångsättet när han lade sig i badkaret och märkte att ju större 
del av hans kropp som var under vattnet, desto mer steg vattenytan. 
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Uppgift
Med hjälp av Arkimedes princip kan du bestämma både volym och densitet på olika föremål, 
vilket du ska göra i denna laboration. 

Material: Våg, större mätglas (250ml). Olika föremål som får plats i mätglaset och som du 
ska bestämma densitet på. Snöre och sax så att du kan binda fast föremålet som du sänker ner 

Utförande och resultat: 

Rita en tabell som nedan och skriv in vilka olika föremål du ska undersöka. 

Väg varje föremål noga på vågen, skriv upp vikten 
Fyll mätglaset upp till en bestämd volym till exempel 100 ml. Sänk ner föremålet och läs av. 
Hur mycket har vattenytan stigit? Beräkna ny volym-100 ml. Skriv upp volymen i tabellen. 
Beräkna densiteten genom att dela vikt med volym. 
 

Föremål Vikt i gram Volym ml (cm3) Densitet vikt/volym
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