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Introduktion 
Detta är ett av tio undervisningsmaterial i projektet ENGINEERsom är utvecklade för att stödja 

teknik och naturvetenskapligt lärande i grundskolan.  Läromedlen innehåller flera 

designutmaningar. Undervisningsmaterialen baseras på det framgångsrika programmet 

”Engineering is Elementary” från Boston Museum of Science. Grunden i programmet är 

naturvetenskapliga arbetssätt där man utgår ifrån elevernas frågor (inquiry-based learning) för att 

sedan komma vidare i sin designutmaning. Varje material har sin utgångspunkt i ett 

naturvetenskapligt område och ett ingenjörsområde. Undervisningsmaterialen är framtagna så att 

de ska kunna genomföras med enbart billiga konstruktionsmaterial. Målet är att stödja ett 

undersökande och utforskande arbetssätt i konstruktionsarbetet som alltid utgår utifrån ett 

problem. Materialen har utvecklats för att tilltala ett stort antal elever och för att utmana 

stereotyper inom teknik och av ingenjörer, med målet att öka både pojkars och flickors intresse 

inom naturvetenskap, teknik och ingenjörskonst. 

 

Pedagogisk tanke 

I fokus för samtliga Engineer material är designprocessen med faserna fråga, tänka, planera, 

konstruera och förbättra. Engineering Design Process kallas i det här materialet för designprocess, 

förkortat EDP som fritt översatt till svenska är ”ingenjörs design processen”. För att eleverna ska 

kunna lösa designproblemen kommer de att behöva både tekniska och naturvetenskapliga 

kunskaper och färdigheter.  Med hjälp av design processen kan lärarna fånga upp elevernas frågor 

och stötta deras kreativitet, vilket ger utrymme för eleverna att utveckla sina förmågor att  

förstå tekniska problem, testa olika metoder samt att reflektera samt utvärdera resultat och 

lösningar. Uppdragen och utmaningarna har tagits fram för att det ska finnas så många lösningar 

som möjligt för att undvika att det bara ska finnas ett ”rätt” svar. I utvecklingen av materialen har 

pedagogerna försökt att undvika tävlingsmoment utan istället ha ambition att skapa motiverande 

uppgifter för att lösa problemet och visa på de många olika möjliga utvägar som kan finnas. Ett 

viktigt mål för alla undervisningsmaterialen är ge många tillfällen till grupparbeten och stödja elever 

i att lära sig att samarbeta och kommunicera sina idéer på ett effektivt sätt. Eleverna får diskutera 

sina idéer när de utforskar ett nytt problem, de får reflektera och berätta om vad de behöver veta, 

samt att de får dela sina resultat, konstruktionslösningar och sedan förbättringar. 

 

Undervisningsmaterialens disposition 

Alla undervisningsmaterialen börjar med Lektion 0, som är övergripande förberedelselektion och är 

exakt lika i alla tio materialen. Lärare vilka väljer att undervisa i mer än ett av materialen använder 

lektion 0 vid första tillfället och vid efterföljande material startar den läraren på Lektion 1. Lektion 1 

innehåller en berättelse för att sätta problemet i ett sammanhang, denna lektion lägger grunden för 

vad som kommer att hända i lektion 2. Lektion 2 fokuserar på att undersöka den teknik och 

naturvetenskap som behövs för att kunna lösa problemet, medan i Lektion 3 så konstruerar och 

bygger eleverna sin konstruktion som ska lösa problemet. Slutligen så får eleverna i Lektion 4 

möjlighet att utvärdera och presentera sin lösning samt att diskutera vad de har åstadkommit. 

Alla undervisningsmaterialen har samma uppbyggnad men är ändå unika, en del av materialen 

kräver mer i förståelse för teknik och naturvetenskap och därför varierar den föreslagna 

undervisningstiden i de olika materialen. I inledningen av de olika materialen ges förslag på 

tidsåtgång och vilka åldrar som materialen är framtagna för. Alla materialen har utformats för att 

vara flexibla, således kan läraren välja vilka aktiviteter som man vill inkludera och därför det finns 
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möjligheter till att lägga till eller ta bort moment beroende på vilka intressen det finns i den aktuella 

gruppen.  

 

 

Lärarstöd 

Undervisningsmaterialen har utvecklats för att ge lärare med olika kompetenser och erfarenheter 

stöd kring naturvetenskap, teknik och pedagogik. Varje lektion innehåller förslag och tips för att 

stödja lärande, hur undervisningen kan organiseras och vilka förberedelser som krävs. Aktiviteterna 

illustreras med fotografier. Fördjupningar och förklaringar finns i Appendix, där diskuteras även hur 

materialet kan stödja förståelsen av aktuella centrala begreppen som är för elever i den tänkta 

åldergruppen. Det finns även arbetsblad för kopiering samt facit. 
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Översikt 
 

Tid 4 timmar och 40 minuter  

 
Målgrupp 9-12 år 
 
Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjör med inriktning på aerodynamik, teknik och 
krafter kring flygplan, materiallära och teknisk design för att finna lösning på utmaningen att tillverka samt 
kasta glidflygplan. Eleverna tar del av konceptberättelsen som handlar om barn som behöver hjälp med att 
bygga väl flygande pappersplan. Genom att undersöka material och designlösningar, konstruerar och 
tillverkar de egna glidflygplan. Eleverna använder enkla och billiga material för att testa sina hypoteser, idéer 
och förbättringar. De gör praktiska övningar i grupper och diskussionerna sker oftast i helklass. 
Designprocessen används för att öka elevernas intresse för vetenskap och ingenjörsyrket. Avslutningsvis 
utvärderar eleverna arbetet och tränar på att konstruktivt diskutera sina erfarenheter. 
 
Läroplan Teknik och Fysik 
 

Ingenjörsområde Aerodynamik, krafter och material 
 
Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå och tillämpa några grundläggande begrepp inom aerodynamik 

 lära sig om krafters betydelse för att förstå hur flygplan kan flyga, att lyftkraft på grund av vingen lyfter 

planet uppåt trots tyngdkraften  

 utveckla egna idéer för att lösa problem med hjälp av designprocessen 

 

Lektionerna i materialet består av  
Lektion 0 är samma i samtliga ENGINEER läromedel och har som mål att öka medvetenheten kring vad teknik 

är, hur teknik bidrar och underlättar i vår vardag samt väcker tankar om vad en ingenjör gör 

Lektion 1 introducerar ingenjörsutmaningen, dess sammanhang och designprocessen, konceptberättelsen 

handlar om att lära ut hur man bygger glidflygplan  

Lektion 2 fokuserar på kunskaper om aerodynamik och de hittar på nya idéer som syftar till att lösa problemet 

Lektion 3 eleverna omsätter sina kunskaper om aerodynamik till praktiskt konstruktionsarbete genom att 

skapa, bygga och testa 

Lektion 4 analys, utvärdering och reflektion över ingenjörsutmaningen 
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Materialförteckning  
30 elever 

 

Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 

4 

 
Uppskjutningsramp gjord av 
kraftig, stadig kartong och 
resårband 

4    4  

Lämpligt papper till flygkroppen 

8-16    8-16  

 
Tunt papper 

30   8-10 30  

 
A4 papper 

100   16-30 100  
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Maskeringstape 

8-10   8-10 8-10  

Modellera 

1kg   1kg 1kg  

 
Plastpåse 

16-30   8-10 15-30  

 
Sugrör 

100   10-20 100  

 
Transparent papper 

16-20   8-10 16-20  

 
Tidningspapper 

16-20 blad/ 
1 tidning 

   16-20 blad / 
1 tidning 
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Tygbit 

10   10 10  

 
Gem 

1 förpackning   8-10 1 ask  

 
Snöre 

10m   8-10 x 
10cm 

10m  

 
Mätband / Mäthjul 

2    2  

 
Sax 

8-10    8-10  

 8-10   8-10 8-10  
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Lim 

 
Glasspinne/blompinne 

32-40   8-10 32-40  

 
Band 

1  1    

 

 
Modell av segelflygplan 

1  1    
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Lektion 0 Vad är teknik? Teknik i ett kuvert? Vad gör en ingenjör? 
 

Tid Läraren väljer hur lång tid de ska spendera på denna lektion beroende på elevernas tidigare erfarenheter. 

Introduktion, kärnaaktivitet och sammanfattning tar ca 40 minuter, ytterligare aktiviteter och diskussioner tar 

ca 10-30 minuter. 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 känna till att ingenjörer designar lösningar på problem genom att använda en rad olika tekniker 

 känna till att teknik som är lämplig för ett särskilt problem beror på sammanhang och tillgängligt material 

 förstå att tillverkade föremål har tagits fram för att lösa problem 

 förstå att ingenjörer kan vara män och kvinnor 

 

Material, 30 elever 

 8 post-it häften 

 8 uppsättningar med minst 5 olika typer av 

kuvert 

 8 uppsättningar med minst 5 olika föremål  

 

 8 uppsättningar med förpackningar för 

eventuellt fördjupningsarbete 

 

 kort, papper, lim, sax

 

Lärarens förberedelser 

 kuvert och förpackningar 

 kopiera arbetsblad 1 vid behov 

 välja ut bilder till introduktionen 

 

Arbetsmetod 

 grupparbete 

 diskussion i helklass 

 

 

 

Sammanhang och bakgrund  

 

Denna lektion är densamma i alla undervisningsmaterialen, tanken är 

att uppmärksamma eleverna på vad teknik är och att utmana 

stereotypa bilder kring teknik och ingenjörer. 

Lektionen handlar om förståelse för att föremål gjorda på olika håll i 

världen är utformade för olika syften, teknik i dess vidaste mening avser 

varje föremål, system eller process som har utformats för att lösa ett 

visst problem eller behov. 

Eleverna får diskutera vad tekniska problem innebär, vilken teknik som ligger till grund för en viss produkt, i detta 

fall ett kuvert. I den här lektionen analyserar eleverna teknikval som används för att konstruera kuvert för ett 

särskilt ändamål. 

Lektionen syftar också till att undvika värdeomdömen av high tech respektive low tech och uppmärksammar 

eleverna på vad som är lämplig teknik i ett särskilt sammanhang samt vad som är viktigt. Tillgång på resurser 

kommer att avgöra vilken teknik som väljs  för att lösa problem. 
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0.1 Introduktion, grupparbete och diskussion i helklass, 10 minuter 

Dela in klassen i grupper om 4 elever, ge varje team häfte med post-it lappar. Be dem att 

diskutera alla de saker som de förknippar med begreppen ingenjör och teknik. Efter 

diskussionen, skriver varje elev åtminstone en idé som svar. 

Be varje grupp att placera sina svar på whiteboardtavlan, kortfattat förklara sina svar för 

resten av klassen. Hela klassen kan få läsa allas svar i slutet av lektionen. 

 

Stöd till fortsatta diskussioner 

Lektionen kan fördjupas och utvecklas genom att visa bilderna av stereotypa och udda exempel 

på teknik och ingenjörsverk på Arbetsblad 1, Lektion 0, för eleverna. Be eleverna gruppera bilder 

som de förknippar med teknik och de som inte gör det. Eleverna kan arbeta i par med att avgöra 

vilka bilder som är relaterade till en viss teknik, be dem sedan berätta varför. Varje par kan dela 

sina tankar med ett annat par för att diskutera likheter och skillnader i föreställningar.  

Reflexionerna kan vara grund för diskussion i helklass, uppmuntra eleverna att tänka fritt om 

begreppet teknik. 

 

0.2 Aktivitet 1 Vad är ett kuvert? grupparbete, 5 minuter  

Dela in eleverna i mindre grupper för att diskutera vad kuvert är och vad som räknas som ett 

kuvert. För att hjälpa diskussionen ge ledtrådar, täcka och/eller skydda föremål, material för 

särskilda ändamål, se bilderna. 

 

En viktig del av aktiviteten är att hjälpa eleverna att upptäcka att det finns många tolkningar 

av tanken på ett kuvert. På bilderna finns några exempel som kan ge nya perspektiv, t.ex. 

förvara, skydda, innehålla och innesluta. 

 

0.3 Aktivitet 2 Gruppera kuvert och föremål, grupparbete och diskussion i helklass, 15 minuter 

Dela in klassen i grupper om fyra, ge förslag på utbud av kuvert och föremål. Be eleverna att 

välja kuvert som är mest lämpade för varje objekt och förklara varför. 

 

 

Saker kan exempelvis vara ett par glasögon, viktigt papper eller ett ömtåligt fotografi, smycke, 

dvd ett kantigt metallföremål. Utbud av föremål och kuvert kan varieras beroende på 

sammanhang och vad som finns tillgängligt. 
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Följande frågor kan hjälpa till att styra diskussionen: 

─ vilka material är kuverten tillverkade av? 

─ vilka sammafogningsmetoder och förslutningar används? 

─ vilka typer av objekt kan förvaras i dessa? 

─ vilka andra material kan kuvertet göras av? 

 

 Varje grupp ska redovisa sina idéer för klassen. 

 

Läraren leder diskussionen och berättar om olika tekniker som används i varje kuvert, typ av 

strukturer, återanvändbara eller permanenta infästningar, förstärkningsområden, material val, 

hur öppningarna är förseglade. 

Diskussionen styrs sedan in på att fundera över designprocessen där ingenjörens roll är viktig 

för att lösa ett visst tekniskt problem. Fråga barnen om de vet vad process betyder. Förklara att 

det i det här sammanhanget är hela händelseförloppet från det att tankarna föds till att 

projektet avslutas. 

 

0.4 Fördjupning, frivilligt grupparbete, 10-30 minuter 

1. Visa några kuvert till eleverna, be dem att utvärdera lämplig design i förhållande till 

ändamål, se bild. 

 

 Aktiviteten kan fördjupas till att titta 

på olika typer av förpackningar med 

fokus på deras utformning, har man 

använt lim och på vilket sätt, val av 

material till fönster, möjlighet till 

återvinning. Följande bilder visar 

förpackningar utan någon form av 

lim, genom att vika sidorna har man 

fått en funktionell form för 

ändamålet. 
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 one type of material using cuts and folds for fastenings.   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Dela in eleverna i mindre grupper och be dem att göra ett kuvert som ska innehålla en 

sak. Grupperna ombeds fundera över materialval och ta med designprocessen i sina 

diskussioner, de antecknar sina svar. Resultaten kan sedan diskuteras i helklass. 

  

0.5 Sammanfattning, diskussion i helklass, 10 minuter 

Läraren leder diskussionen i helklass med utgångspunkt från klassens post-it lappar och 

frågar eleverna om deras eget tänkande har ändrats. Be eleverna att reflektera över vad en 

ingenjör gör och vad teknik är. 

─ berätta att det mesta vi använder är utvecklade för bestämda syften, ingenjörer 

använder en rad färdigheter för att finna lösningar på problem 

─ för att lösa problemen så handlar det om att tänka på olika lösningar där en del 

fungerar och vissa är mindre lyckade, teknikutvecklingsarbete omfattar även 

utvärdering och förbättring 

─ det är inte high tech eller low tech utan lämplig teknik som gör skillnad, ingenjörer 

överväger alltid sammanhang, resurs och förutsättning 

─ det finns många typer av teknik och många olika människor från hela världen jobbar 

som ingenjörer 
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Det finns en rad definitioner för termerna ingenjör och teknik som används i olika syften. Teknik 

kan betraktas som användning av teknik för problemlösning. När vi talar om relation mellan 

naturvetenskap och teknik, kan eleverna uppmanas att tänka på hur ingenjörer löser problem 

och använder en rad tekniker för att designa nya produkter. Fortsätt samtalet med eleverna om 

vilken teknik som kuverten är tillverkade med. 

 

0.6 Lärandemål för valfri bedömning 

Efter lektionen ska eleven: 

 

- känna till att i exemplet med teknik i ett kuvert används ett flertal tekniker och metoder för 

att uppnå optimal funktion, där system, mekanik, struktur, material och förslutningsmetod 

anpassas för att ta fram kuverten 

- känna till att lämplig teknik ofta är beroende på sammanhang, tillgång på material och 

resurser 

- känna till att ingenjörer använder ett spektrum av färdigheter för att utveckla lösningar på 

problem  

- känna till att många olika typer av människor med skilda intressen och färdigheter kan vara 

ingenjörer 
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Lektion 1 Vilken är ingenjörsutmaningen? 

 
 

Tid 50 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå hur man kan använda designprocessen för att göra det möjligt att lösa ingenjörsutmaningen 

 känna till ingenjörers arbete i området aerodynamik och flygteknik 

 observera, undersöka och beskriva krafter och material som gör att segelflygplan kan flyga/sväva 

 

 

Material för 30 elever 

 internet access till You Tube, sök t.ex på att kasta pappersplan 

 kopia på Arbetsblad 1 

 kopia bilaga 

 

Lärarens förberedelse 

 sök fram lämpliga filmer på You Tube som 

visar hur man flyger pappersflygplan 

 kopiera arbetsblad 1 
 
 
Arbetsmetod 

 individuellt och grupp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärnan i lektionen 

 förstå att ingenjörer arbetar med problemlösning 

 förstå att i de första skeendena av ingenjörsutmaningen finns ett behov av insamling av relevanta 

faktakunskaper inför kommande faser i processen 

 tekniskt arbete innebär att studera relevanta metoder och produkter 

 

  

Sammanhang och bakgrund  

Eleverna tar del av konceptberättelsen och ingenjörens 

designutmaning. De får hjälp att förstå sammanhang och 

arbetar sedan med utgångspunkt från designprocessen. 

Fasen fråga innebär även att eleverna läser om 

aerodynamik, kraft och materialteknik. 
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1.1 Engineering Design Process och ingenjörsutmaningen, helklass/grupparbete, 10 minuter  

För att förstå vad som krävs för att lösa tekniska problem, delar ingenjören upp det stora 

arbetet i mindre delar. Förklara för eleverna att även de ska göra det, för att steg för steg 

närma sig mål. Noggrann och väl genomtänkt planering är bra förutsättningar för ett bra 

slutresultat. 

 

Tips! Barn fokuserar främst på faserna tänka, planera och konstruera. Att fråga sig vad man 

egentligen ska göra och att tänka ut förbättringar, är svårast. 

 

För att komma vidare ställer läraren ett antal frågor till eleverna som allmänt har med 

 planering att göra. 

 

Om en ingenjör ska konstruera en bro, hur tänker ingenjören då? 

 

Förmodligen så här 

 vad är det som ska lösas? 

 när ska det vara klart? 

 vad är budget? 

 vilka resurser finns tillgängliga? 

 vilka är förutsättningarna? 

 

När det handlar om att tänka långsiktigt kan det vara svårt för barn att naturligt fråga sig 

 och förstå abstrakta saker och förhållanden. Läraren kan konkretisera teorier: 

 om vi är konstruktörer och ska rita en bro, hur ska vi göra för att bron ska hålla år efter 

år?  

 vi vill bygga en säker och hållbar bro, hur ska vi tänka om vi var ingenjörer för att uppfylla 

samhällets krav och regler för brobyggande?  

 

Visa modellen av designprocessen för eleverna som finns på bilaga 1 och be dem gruppera 

ord från modellen med svar som eleverna ger på frågorna ovan. 

 

 

1.2 Konceptberättelse, helklass/grupp, 10 minuter 
Läs bifogat e-mail (konceptberättelsen) för eleverna från Mary och Michael och visa bilden 

på dras hus, se bilaga 2,3. 

 

Fråga barnen om de kan komma på hur Mary och Michael ska göra för att skicka 

meddelanden och grejer mellan varandra. Kanske det kommer idéer om linbana, använda 

olika kodmeddelanden t.ex. morse, låt eleverna diskutera i par innan helklass. 

 

Vid diskussionens slut, påminn barnen om att Michael och Mary faktiskt har frågat speciellt 

om vi kan hjälpa dem med hur man gör pappersplan med en flygkapacitet på minst 3 meter 

och försök med att klara en liten last. Berätta för eleverna att de nu ska få prova på att tänka 

lite grann som en flygingenjör. Det är en person som jobbar med att få flygplan att flyga på 

rätt höjd, med optimal hastighet, ekonomiskt samt vara extremt säkra, se bilaga 8. 
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Be grupperna att göra kravspecifikationer, de behövs speciellt i lektion 3. 

 

Kravspecifikation innebär att lista vad flygplanet ska klara: 

 flyga/sväva en sträcka på minst 3 meter 

 flyga rakt för att träffa målet (barnens öppna fönster) 

 billigt och lättillgängligt tillverkningsmaterial 

 om det är möjligt ska planet klara last på 10 gram, ifall barnen vill skicka med små saker 

till varandra 

 
 

1.3 FRÅGA fasen i designprocessen, undersöka kraft och material, helklass/grupp, 10 minuter 

Fråga eleverna om de kan komma på minst 3 saker som de behöver veta för att kunna sätta 

igång att göra sina pappersplan. Fråga även om de vet var de befinner sig nu i 

designprocessen? 

Exempel på frågor som kan komma är: 

 vad är ett segelflygplan? 

 vilka delar består det av och vad har varje del för funktion? 

 hur och varför flyger det? 

 hur ser ett bra plan ut? 

 vilka material är bäst att bygg av? 

 

 

1.4 FRÅGA fasen i designprocessen, undersöka flygplanets delar, grupparbete/helklass, 15 

minuter 

Visa barnen bilder på olika plan, se bilaga 3. Be dem att först diskutera följande frågor par- 

eller gruppvis, innan de fortsätter i helklass. 

 vilka är skillnaderna mellan segelflygplan och flygplan med motor?  

 hur tror de att segelflygplanplanen tar sig upp i luften och flyger utan motor? 

Det finns många skillnader, men det viktigaste är att segelplan flyger utan motor. Vanligaste 

startsättet att få upp segelplan i luften är genom bogsering. Väl upp i luftströmmarna gör 

vind, krafter och planets konstruktion att det flyger utan motor. 

Läraren kan om möjligt med hjälp av You Tube visa filmklipp med segelflygplan. 

  

Tips! Att se videoklipp som visar planets startmoment brukar vara effektfull som förberedelse. 

Det finns en mängd filmer på Internet. Använd sökorden segelflygplan, launch, tow, 

bungee/winch. 

 

Exempel 

Start med vinsch http://www.youtube.com/watch?v=BHms8MVHm5I  

Start med bogsering http://www.youtube.com/watch?v=bpxgwSYUHfI 

Uppskjutning med gummiband http://www.youtube.com/watch?v=KFFJx4pwHnU 

 

Här används Arbetsblad 1, Lektion 1 där eleverna blir bekanta med namn, delar och funktioner 

hos ett segelplan. 

http://www.youtube.com/watch?v=BHms8MVHm5I
http://www.youtube.com/watch?v=bpxgwSYUHfI
http://www.youtube.com/watch?v=KFFJx4pwHnU
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Tips! Läraren kan v id behov ha facit till stöd under hela arbetet, eftersom delarna förekommer 

arbetet igenom. 

 

1.5 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

Sammanfatta och stäm av vad barnen har lärt sig hittills. 

 

Några lämpliga frågor att använda sig av: 

 varför kan designprocessen vara användbar? 

 vilka är de fem stegen i designprocessen och vad betyder förkortningen EDP? 

 ge några exempel på vad en flygingenjör gör? 

 skillnad mellan segelflygplan och motorflygplan 

 

Nästa lektion 2, handlar om att lära sig mer om vad som gör att plan flyger och lite 

materialkännedom. 
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Undersöka krafter i segelflygning och materialegenskaper 
 

Tid 50 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 använda designprocessen som ett verktyg för att lyckas med att designa och tillverka flygplan av papper 

 känna till vad planen skall klara  

 förstå enkla grundläggande vetenskapliga begrepp som har att göra med aerodynamik, kraft och 

materialval 

 
Material för 30 elever  

 kopia av bilagor 

 rep för dragkamp 

 pappersplan och modell av segelflygplan 

 kopia av arbetsblad 1 och 2, ett per grupp 

 5 papper per grupp 

 material som kommer att behövas i Lektion 3 

för att bygga egna plan, se kompletterande 

anteckningar i bilagan

 

Lärarens förberedelse 

 material som behövs för undersökningar, se 

materiallista 

 kopior av arbetsblad, 1 per grupp 

 

Arbetsmetod 

 läraren visar 

 klassdiskussion 

 undersökning i grupp 

 

Kärnan i lektionen 

 rörelser hos flygplan är resultat av all kraft som påverkar det, speciellt vikt och lyftkraft, en balans av 

dessa behövs för att få planet att flyga i en rak linje 

 segelflygplan använder olika metoder av meteorologi: hangflygning, termikflygning eller våg 

 

Kontext och bakgrund  

Lektion 2 innebär fråga fasen i designprocessen. Vad är viktigt att 

veta om aerodynamik, krafter och materialval? Eleverna jobbar i 

lektion 2 med att tänka ut vad de behöver ta reda på för att 

kunna lösa utmaningen, det sker genom experiment som de 

sedan analyserar. Genom att göra en noggrann planering får 

eleverna möjlighet att utforma och bygga glidflygplan.
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2.1 Introduktion till kraft, experiment, helklass, 5 minuter  
Be eleverna att tänka på fråga fasen i designprocessen. Hur och varför flyger flygplan utan 

motor? 

För att förstå det behöver vi veta mer om krafter. 

 

Be några av eleverna att ställa upp i dragkamp, be sedan eleverna svara på 

 vad händer om den ena av eleverna drar hårdare än den andre? 

 vad händer om den andra istället drar hårdare?  

 vad händer om båda drar lika hårt i repet? 

 

Gör det här för att visa för eleverna hur och varför repet rör sig i riktning mot den större 

kraften och att krafter med lika stor kraft mot varandra balanserar rörelsen så att den står 

stilla. 

 

 

2.2 Mer om kraft, helklass, 10 minuter 

Visa barnen ett redan tillverkat pappersplan och fråga dem 

 varför kan det här planet glida/segla genom luften?  

 vad händer om vi håller planet i handen och helt enkelt släpper taget om planet, utan att 

ge det fart eller kasta iväg det? 

 vilken kraft orsakar att föremål som får falla fritt rör sig mot marken? 

 vad kallar vi den uppåtgående kraft som hjälper segelflygplan att flyga?  

 vilka delar av planet är viktigast för att klara av att flyga? 

 hur ska planet vara konstruerad för att det ska kunna flyga? 

 

Här följer fakta som gör det lättare för eleverna att förstå krafter som gör att segelplan 

flyger: 

Gravitation är synonymt med tyngdkraft och är en av universums fyra fundamentala krafter. 

Massa är en storhet som mäter ett föremåls materieinnehåll. I vardagligt tal använder vi vikt 

när vi pratar om massa. Låg vikt/massa är en viktig faktor för planets flygförmåga. Det är en av 

de viktigaste krafterna att räkna med för en flygingenjör. Naturvetare och ingenjörer kallar den 

uppåtriktade kraften för ”lyftkraft”. Planets lyftfunktion är beroende på vingarnas utformning, 

närfarten är hög kommer luftens rörelse över vingen att skapa lyftkraft. För att få segelplan att 

flyga i rak linje måste krafterna tyngd och lyft vara balanserade, precis som i dragkampen. 

 
2.3 Aerodynamik, helklass/par, 5 minuter 

Visa eleverna bilden på ett äldre flygplan, se bilaga 4, be dem att speciellt studera vingarnas 

konstruktion, en träkonstruktion täckt med duk eller oljat papper. 

 

Fråga eleverna följande frågor och relatera svaren till krafter som ger plan flygförmåga. 

Prata om faktorer som gör att planet flyger i rak linje. 

 varför är vingarna uppbyggda med en blandning av trä, tyg och papper?  

 varför är det bra att planet är lätt? 

 behövs vingmaterial överhuvudtaget? 

 hur kan olika flygplanskroppar se ut? 
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 vad kan vara bra att använda som vingmaterial? 

 

Det viktigaste för eleverna att förstå att när de väljer byggmaterial till vingarna så bör de 

tänka på att både stomme och beklädnad av vingarna ska vara så lätta som möjligt, men 

ändå så hållfast så att vingarna inte tappar form.  

 

 

2.4 Planets form, övning, grupparbete, 10 minuter 

För att arbeta med att undersöka hur formen på materialet ändrar planets styvhet, använd 

Arbetsblad 1, Lektion 2. 

 

Diskutera med eleverna vad de har kommit fram till. 

 vilken modell är styv nog för att behålla formen? 

 är kunskaper användbara när de sedan ska bygga sina plan? 

 

 

2.5 Materiallära, övning, grupparbete, 15 minuter 

Undersök hur olika material inverkar på vingarnas ram, vingarnas ytbeklädnad eller 

sammanfogning av flygplansdelar, använd Arbetsblad 2, Lektion 2. 

 

Tips! Kanske behöver eleverna påminnas om att vissa material kan göras starkare genom att 

ändra form. Papper kan passa till vingarnas stomme och beklädnad. 

 

2.6 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

Sammanfatta och stäm av vad barnen hittills har förstått om de krafter som verkar på ett 

 glidflygplan. 

 vilken riktning tar glidflygplanet om tyngdkraften blir större än lyftkraften? Be eleverna 

att visa. 

 vilken riktning tar glidflygplanet om lyftkraften blir större än tyngdkraften? Be eleverna 

att visa. 

 

Fråga barnen vad de hittills har lärt sig om olika material och vad de kan tänka sig att 

använda för att göra vingar till deras glidflygplan, be dem att berätta om sina val och varför. 

 

Under nästa lektion ska eleverna använda material som de har testat och bygga ett 

glidflygplan.  Planet måste klara att flyga rakt 3 meter och om möjligt klara en last på 10 

gram. 
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Lektion 3 Nu bygger vi! 

Designa och bygg glidflygare 
 

Tid 90 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå att designprocessen erbjuder en arbetsmodell för att lösa tekniska problem som syftar till att 
klara utmaningen med att tillverka glidflygplan 

 prova på att göra en designad produkt för ett specifikt ändamål 

 förstå att processen med att testa är centralt för framgångsrikt teknikarbete  
 

Material för 30 elever 

 tillräckligt material att bygga med 

 kopia av Arbetsblad 1, Lektion 3 

 1 Flygplanskropp per grupp samt några 

reservdelar

 

Lärarens förberedelse 

 tillverka 4 uppskjutningsramper, bilaga 5 

 bygga visningsexemplar av ett plan 

 skapa en fri yta lämplig för test av planen 

 skriv ut kopior av mallen på flygplanskroppen 

Arbetsblad 2 Lektion 3 samt planeringen på 

Arbetsblad 1 Lektion 3 

 bilda grupper på 3-4 elever i varje 

 

 
 
Arbetsmetod  

 diskussion i helklass 

 visa fysiska modeller av flygplan 

 grupparbete 

 göra Arbetsblad 1 Lektion 3 

 

Kärnan i lektionen 

Använda designprocessen för att omsätta planerna till praktiskt konstruktionsarbete, tillverka glidplan 

 

 
Kontext och bakgrund  

I lektion 3 arbetar elever med fasen konstruera i 

designprocessen. Tidigare har de fokuserat på 1) Ställa 

lämpliga frågor om problemet och ta reda på vilka kriterier 

som lösningen måste uppfylla. 2) Tänka vilka möjliga 

lösningar som är aktuella. 3) Planera hur man kan 

genomföra en av idéerna eller kombinera ett antal idéer för 

att göra en konstruktion. 4) Konstruera sulorna och testa 

dessa för att se om de uppfyller kriterierna. 5) Förbättra 

designen och testa igen.
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3.1 Introduktion till utmaning och designprocess, helklass, 5 minuter 

Återgå till historien om Mary och Michael, samt de krav som planet ska klara, se Lektion 1. 

Egenskaperna är: 

 planet ska klara en flygsträcka på 3 meter, det är avståndet mellan barnens hus 

 planet ska klara att flyga rakt, för att pricka det öppna fönstret 

 planet ska kunna tillverkas av billigt, lättillgängligt material 

 om möjligt, ska planet klara en last på 10gram, för att barnen ska kunna skicka små 

grejer till varandra 

 

Fråga eleverna hur de tänker sig att testa egenskaper och flygförmåga, föreslå att ni gör en 

testbana. 

  

Bästa sättet att få lektionen att fungera smidigt är att märka upp flera banor för 

provflygning. Om det passar kan klassen lägga ner extra tid på design av fälten. Enklaste 

sättet är att använda maskeringstejp, markera en launchlinje för start och en gräns för 3 

meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Markera gärna varje meter och gör en mittlinje för att lättare se om planet svänger i sidled. Om 

det finns tid och möjlighet är ett tips att sätta upp en ram på 1x1meter som hängs upp från 

taket och testa pricksäkerhet genom den. 

 

Om det är många elever som vill testa sina plan samtidigt kan man göra flera banor och skapa 

team för att effektivisera flygningarna. I ett större klassrum kan det vara en god idé att 

upprätta testbanor längs varje sida i klassrummet. Alternativt använda ett ännu större rum för 

att underlätta testerna, ex. en gympahall. Tillgång till material för att göra justeringar bör vara 

nära till hands. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

I lektion 2, behövs också 4 startramper till planen. Teamen kan alternera mellan att testflyga 

och förbereda planen för start, på så sätt minimeras väntetiden. 

 

3m 

Testyta 

Bänk/Bord 
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3.2 Läraren visar hur en uppskjutningsramp fungerar, diskussion i helklass, 5 minuter 

Använd ett plan och startrampen av kartong, som redan är tillverkade i förväg och visa hur 

man skjuter iväg plan med hjälp av den. Be eleverna berätta varför de tror att det kan vara 

en god idé att använda en ramp för att testa och jämföra sina plan. Alla plan som klarar en 

ramp kan använda denna. 

 

Tips! Startramp är användbar t för att förstå om barnen har förstått att det inte går ut på att 

bara kasta iväg planet med all kraft, utan att ha tänkt på designens betydelse. Titta noga på 

Bilaga 6 för att se hur en ramp fungerar. Startrampen ger mycket hög utgångsfart och fjädrar 

iväg planen i hög hastighet. På något sätt blir flygningarna mer jämförbara än när den 

mänskliga faktorn påverkar. Skickligheten att kasta iväg ett plan för hand är beroende på ålder, 

fysik och teknik. 

 

 

3.3 Läraren visar hur man gör en flygplanskropp, grupparbete, 10 minuter 

Dela upp klassen i grupper och dela ut varsin mall av en flygplanskropp, Arbetsblad 2, 

Lektion 3. Visa barnen hur man viker flygplanskroppen och be varje grupp göra en per grupp. 

 

Grupper som behöver svårare utmaningar kan omforma och göra egna varianter på 

flygplanskroppar, se till att rampen klarar modellerna. Fler avancerade övningar är att klara 

av att flyga mer än 3 meter i en rak linje och kunna transportera last på mer än 10 gram. 

 

  

 

3.4 Design av vingar, diskussion i grupp, 10 minuter 

Visa de material som finns tillgängligt för konstruktionsuppgiften. Be eleverna att tänka 

tillbaka på Lektion 2. Be dem fundera på vilka material som passar till vingarnas stomme och 

till beklädnad. Uppmuntra dem att motivera sina val. 

 

Grupperna planerar hur designen av vingarna ska se ut, använd Arbetsblad 1, Lektion 3. Nu 

är vi i fråga och planera stadierna i designprocessen. 

 

Tips! Be eleverna att tänka efter vilka material som är bäst att använda till att täcka vingarna 

med, påminn dem om att tänka på låg vikt. 

 
 

3.5 Bygga och testa flygplan, grupparbete, 50 minuter 

Barnen startar med att välja byggmaterial och börjar bygga så snart de har gjort Arbetsblad 

1, Lektion 3. Be dem att hålla kvar vid sin originalidé, åtminstone till dess modellen är testad. 

Nu är vi i konstruera stadiet av designprocessen. 

 

Eleverna bygger tills de är nöjda, och testar sedan modellerna. Uppmana barnen att testa i 

ett ganska tidigt skede för att ha tid på sig att göra ändringar, för att inte behöva stressa.  
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Tips! Om det passar kan läraren be barnen att stanna upp och reflektera över vad de har gjort 

hittills. Att pausa sina tankar och betrakta det man gör är ett framgångsrikt sätt att se saker 

från nya vinklar.  Att hitta balansen i flygkroppen är en riktig utmaning.  

 

Balansera planet 

Glidflygplan flyger bäst när de är balanserade så att vingar och kropp är i nivå. Om 

tyngdpunkten finns i bakpartiet istället för i frampartiet får planet en uppåtgående vinkel och 

vice versa. Barnen kan ändra på tyngdpunkten genom att testa sig fram med att sätta fast lite 

modellera och på så sätt justera balansen. Vanligtvis har man fått för mycket vikt i bakre 

partiet, det kan man avhjälpa genom att placera en liten bit modellera på nospartiet, för att 

balansera upp kroppen. 

Om planet är för tungt, då har man gjort det vanligaste misstaget. Man kan tro att det blir 

bättre om man tar mycket av det mesta och bygger, så bör det bli ännu bättre. Istället ska man 

försöka ta reda på var i kroppen justerinen behövs. 

Om flygplanets vikt är i obalans, om planet flyger rakt upp, vänder och dyker rakt ner 

alternativt störtar handlöst ner i golvet, kan man prova med att tillsätta mer vikt i nosen. Prova 

att tillsätta/ta bort små duttar med modellera, om det inte hjälper visar erfarenhet att man bör 

prova med lite större bitar. Be barnen att prova sig fram för att hitta det berömda taket. Går 

man över gränsen blir planet för tungt och tappar höjd. 

Obalans i vingarna förekommer när planet rör sig i sidled, då kan det twista, falla till golvet eller 

flyga i en cirkel, försök även då att justera vikten. 

 

Tips! Be barnen att studera hur planet rör sig i luften när det flyger. Förslagsvis kan man utse 

någon/några som har förmåga att se och beskriva vad som händer. Sedan behöver det inte vara 

samma elever som ser vilka åtgärder som behövs för att häva obalansen. Själva 

fingerfärdigheten med att sätta fast små bitar av lera kan det vara ytterligare något annat barn 

som utför, försök att få barnen att förstå vad just de är bra på. Genom att fördela uppgifterna 

får man ett samarbete som kan göra att man tänker på fler aspekter.  

 

 

3.6  Sammanfattning, 10 minuter 
Klassen har nu gjort sina tester. Be varje grupp att delge några iakttagelser som gjorts under 

testets gång, som varit bidragande till justeringar i design. Nu blir det uppenbart för 

eleverna hur viktigt det är med tester och utvärderingar, vilket sista stadiet förbättra i 

designprocessen, handlar om.  

   Försäkra er om att planen sparas på ett säkert sätt inför test i Lektion 4. De har lagt ner 

 mycket jobb och energi på att få planen fina och bra, läraren hjälper dem att hitta smart 

 förvaring. 
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Lektion 4 Hur gjorde vi?  
 

Tid 90 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 utvärdera ingenjörsutmaningen med avseende på design och funktion 

 förstå sambanden mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 redovisa och presentera sitt arbete 

 

Material för 30 elever 

 flygplanen som byggdes i förra lektionen 

 EDP sorteringsaktivitet, Arbetsblad 1, Lektion 4 

 rapport till Michael och Mary, Arbetsblad 2, Lektion 4 

 

Lärarens förberedelse 

 förbereda testbana 

 förbereda kortsortering, 1 per par 

 återkoppla till e-posten från Michael och Mary  

 förbereda material till uppgift 4.3 

 

Arbetsmetod 

 diskussion i helklass 

 grupparbete i par 

 grupparbete kommunikation 

 

 

 

Kärnan i lektionen 

 genom att använda designprocessen har eleverna provat på ingenjörsmässigt tänkande 

 det mesta i dagens samhälle är konstruerat av ingenjörer, det gäller alla branscher 

 personer som arbetar med konstruktion, drift och underhåll av flygplan kallas flygingenjör, om man 

istället har rymden som arbetsområde arbetar oftast som ingenjör inom rymdbranschen med olika 

specialiteter, t.ex. partikelfysik, jordatmosfär och solsystem, rymdfarkostdesign, rymdteknik m.m. 

 

 

 

Kontext och bakgrund 

I denna lektion utvärderas processen. Hur hjälpte 

designprocessen och elevernas nyligen inlärda kunskaper samt 

deras tidigare erfarenhet att möta och genomföra utmaningen 

med att lösa problemet som uppstod? Vad har barnen lärt sig?. 
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4.1 Eleverna presenterar och diskuterar förbättringar av sina arbeten, 30 minuter  

Samla klassen och be eleverna en och en att mycket kort berätta och sammanfatta sina 

tankar om arbetet. Låt det vara valfritt att provflyga planen, be eleverna berätta det bästa 

med sina modeller. 

 

Be eleverna att identifiera vad de själva tycker är positivt med flygplansmodellerna. Förslag 

 på frågor till eleverna:  

 är planet lätt? 

 hur ser du på planets hållfasthet, materialval och sammanfogning av delar? 

 flyger planet rakt? 

 estetiska kvaliteter? 

Be varje grupp berätta vad de vill förbättra och varför. 

 

 

4.2 Eleverna reflekterar över sitt arbete, diskussion, helklass, 10 minuter 

Be eleverna att diskutera gruppvis och sedan i helklass förklara svaren på följande frågor:  

Vilken del på planet är deras favorit och varför? Vilka problem stötte de på när de gjorde 

planen och hur löste de dessa? 

 

 

4.3 Eleverna reflekterar över Engineering Design Process,EDP, grupparbete, 10 minuter 

 Låt eleverna göra Engineering Design Process sorteringsaktivitet Arbetsblad 1, Lektion 4 för 

 att befästa kunskaperna om ingenjörens strategiska arbetsmodell EDP, det ger en 

 överblick från start till  slut där eleverna frågat, tänkt, planerat, testat, förbättrat och 

 utvärderat sina flygplan.  

 

Eleverna jobbar i par med att göra sorteringsövningen, som går ut på att matcha 

arbetsmoment med de fem stegen i designprocessen, FRÅGA, TÄNKA, PLANERA, 

KONSTRUERA och FÖRBÄTTRA.   

 

 

4.4 Göra en byggmanual, grupparbete, 20 minuter 

 Återgå till e-mailet från Michael och Mary, Bilaga 2, fokusera på att Mary önskade att klassen 

 återkopplar och svarar henne på hur hon och Michael ska göra för att bygga pappersflygplan 

 och vilka material de behöver. 

 Till ingenjörens arbete hör att kommunicera med andra om olika problemlösningar och hur 

 man tar tag i och driver nya projekt. 

 Be eleverna skriva ett svar till Mary och Michael, det ska innehålla en beskrivning över  hur 

 man gör ett plan och vilka material som rekommenderas, använd Arbetsblad 2, Lektion 4. 

  

 Här är frågor som är bra att svara på: 

 vilka material behövs? 
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 vilka bilder över färdiga plan ska eleverna skicka?  

 hur kan man kasta iväg/skjuta iväg planen? 

 vilka instruktioner behöver man ha för att komma igång och slutföra arbetet? 

 vilka är elevernas absolut bästa tips på hur man lyckas? 

 

Tips!  Om det finns tid för fördjupning finns det mycket att jobba vidare med: 

─ göra en fin affisch med valfritt tema som berättar om processen 

─ göra ett diagram/tabell som beskriver forsöken med aktuella flygavstånd och höjd osv 

─ skriva instruktioner riktade till olika målgrupper som berättar hur man tillverkar 

pappersflygplan, summera tio-i-topp tips för en framgångsrik flygning 

─ skriv en slutrapport om projektet precis som du skulle ha gjort om du jobbade som ingenjör 

─ spela in en film som är en bruksanvisning för hur man viker pappersplan och testar dessa 

─ rita för hand eller gör med hjälp av dataprogram/appar bilder som visar hur man gör 

pappersplan 

─ skriv en artikel om processen med att jobba som ingenjör med ett tekniskt projekt 

 

 

 

4.5 Sammanfattning, helklass, 10 minuter 

Fråga eleverna: 

Inom vilket ingenjörsområde har barnen varit verksamma inom när de jobbat med 

 långflygare? 

På vilka sätt kan det vara intressant att jobba som flygingenjör? Varför? 

Vilka andra arbetsområden tror eleverna att flygingenjören har? 

 

Ingenjörsområdet inom flygutveckling är en avgränsad del av den betydligt större 

rymdforskningen, se bildexempel från andra delar inom rymdfältet, bilaga 8.  

 

Sammafatta för eleverna att ingenjörer löser problem med tekniska lösningar.  Nästan varje 

föremål har varit involverat i en ingenjörs verksamhet, på ett eller annat sätt.  Använd bilaga 

9 för att resonera om detta.   

 

Vilken sfär inom ingenjörskonst tror eleverna att symbolerna representerar? 

Förvånar någon av bilderna? Bilaga 9 

 

Tips! Bilaga 9 synliggör alla tio ingenjörsområden som förekommer som läromedel i ENGINEER 

projektet. Om läraren vill fortsätta med andra ämnen visar symboliken vetenskapssfären. 
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Arbetsblad 1  Lektion 0 Vad gör en ingenjör?       

                                            

 

 

 

 

 

Bilagor 
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Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad gör en ingenjör? Lärarstöd 

 

Bilderna i Arbetsblad 1 syftar till att ge eleverna nya idéer om vad teknik är, vad ingenjörer gör och vem som 

kan vara involverad i ingenjörens arbete. Fråga barnen om deras tankar om matematik, intresse för att lösa 

tekniska problem, vad barnen tror om teknik i framtiden, återanvändning och teknik ur ett globalt och hållbart 

perspektiv. Hur ser barnen på vår värld? Vilken framtid skulle de vilja arbeta för? 

Bilderna av spindeln och snigeln illustrerar några intressanta exempel över naturens skapelser som används 

inom tillverkningsindustrin. Ingenjörer skapar mycket materiellt i världen, vad tänker eleverna om att lära 

genom studier av naturen? 

Hjälp eleverna att upptäcka hur spindeln väver sitt nät, konstruktionen är smart, stark och används av oss 

människor för att tillverka det extremt stadiga materialet, Kevlar. Kardborrband kommer från studier av 

piggarna på kardborreväxten. Snigelns utvecklade strategier för att ta sig över ojämna ytor, skyddar sin kropp 

med skalet från att skada det mjuka skalet.  

Intressanta frågor är på vilka fler sätt naturen är användbar för att lösa problem i världen, be barnen berätta. 

Leksaker är till viss del konstruerade av ingenjörer, förutsatt att de kräver mer avancerad mekanik och teknik. 

Fråga barnen vad de tycker om dagens leksaker? Hur skulle de själva tänka om de skulle bestämma design och 

teknik i leksaker? 

Titta på bilderna med kläder och mat. Har ingenjörer varit inblandade i att ta fram dessa? Kläddesign och 

textilindustrin är starka branscher idag, när det gäller mat är det avancerad teknik i de agrara näringarna och 

tillverkningsindustrin är också högteknologisk. 

Några av bilderna av skulpturer och konstverk kan uppfattas som att de inte hör till teknik eller till ingenjörens 

profession eftersom de saknar egentlig praktisk funktion. Det leder in på frågan om kopplingen mellan teknik 

och konst, huruvida eller inte föremål måste ha en praktisk funktion för att det ska räknas som teknik? 

Bilderna är tänkta att stimulera engagemang och dialog om ingenjörens yrkesroll, starta en diskussion om vad 

som är involverat i design av produkter. Avrunda diskussionen med en återkoppling till designprocessen. 
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Engineering Design Process 
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Konceptberättelse  

 

Från: michaelandmary@monotreme.co.uk  

Till: Pegasus  

Ämne: Snälla, hjälp oss!  

Bilaga: Bild på vår gata  

______________________________________________________________________ 

Hej  

Snälla hjälp oss!  

 

Vår lärare Hudson, förslår att vi ska vända oss till er för att ni kanske kan  hjälpa oss med vårt 

problem som vi inte vet hur vi ska lösa.  

 

Jag heter Mary och bor granne med min bäste vän Michael, vi har våra fönster mitt emot varandra. 

Vi tycker om att leka och vi drömmer om att kunna göra egna plan som vi kan kasta mellan 

varandra. Vi tänker oss även att planet ska vara så stabilt att det ska orka flyga med en liten grej. 

Kan ni hjälpa oss att ta reda på mer om segelflygplan och om ni kan, skicka oss instruktioner som 

berättar hur vi bygger flygplan som klarar det vi vill? Jag bifogar ett foto som visar våra hus, ifall det 

kan vara till någon hjälp. 

Tack, vi hoppas på hjälp från er 

 

Mary 

Michaels hus är till vänster. Marys hus är till höger. 

Michaels rumsfönster är mitt emot Marys fönster, på 

övre plan. 
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Arbetsblad och facit 

Motorflygplan och segelflygplan 
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Historiska flygplan 
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Göra en startramp 

 

     
 

Använd en bit riktigt stadig kartong, men ändå vikbar, t. ex baksidan av ett A4-block och markera tre linjer, se bilden. En i mitten längs långsidan och de övriga 

ungefär 3-4cm på varje sida av linjen. Vik kartongen som bilden visar. 

 

    
 

Gör två hål nära kanten och trä i ett elastiskt band. Gör en knut på snöret, så att det inte lossnar. Förstärk vecken genom att tejpa dem. Nu ska startrampen 

vara klar, se bild ovan. 
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Instruktion för användning av ramp 

 

Using the launcher

Elastic attached here

Elastic 

stretched 

round back 

of fuselage
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Vikten av balans 

 

It is also important to make sure the plane is balanced side to side. Can you see why?

Keeping your balance
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Flygingenjörer har olika arbetsuppgifter 
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Ingenjörsområden

Engineer
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Arbetsblad 1 Lektion 1 Flygplansdelar 

 

Namn: 

 

Datum: 

 

 

Vilka ord hör ihop? 

 

Beskrivning  Flygplansdel 

Utrymmet där piloten sitter, har ett transparent tak för att 
öka sikten 

 
Vinge 

Centrala delen av ett plan 
 

Stjärtparti 

Hjälper för att flyga rakt och i nivå med ett roder som styr 
 

Cockpit 

Skapar en kraft som lyfter planet i luften 
 

Flygplanskroppen 

 

 

Skriv namn på flygplanets  

delar   
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 1, segelflygplan 

Gruppera rätt ord 
Flygplansdel Beskrivning 

Vinge Skapar en kraft som lyfter planet i luften 

Stjärtparti 
Hjälper för att flyga rakt och i nivå med ett 

roder som styr 

Cockpit 
Utrymmet där piloten sitter, har ett 
transparent tak, för att öka sikten 

Flygplanskropp Centrala delen av ett plan 

 

 Skriv namn på flygplanets  

delar   

 

 

 
  Stjärtfena 

Flygplanskropp 

Cockpit 
Vinge 
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Arbetsblad 1 Lektion 2 Ändring av form och stabilitet 

Namn: 

Datum: 

Gör en ändring av formen automatiskt planet stabilare? 

 

 

Experiment 2  

Placera alla ark på ett bord ståendes på dess kortsidor. Står de av egen kraft?  Vad händer 

om man försiktigt knuffar på dem? 

 
Form 

Experiment 1 
Håller papperet formen 

eller inte, när det liggande 
förs över bordkanten? 

Experiment 2 
Kan papperet stå själv eller 

faller det? 

 
 
 

Platt 

  

 
 
 

Triangulär 

  

 
 
 

Cylinder 

  

 
W- form 

  

 

Egen form 

 

 

 

 

Använd 5 A4-papper och tejp för att tillverka 

former enligt bilden.  

 

Experiment 1  

Låt försiktigt varje papper nå över bordskanten 

utan att falla i golvet. Om det behövs håller du 

fast pappret för att det inte ska falla. Styvt 

material gör att det inte böjer sig så lätt. 
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Arbetsblad 2 Lektion 2 Sortera material 

 

Namn: 

Datum: 

 

Undersök materialen. Vilka delar av planet kan materialen vara lämpliga för?  Använd tabellen nedan som hjälp. 

 

Bra till vingstomme Bra till vingarnas ytbeklädnad Bra för att sammanfoga delar 

   

 

Are there any materials that you think are not good for any part of the glider wing? If so, which ones and why not? 
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Arbetsblad 1 Lektion 3 Planering av bygge av segelflygplan 

 

Namn: 

Datum: 

Gör en grov skiss av planet och ge planet ett arbetsnamn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiallista, vi behöver: 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Val av material till vingarnas 

ram/stomme 

________________ 

 

Val av material till vingarnas 

ytbeklädnad 

________________ 

 

Planer på att göra andra delar 

_________________________ 

_________________________ 

 



 

Arbetsblad 2 Lektion 

Mall flygplanskropp 
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Arbetsblad 1 Lektion 4 EDP bildsorteringsaktivitet 

Namn: 

Datum: 

 

Klipp ut rutorna med text nedan och sortera in dem på rätt ställe i Engineering Design Process 

Bygga ett segelflygplan Specificera alla material som behövs för att bygga 

Ta reda på mer om hur flygplan fungerar Ta reda på mer om materialens beskaffenhet 

Testa flygplan Diskutera idéer 

Gör en flygplansskiss 
 

 
Förstå Michaels och Marys problem 

Välja ut bästa förslag eller förslagen 

Kan du komma på något annat som du har gjort? Skriv det i så fall här 

Utvärdera flygtest för att förbättra kapaciteten 

Kan du komma på något annat som du har gjort? Skriv det i så fall här 
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 4 EDP bildsorteringsaktivitet 

Namn: 

Datum: 

 

Klipp ut rutorna med text nedan och sortera in dem på rätt ställe i designprocessen Engineering Design Process 

Bygga ett segelflygplan KONSTRUERA Specificera alla material som behövs för att bygga PLANERA 

Ta reda på mer om hur flygplan fungerar FRÅGA Ta reda på mer om materialens beskaffenhet FRÅGA 

Testa flygplan FÖRBÄTTRA/KONSTRUERA Diskutera idéer TÄNKA 

Gör en flygplansskiss PLANERA 
 

 
Förstå Michaels och Marys problem   FRÅGA 

Välj ut bästa förslag eller förslagen TÄNKA/ PLANERA 

 

Utvärdera flygtest för att förbättra kapaciteten FÖRBÄTTRA 
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Arbetsblad 2 Lektion 4 Rapport till Michael och Mary 

Namn: 

Datum: 

Bild/skiss på flygplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har använt Engineer Design Process för att bygga flygplan.  De fem stegen i Engineer 
Design Process är: 
 

     

 

Vi har kommit fram till att följande kriterier bör planet ha 

___________________________________________________________________________ 

Vingarna är tillverkade av 

___________________________________________________________________________ 

Val av material till vingar grundar sig på 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vår prioritering för att bygga bra flygplan är följande: 

1)  ________________________________________________________________________ 

2)  ________________________________________________________________________ 

3)  ________________________________________________________________________  

Vi tycker det bästa med att bygga flygplan är: 

___________________________________________________________________________ 
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Centrala begrepp i lektion 2 

 

Centrala begrepp i Lektion 2 

 tyngd är nedåtgående kraft som uppstår av gravitationen mellan ett föremåls massa och jordens 

dragningskraft 

 Newton är SI-enheten för kraft 

 massa anger objektets materieinnehåll och mäts i kilogram, kg 

 när två krafter påverkar ett objekt samtidigt, kommer objektet att röra sig i riktning mot den större av 

krafterna 

 när två lika stora men motsatta krafter påverkar ett objekt kommer det antingen förbli kvar eller röra sig i 

konstant hastighet 

 

Krafter som påverkar ett segelflygplan: 

 lyftkraft uppstår genom acceleration av luft 

 tyngdkraft verkar neråt mot marken 

 om flygplanet utsätts för lika stor lyftkraft och tyngd, kommer det att röra sig horisontellt i en rak linje, 

utan att stiga eller falla 

 om tyngden är större än dess lyftkraft, kommer flygplanet att falla neråt när det rör på sig  

 om lyftkraften är större än dess tyngd, kommer flygplanet att stiga när det rör på sig 

 vingar hjälper endast att lyfta upp planet i luften om det har nog hög fart, beroende på att det är kraften 

som går över vingen som är den lyftande kraften 

 segelflygplan har låg vikt för att kunna flyga, för att minimera kraften neråt, tyngden 

 segelflygplan är stadiga för att behålla form, för att upprätthålla lyftkraft 

 

 

Flera krafter 

Planets flygförmåga förklaras av att flera krafter verkar samtidigt. Om det endast finns en kraft kommer 

planet röra sig i riktning mot den. Om planet påverkas av två eller flera krafter kommer det att röra sig* i en 

riktning som är en kombination och ett resultat av alla krafter, se diagram nedan. 

 

Objekt and kraft Kombinerade 

krafter 

Resulterande 

kraft 

Beskrivning 

 

 

 

 

röd pil = 

kombinerad  

kraft 

När det endast finns likriktade kraft rör sig* 

objektet i dess riktning 

 

 

 

 
 

Ingen 

resulterande 

kraft 

När två lika stora krafter påverkar ett objekt, men 

i motsatt riktning, tar dessa ut varandra och det 

blir ingen resulterande kraft. Föremålet rör inte på 

sig. 

 

 

 

  När två olika krafter i motsatt riktning påverkar 

ett objekt, kommer rörelsen av den kombinerade 

eller resulterande kraften göra att föremålet 

förflyttar sig i samma riktning som den större av 

krafterna. 
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När två krafter rör sig båda framåt men ändå en 

bit från varandra, kommer den resulterande 

kraften och dess riktning att bli en kombination av 

de två krafterna. 

 

*Föremålet accelererar i samma riktning som nettokraften som är den sammanlagda kraften 

 

 

Flygningens krafter 

Flygingenjörer håller koll på fyra starka krafter som ger flygförmåga. Dessa är tyngd, lyftkraft, dragkraft och 

luftmotstånd. 

 

Tyngd 

Tyngd när termen används av vetenskapsmän och ingenjörer refereras till en kraft som verkar mot jordens 

mitt som en konsekvens av gravitationens attraktion mellan objektet och jordens massa. 

 

Lyftkraft 

Lyftkraft rör sig i uppåtgående riktning på ett flygplan, den skapas av vingarna och behöver fart från planet för 

att uppstå. Den framåtgående rörelsen bildar en relativ förflyttning mellan luften och vingarna så att det blir 

konstant luftström över och under vingarna. Det finns två huvudsakliga faktorer som gör att vingarna ger 

lyftkraft. En hör ihop med vingens vinkel i förhållande till luftflödet (anfallsvinkel) och den andra är relaterad 

till den dynamiska formen av vingarnas bärplan. Vingarnas funktion är att böja all vind som kommer på 

vingarna neråt för att skapa en uppåtgåendelyftkraft på vingarna.  

 

Dragkraft 

Dragkraft är kraft som gör att planet rör sig framåt och som gör att luftrörelser produceras ovanpå vingarna, 

vilket behövs för att bilda lyftkraft. Motordrivna flygplan har motorer som sköter detta och propellrar. 

Jetmotorer drivs av att ta luft från omgivningen och komprimera den, utvinna energi via en kontrollerad 

explosion för att väldigt snabbt spruta ut energin på baksidan av motorn. Det här skickar planet i motsatt 

riktning, det vill säga framåt. Ballonger rör sig på ett liknande sätt när man hastigt släpper ut dess luft. 

Propellerbladens vinklar är gjorda så att de trycker baklänges på luften, och kroppen rör sig i motsatt håll. På 

liknande sätt gör simmaren som trycker vattnet bakåt för att komma framåt. Lyftkraften i riktiga 

segelflygplan skapas initialt vid starten, antingen av ett motordrivet plan som drar upp planet eller genom att 

vinschas upp. 

 

Luftmotstånd 

Luftmotstånd är kraft som gör att planet saktar ner och är en motverkande kraft. Det finns tre huvudorsaker 

till luftmotstånd för ett flygplan. 

 Planets form 

Generellt är flygplan långa och smala, spetsiga vid varje ända, spjutliknande. Formen utnyttjar luften 

på bästa möjliga sätt. Ju mindre luft som störs desto mindre saktar den ner. Planets form är 

aerodynamiskt. Om flygkroppen blockerar för mycket luft, kan inte luft passera lätt förbi och planet 

saktar ner.  

 

 Planets ytskikt 

Luft som rör sig på ojämna ytor har friktion liknande den mellan två fasta ytor. Moderna plan har en 

jämn yta för att minska friktionen. Det hjälper även för att reducera isbildning. 
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 Vingarnas anfallsvinkel 

För att få lyftkraft, är vingarna vanligen vinklade mot luftflödets riktning. Det ger mer luftmotstånd 

än om vingarna ligger platt. Ju större vinkeln är, desto större motstånd. 
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Elevers tankar om kraft och flygförmåga 
 

Massa vs vikt 

Många gånger när vi använder begreppen vikt, massa och tyngd i vardagligt tal så betyder de samma sak. 

Inom naturvetenskapen är det skillnad mellan dessa begrepp. 

 

Vikt är beteckningen på ett föremål med en viss mängd massa. Detta ska inte förväxlas med tyngd som är en 

kraft, som ändras beroende på hur stor gravitationen är. Du har samma massa var du än befinner dig – men 

din tyngd minskar om du skulle förflytta dig till månen som har en lägre gravitation. 

 

Ordet vikt används i vardagligt tal medan massa och tyngd används mest som vetenskapliga termer. 

Vikt ≈ massa Massan mäts i g - gram - t.ex. med en balansvåg med en känd vikt på ena sidan 

Tyngd = massa · gravitation 

Tyngd är en kraft (gravitationskraften mellan ett objekt och jorden), mäts i enheten Newton. I dagligt tal 

använder man ofta vikt men menar faktiskt massa. 

Massa är ett mått på ett föremåls materieinnehåll och mäts i gram, g.  

 

Svårigheten för eleverna med att förstå detta ska inte underskattas och det kan vara oklart ändå tills långt 

senare under skoltiden. Läraren kan verkligen behöva använda all sin professionalitet för att förstå vad 

eleverna egentligen har förstått om massa och vikt.  Det har till exempel visat sig att elever refererar till 

gravitation som orsaken till att föremål som släpps faller mot marken, men de kan ha olika idéer om 

gravitationen i sig självt (1). Gravitationen ses som att den drar ner eller en attraherande kraft. Man tror att 

gravitationen trycker ner saker. Man parar ihop gravitation med luft och kanske inte kopplar ihop gravitation 

med vikt för ett föremål. Nuffield Primary Science Teachers’ Guide on Forces (1) har ett intressant exempel 

som berättar om hur man tänka om krafter i ett segelflygplan: 

”Gravitationens nedåtgående tryck (som stoppar att planet stiger upp) är skild av luftens uppåtgående tryck 

under vingarna, som stoppar att det faller ner”.  

Hur som, nämner även eleven att trycket avtar, genom att förklara att om den första kraften som startade 

rörelsen genom luften avtar (det betyder, att kraften blir använd upp av planets rörelse till skillnad mot att 

verka på flygplanskroppen). Det är alltså inte vetenskapligt korrekt. 

 

Kraft är ett abstrakt begrepp och som elev kan man tro att kraft hör till föremål, till skillnad mot att verka på 

föremål, Lektion 2.1 är en viktig aktivitet som gör det möjligt för barnen att känna hur kraft verkar. Krafterna 

ändrar storlek och eleverna kan observera resultatet på ett fysiskt sätt. Erfarenheten ger större förståelse för 

att tänka på krafter som verkar på ett segelflygplan. 

 

Densitet vs massa 

Elever är ofta konfunderade över skillnaden mellan densitet och massa. Densitet refererar till massa per enhet 

per volym.  Om man ber eleverna identifiera någonting lätt som kan fungera som vingbeklädnad, kan de vara 

benägna att välja ett gem framför en plastpåse eftersom gemet är lättare. Generellt sett kan det vara värt att 

uppmuntra dem att tänka på saker som att vara "lätt för sin storlek" eller "tunga för sin storlek".  

I undervisningen är det viktigt att fokusera på att göra distinktionen mellan materialet ett föremål är gjort av 

och själva objektet (med andra ord, plastpåsen görs av plast och gem görs av metall). Så när de konstruerar 

sitt Glidflygplan är det bra att välja ett material för att täcka vingen som är "lätt för sin storlek" och istället 

använda något "tungt för sin storlek" för att lägga massa till nospartiet av planet för att balansera det. 
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Vind 

En del elever kanske tror att flygplan måste flyga i "vinden" och att det är själva vinden som skapar 

luftförflyttningen som krävs för att för att få lyftkraften. Emellertid är det den relativa rörelsen mellan luften 

och planets vinge som skapas av planets hastighet som skapar lyftkraften och planet kommer att röra sig 

framåt oavsett om det är blåsigt eller inte. Vissa elever ger luft som en anledning till saker som faller, medan 

andra ser det som att hålla upp saker.  

 

Glidflygplan 

Kärnan i Lektion 2 är att skapa en Glidflygplan med maximal lyft som kan färdas i en rak linje över ett visst 

avstånd. Detta kommer att engagera eleverna att reflektera kring krafter vikt och lyftkraft genom praktisk 

utforskning av material för att göra vingar Glidflygplan. 

 

Referenser 

(1) Nuffield Primary Science Teachers’ Guide: Forces and Movement. Ages7-12. (1995) HarperCollins 

Publishers: London. 
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