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Introduktion 

 

Detta är ett av tio undervisningsmaterial som är utvecklade i ENGINEER projektet 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 designcykeln 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 10 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. 
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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 

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 3 timmar och 20 minuter, fördjupning 20 minuter 

 
Målgrupp 9-12 år 
 
Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjörer med inriktning på balans och kraft för att 

finna en lösning på utmaningen att bygga tekniska konstverk: hängande mobiler. Eleverna tar del av 

konceptberättelsen som handlar om att hjälpa en konstnär med inspiration till arbetet med att göra hängande 

mobil som kommer att pryda skolans aula. I undervisningsmaterialet får eleverna undersöka balans och kraft, 

de tillämpar sedan teorierna mer praktiskt och bygger egna mobiler. Eleverna använder sig av enkla och billiga 

material för att testa sina hypoteser, idéer och förbättringar. De gör praktiska övningar i grupper och 

diskussionerna sker oftast i helklass. Designprocess 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 Balans och kraft 
 
Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå och tillämpa några grundläggande begrepp inom balans, kraft, gravitation och motkraft  

 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 göra hängande mobiler som inspiration för en konstnär samt att ge eleverna förståelse för 

behovet att analysera balans, kraft, gravitation och motkraft 

Lektion 2 fokuserar på kunskaper som eleverna behöver veta om fysiska fenomen hos mobiler, de 

experimenterar och lär sig om balans, kraft, gravitation och motkraft, de fördjupar kunskaperna genom att 

applicera termerna på exemplet lyftkranar och de hittar på nya idéer som syftar till att lösa problemet 

Lektion 3 eleverna omsätter sina kunskaper om balans, kraft, gravitation och motkraft till praktiskt 

konstruktionsarbete med att skapa, bygga och testa  

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

Material  Total 

mängd 

Lektion 

1 

Lektion 

2 

Lektion 

3 

Lektion 4 

Dokumentationsblad, t.ex. A4 blad, 

eller anteckningsböcker 

30 

används 

genom 

hela 

uppg. 

30 30  30  30  

Registerkort, A5 format eller 9,5x20,5 cm  ca. 60 ca. 60    

Penna 30 30 30 30 30 

Kantig penna 5 - 15  5 - 15   

Linjal, längd ca 20-30cm 5 - 15  5 - 15   

Tyngd diameter ca 3 cm 

 

50 - 150  50 - 150   

Galge av metall 

 

2 - 15  5 - 15   

Klädnypa 20 – 300  50 - 150   

Något att hänga skulpturer på som en ögla, 

böjd spik, krok etc. 

 x x x x 

Tråd 1 roll  1 roll   

Kvast 5  5   

Modell av gungbräda, valfritt 1  1   

Kamera, valfritt 1   1  

Föremål att hänga i mobilen    x  

Mått 2   2  

Material för att bygga mobiler 

o genomskinligtape 15 5  5 5 

o flytande 5 5  5 5 
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o lim  

o tråd diameter 0,25 cm 10 2  5 2 

o gem 150 50   50 50 

Verktyg för att bygga mobiler      

o sax 30 30  30 30 

o avbitare 

 

10 10  10 10 

o borr 

 

5 5  5 5 

Trådar för att bygga mobiler      

o spett, längd 20 cm 150 50  50 50 

o sugrör, längd 20 cm  150 50  50 50 

o tandpetare av trä, längd 6,5 cm 150 50  50 50 

o rundstav av mjukt trämaterial, längd 

20 och 30 cm 

30   20 10 

o rundstav av hårt trämaterial, längd 

20 och 30 cm 

30   20 10 

o plaströr, längd 20 och 30 cm 30   20 10 

Tråd för att bygga mobiler 

o basttråd 

 

2 2  2 2 
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o garn av bomull eller 

bomullsblandning 

2 2  2 2 

o snöre av naturfiber, tjocklek ca 2,0 

mm 

2 2  2 2 

o sytråd/garn  2 2  2 2 

o nylontråd,tjocklek 0,15 mm 2 2  2 2 

o broderitråd av silke  2 2  2 2 

o ull tråd 2 2  2 2 

Objekt till skulpturer,välj ett urval  

o skimrande pärlor, diameter 6-12 

mm 

250 100  100 50 

o pärlor av trä diameter 6-12 mm 250 100  100 50 

o ballonger  60 30  20 10 

o naturmaterial som stenar, grenar, 

snäckor, kottar etc. 

30 30    

o vykort, A5 - A7 50 20  20 10 

o kruvar längd 2-5 cm 20 - 30   10 - 20 10 

o muttrar diameter 1-2 cm 20 - 30   10 - 20 10 

o frigolitkulor, diameter 3-6 cm  30 - 50 10 - 20  10 - 20 ca 10 

o vinkorkar 30 - 50 10 - 20  10 - 20 ca 10 

Arbetsblad      

Nr. 1 – 3 bild av mobiler  1 av varje 1 av varje    

Nr. 4 – 7 handledning för experimenten 30 av 

varje 

 30 av 

varje 

  

Nr. 8 – 11 dokumentationsblad för 

experiment  

30 av 

varje 

 30 av 

varje 

  

Nr. 12 bild av en byggkran 1  1   

Nr. 13 arbetsblad bygga en lyftkran 30  30   

Nr. 14 facit arbetsblad bygga en lyftkran 1  1   

Nr. 15 – 22 olika kort 1 av varje   1 av varje  
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Lektion 0 Vad är teknik? Teknik i ett kuvert? Vad gör en ingenjör? 
 

Tid Lärarna kan välja hur lång tid de ska spendera på denna lektion beroende på elevernas tidigare 

erfarenheter. Introduktion, kärnaktivitet och sammanfattning tar ca 40 minuter, ytterligare aktiviteter och 

diskussioner tar ca 10-30 minuter. 

 

Mål för eleverna, möjlighet att lära sig att 

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

  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 

  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

 

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 med föremål, grupparbete och diskussion i helklass, 10-15 

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. 
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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. 

 

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 90 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 balans, kraft, gravitation och motkraft 

 observera, undersöka och beskriva hur hängande mobiler är uppbyggda för att fungera 

 

Material för 30 elever  
o arbetsblad nr 1 – 3, bilder av 

mobiler 

o 60 registerkort  

o 30 dokumentations blad 

o 30 pennor  

o någonstans att hänga upp 

mobilerna  

 

Material för att sammanfoga 

mobilerna  

o 5 tejp 

o 2 flytande lim 

o 2 hantverkstråd 

o 50 gem  

 

Verktyg för att bygga 

skulpturer  

o 30 saxar 

o 10 avbitare 

o 5 handborrar 

 

 

 

 

Stänger till att bygga mobiler 

o 50 träspett 

o 50 sugrör  

o 50 tandpetare av trä 

 

Trådar för att bygga 

skulpturerna 

o 2 buntar med basttråd 

o 2 bomullsgarn eller 

bomullsblandning 

o 2 paket tråd 

o 2 sytråd/garn  

o 2 nylontrådar  

o 2 silketrådar 

o 2 ulltrådar  

 

Föremål att hänga i mobilerna 

o 100 skimrande pärlor  

o 100 träpärlor  

o 30 ballonger  

o 30 föremål av naturmaterial  

o 20 vykort  

o 30 frigolitkulor 

o 10-20 vinkorkar 

 

Lärarens förberedelse 

 ta fram byggmaterial 

 skriv ut arbetsblad och kopiera dessa 

Arbetsmetod 

 helklass 

 grupparbete 

 

 

Sammanhang och bakgrund  

Eleverna får ta del av konceptberättelsen, ingenjörens 

designutmaning, får hjälp att förstå sammanhanget och arbetar 

sedan utifrån designprocessen.  

Fråga fasen innebär även att eleverna läser om gravitation, balans, 

kraft och motkraft. Baserat på praktiska övningar utvecklar eleverna 

egna idéer om hur deras egna mobiler ska konstrueras.
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1.1 Introduktion till konceptberättelsen Mobilen, diskussion i helklass, 15 minuter  

Läraren läser historien, se bilaga, och introducerar den tekniska designutmaningen. I det här 

materialet används en speciell placering som går ut på att eleverna skall sitta i en cirkel på 

stolar, bänkar eller kuddar på golvet. 

 

Metoden med cirkeln ger fördelarna att alla kan se varandra samt att alla befinner sig i en 

”jämlik ”placering. Den är särskilt lämplig när man ska koncentrera sig på ett enda ämne som 

innehåller gemensam diskussion eller för att presentera föremål. Alla ser lika bra, när fokus 

finns i mitten av cirkeln. Alternativt håller läraren upp objektet eller låter barnen skicka runt det 

eller så kan ett barn gå runt för att visa föremålet förde andra. Eleverna får på detta sätt även 

träna sin sociala förmåga. De tekniska diskussionerna avhandlas ofta genom effektiva möten 

och den här övningen tillfälle att pröva på detta. 

Läraren berättar för barnen att de under resterande lektioner kommer att prata om mobiler. 

Eleverna ombeds att bygga en sådan i par. 

 

Läraren visar sedan upp bilder av mobiler som finns på Arbetsblad nr 1 – 3 Lektion 1 och ber 

barnen berätta vad de tror kännetecknar en mobil. 

Mer bilder av mobiler finns här: http://pinterest.com/search/pins/?q=mobile 

 

Detta är den tysta impulsen av lektionen, med det menas att barnen får genom synintryck se 

bilder eller genom känseluttryck, känna för att stimulera den fria diskussionen emellan 

varandra.  Läraren rekommenderas att vara i bakgrunden som mottagare av deras tankar. Alla 

konstruktiva idéer, tankar och förslag är välkomna. Grundregeln är att ingenting är fel, alla 

respektfulla och konstnärliga tekniska tankar är lika välkomna, allt ska kunna berättas och 

delas till varandra. 

   

Läraren gör anteckningar på tavlan utifrån vad eleverna har för åsikter om egenskaper hos 

mobiler. 

 

Tips! De karakteristiska inslagen i mobiler är balans, vikt, materialval, nivåer och hängande 

föremål. Eleverna kommer att fördjupa sig mer i detta under arbetets gång. 

 

Läraren påminner eleverna om den tekniska produktutvecklingen, som börjar med att ställa 

frågor. Detta leder till nästa steg i lektionen vilket innebär att de lämnar cirkeln som 

arbetsmetod för att formera sig i grupper. 

 

1.2 Engineering Design Process, EDP och ingenjörsutmaningen, grupparbete, 10 minuter 

Den huvudsakliga verksamheten i lektion 1 genomförs i små grupper som valts av läraren, 

som mest med fyra barn per grupp. Efter gruppindelningen inleder läraren med att be 

barnen skriva ner sina frågor om mobiler på papper, därefter placeras frågorna utspridda på 

golvet. Dubbletter, dvs samma frågor läggs ovanpå varandra. Läraren läser upp frågorna och 

ber barnen att tänka på dem fortsättningsvis. Frågeställningarna kommer att diskuteras när 

det passar tematisk. 

Som en hjälp till läraren kan man dela in frågorna i: 

 konstruktionsmaterial 

http://pinterest.com/search/pins/?q=mobile
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 föremål  

 metod att sammanfoga mobilens delar 

 leder/pinnar 

 verktyg  

 vetenskaplig bakgrund 

 att förstå baskunskaper  

 

 

1.3 FRÅGA fasen i EDP, undersöka mobiler, grupparbete, 45 minuter 

Som nästa steg, kan eleverna göra sina första försök att bygga en slags testmobiler med 

hjälp av några enkla material. Syftet är att prova, göra försök, misstag och få lärdom. 

Läraren presenterar det material som finns tillgängligt och introducerar dem till idén av ett 

dokumenthäfte för att dokumentera sin arbetsprocess. 

Dokumentationshäftet blir en kort bok som skapas av eleverna, där det även ska gå att följa 

barnets individuella utbildningsväg och då samtidigt utgöra ett viktigt diagnostiskt verktyg för 

läraren. Genom att arbeta med dokumentationsverktyg som böcker, lär sig barnen att deras 

tankar har betydelse, de delar upp helhet i delar och får en överblick. De har stöd för sitt minne 

och kan med hjälp av anteckningarna utbyta idéer med varandra. Be barnen fokusera på 

innehåll och låt de estetiska värdena stå tillbaka för fakta och kärninnehåll. 

Läraren förser eleverna med anteckningsböcker eller blad så att de kan utföra nästa steg. 

 I de kommande lektionerna skall eleverna använda dokumentationshäftena. I dessa 

antecknar de deras idéer, metoder för lösningar, uppfinningar, reflektioner om vad de 

lär sig och så vidare. För detta har lärararen förberett med att plocka fram skrivböcker 

eller mappar med lösblad. Läraren fortsätter med att berätta för eleverna: 

 Utmaningen är att göra en modell av en mobil: 

 först antecknar eller skissa de sina idéer, och använder 

dokumentationshäftena till det 

 sedan kommer nästa steg som är att testa idéerna, och här är det också 

lämpligt att komma på nya uppslag om hur man kan göra förbättringar, det 

är också tid att göra dem rent praktiskt 

 beräknad tid för detta är ca 25 minuter  

 till sist är det dags att se hur mobilerna blev 

 

Efter ca 25 minuter bestämmer läraren vilka grupper som ska börja presentera deras 

mobiler. Under förevisningen väljer läraren vilka urvalskriterier som passar att belysa. Det 

kan vara smarta, finurliga eller på andra sätt positiva lösningar, låta alla få något bra att 

delge varandra. 

 

1.4 Sammanfattning, helklass, 20 minuter 

Läraren återkopplar nu till den inledande berättelsen. När konstnären höll på med sin 

konstruktion stötte han på problem med att han inte fick balans på sitt tekniska konstverk, 

det hängde snett och var för tungt på fel ställen. 

 



 

18 
This document is produced under the EC contract № 288989 

It is the property of ENGINEER Parties and shall not be distributed or reproduced without the formal approval 

Läraren ber grupperna att berätta för varandra hur de ser på sina mobiler: 

- är mobilen i balans i jämvikt? 

- vilka problem uppstod under arbetet? 

- hur löstes  dessa? 

- finns det fortfarande frågor eller problem, i så fall vilka är dessa? 

 

Läraren berömmer barnen för att de har hittat många bra lösningar för att bygga en 

testmobil i syfte att göra prov, försök och misstag. Nästa steg kommer att fortsätta med 

ingenjörens arbetsgång i Designprocessen med att konstruera riktiga mobiler. För att hitta 

rätt kommer nästa lektion att handla om experiment med balans, tyngdpunkt, styrkor och 

motkraft. 
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Undersök balans, kraft och maskinteknik 
 

Tid 100 minuter, 120 med fördjupning 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 använda designprocessen som ett verktyg för att lyckas med att designa mobiler 

 känna till kriterier för vad sulorna ska klara 

 lära sig några grundläggande vetenskapliga begrepp som kraft, motkraft, balans och tyngdpunkt  

Material för 30 elever 

 30 dokumentationshäften 

 30 pennor 

 30 arbetsblad nr 4-7, vägledning för 

experiment 

 30 arbetsblad nr 8-11, 

dokumentationsblad för experiment 

 1st arbetsblad nr 12, bild att bygga 

kran 

 30 arbetsblad nr 13, att bygga kran 

 1stfacit nr 14, att bygga kran 

 5 kvastar 

 5-15 icke runda pennor 

 20-150 träpinnar 

 5-15 klädhängare, metalltråd 

 50-150 klädnypor 

 tråd 

 någonstans att hänga mobilen, krok etc. 

 modell av gungbräda, valfritt 

 

Lärarens förberedelse  

 ta fram material 

 skriv ut arbetsblad och gör kopior 

 förbered en arbetsyta för att bygga mobiler på 

 var beredd att berätta om materialval 

 var förberedd med bilder och facit på 

arbetsblad om lyftkranar 

Arbetsmetod  

 cirkelmetod 

 experiments 

 lärarledd diskussion 

 grupparbete parvis 

 

 
Kontext och bakgrund  

Lektion 2 innebär fråga fasen i designprocessen. Vad är viktigt 

att veta om balans, styrka, motkrafter och tyngdpunkt? 

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 även testa 

på att göra en noggrann planering får eleverna möjlighet att 

utforma och bygga leksaker.  
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2.1 Introduktion 10 minuter  

Läraren ber eleverna att minnas tillbaka till förra lektionen och sina tidigare kunskaper om 

 mobiler. 

 

Eleverna ska sitta i en halvcirkel och läraren hjälper dem att repetera utmaningen med att 

bygga mobiler. Läraren återkopplar till den inledande berättelsen med konstnären Paolo 

Paintbrush som frågar Evelyn Ingenjör, om att hjälpa honom med att göra en 

konstruktionsberäkning och en ritning för att han skall kunna skapa sitt konstverk, mobilen. 

I detta sammanhang kommer det också att ingå en diskussion om olika experiment som hör 

hemma inom kraft, motkraft, jämvikt och tyngdpunkt. 

 

Läraren grupperar barnen parvis och förklarar arbetsgången: 

 tre experiment kommer att finnas i klassrummet (om gungbräda finns tillgängligt på 

skolgården finns ytterligare ett) 

 varje experiment görs med hjälp av instruktioner, se Arbetsblad nr 4-7 Lektion 2 och 

dokumentationsblad som är Arbetsblad 8 – 11 Lektion 2. Eleverna använder dessa för att 

dokumentera vad de gör i varje experiment. 

Läraren har tre alternativ när det gäller att lägga upp lektionen. Valet styrs av hur läraren 

anser att barnen kan experimentera på egen hand: 

  eleverna kan välja i vilken ordning de gör experimenten, varje par gör experimenten 

efter deras förmåga 

 experiment utförs i tur och ordning, när läraren säger till byter alla station 

 eleverna stannar kvar på samma plats hela tiden och bara flyttar materialet vidare till 

nästa grupp 

 

2.2 Experiment, grupparbete, 45 minuter, med fördjupning 65 minuter  

Här ska eleverna jobba parvis. 

Den huvudsakliga delen av lektionen består av experiment för att lära känna viktiga 

fysikbegrepp inom ämnena kraft, motkraft, balans och tyngdpunkt.   

 

Experimenten är: 

 

Gungbräda  

Material: penna med kantig form, linjal, tyngd t.ex. mynt 

Uppgift: pennan placeras under linjalen. Linjalen placeras på pennan. Tyngden kan användas 

för att justera balansen. 

Mål: få linjalen att balansera rakt 

Obs: genom att experimentera med tyngder kan man hitta olika balanspunkter 
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Galge 

Material: klädhängare av metall, klädnypor, snöre och krok/plats att hänga upp mobilen 

Uppgift: sätta fast tråd och tyngder på galgen 

Mål: få galgen att hänga rakt i balans och i jämvikt, att få lika stora krafter på varje sida  

 

Kvast 

Material: kvast med mjuka långa borst 

Uppgift: dela borststråna i två delar och ta hjälp av en kompis för att ställa borsten i varje 

hand, se till att den inte faller 

Läraren kan hjälpa till med experimentet genom att fråga: 

 kan du skjuta ihop borsten med båda fingrarna utan att kvasten faller? 

 kan du växla mellan fingrar och händer? 

 är det svårare att röra på två fingrar än ett? Om ja: vilken av fingrarna kan du lättare 

röra? Varför? 

 Mot vilken sida faller kvasten? Varför? 
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 Varför är inte fingrarna exakta i dess mitt, när kvasten är i balans? 

Mål: Hitta tyngdpunkt hos ett föremål som har orgelbunden form 

 

Tips! Tänk på att hålla ett säkerhetsavstånd i experimentet med kvasten så att ingen gör illa 

sig. Tyngdpunkten ligger på kvastskaftet precis ovanför borststråna. 

 

Observera att svängpunkten inte alltid är på samma plats som centrum i ett objekt. Centrum 

eller mittpunkt är en geometrisk definition. Tyngdpunkt däremot bildas av de krafter och 

motkrafter som verkar på en kropp. Den är punkten där man kan tänka sig att föremålets 

hela massa är samlad, men när man ska göra tekniska beräkningar då är det i tyngpunkten 

som tyngdkraften har sin angreppspunkt. 

 
 

 
 

:  
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Gungbräda, fördjupningsuppgift om gungbräda finns på skolgården 

Material: gungbräda på lekplats 

Uppgift: gungbrädan ska hållas i jämvikt med olika antal barn på 

Mål: hitta balans, notera skillnader när olika antal barn sitter på brädan och vilken påverkan 

de har jämvikten 

 

Tips! Hela klassen kan vara med och utföra detta experiment 

 

Läraren tar på sig rollen som observatör och förbereder eleverna inför experimentet med 

gungbrädan genom att be dem reflektera och vara uppmärksam på följande frågor: 

 problem/svårigheter 

 lyckade försök 

 bra förklaringar 

Eleverna kan allmänt behöva hjälp med: 

 läsa och förstå instruktioner 

 dokumentera experimenten i anteckningsböckerna 

 välja nytt experiment utifrån de tillgängliga 

 

 

2.3 Diskussion och sammanfattning, 45 minuter 

Eleverna samlas i en halvcirkel och lägger dokumentationsanteckningarna på golvet för att 

koncentrera sig lättare. Läraren diskuterar de enskilda experiment med klassen. 

Först följer ett samtal om försöken med gungbräda, galge och kvast genom att följande 

frågor uppmärksammas: 

 vilka experiment har utförts? 

 vad lade vi märke till före, under och efter försöken? 

 varför var det så? 

 hur kopplar detta till att bygga mobiler? 

Svaren diskuteras tillsammans och kompletteras av läraren som summerar de relevanta 

tekniska termer som varje experiment illustrerar. Dessa är: 

 kraft 

 motkraft 

 tyngdpunkt 

 balans 



 

24 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

Om läraren vill se vad eleverna noterat under experimenten och hur framstegen fortgått, kan 

elevens dokumentation användas för detta. 

En bild av en lyftkran (Arbetsblad nr 12, Lektion 2) visas för eleverna. Läraren ber eleverna 

att fundera på vad lyftkranen kan ha för betydelse för de kommande experimentstationerna. 

 

Eleverna ska svara på frågorna på Arbetsblad 14, Lektion 2, som handlar om kraft och 

tyngpunkt: 

- När det gäller kraft har man kommit fram till att Newtons tre rörelselagar gäller för 

krafters inverkan på kroppar, dessa är 

1. Ett föremål utan påverkan av yttre krafter kommer att fortsätta vara still eller 

röra sig i en rätlinjig rörelse. 

2. Tidsändringen för ett föremåls rörelsemängd är proportionellt mot verkande 

kraft och har samma riktning som denna. 

3. Varje kraft har en annan lika stor och motsatt riktad kraft, därför blir krafterna 

mellan två kroppar alltid är lika stora och motsatt riktade. 

- När det handlar om tyngdpunkt eller gravitation utgör den en av universums fyra 

fundamentala krafter. Utmärkande för gravitation är: 

1. Den gör att vi hålls kvar på jordklotet. 

2. Den gör att saker vi tappar och släpper faller ner mot jorden. 

3. Den gör att månen snurrar på i sin bana. 

4. Månens gravitation gör att vi har ebb och flod. 

 

Eleverna gör Arbetsblad 13, Lektion 2 som läxa alternativt lektionstid. Bilden på 

arbetsbladet visar en lyftkran med de konstruktionsdelar som ger tyngdpunkt, kraft, 

motkraft och balans. 

 

Tips! Även andra typer av lyftkranar kan ha gemensamma konstruktionsdelar. Bilder av kranar 

finns på följande webbsidor år 2013: 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=turmdrehkran&title=Special%3ASearch 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=tower+crane&title=Special%3ASearch 

 

Om det finns tid kan läraren be eleverna tänka på följande exempel: 

 Trapetskonstnär. På en högt spänd lina håller konstnären balansen med hjälp av 

utbredda armar eller en stång. På en slack lina hjälper den fram- och återgående 

rörelsen av linan artisten att gå balansgång och upprätthålla balansen. 

 Hjullastare. Använder armen och skopans läge för att balansera kraften som utövas av 

den lyfta lasten så att hela traktorn hamnar i balans. 

 Mekanisk våg. Består av vågskålar med en hävarm, som är kopplade till en motvikt. När 

axeln är i balans vet man att vikten på lasten är densamma som motvikten.  

  Svärd. Har tyngdpunkten närmare greppet än spetsen,  precis som på kvasten! När 

smeden smider svärdet justeras tyngdpunkten närmare eller längre bort från handtaget 

enligt önskemålen för svärdets funktion. 
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Till sist ber läraren att eleverna att ta med några föremål från hemmet eller naturen till 

 lektion 3, dessa ska användas till att pryda mobilen, t.ex. små fina stenar, gamla små 

 leksaker, små enkla föremål eller något från naturen. Ett tips är att be eleverna tänka i tema, 

 vilken berättelse vill de ge sin mobil? T.ex. strand, leksak, djur, skog, plats, film, hjälte eller 

 drömmen om en skolresa. 

 

 

  



 

26 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 

Lektion 3 Nu bygger vi! 

Designa din mobil  
 

Tid 105 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 att förstå att designprocessen erbjuder en arbetsmodell för att lösa tekniska problem för att klara 

utmaningen med att tillverka varma sulor  

 prova på att göra en designad produkt för ett specifikt ändamål 

 förstå att processen med att testa och utvärdera är centralt för framgångsrikt teknikarbete  

 

Material för 30 elever 

 30 anteckningsböcker/blad för dokumentation 

 30 pennor 

 Arbetsblad 15-22 

 kamera, valfritt 

 material för sammanfogning av delar 

o 5 genomskinlig tape 

o 5 flytande lim 

o 5 ståltråd 

o 50 gem 

 verktyg att bygga med 

o 30 saxar 

o 10 avbitare 

o 5 borrar 

 stänger att bygga med 

o 50 grillspett av trä 

o 50 sugrör 

o 50 tandpetare 

o 20 mjuka pinnar 

o 20 hårda pinnar 

o 20 plaströr 

 

 tråd att bygga med 

o 2 buntar naturtråd 

o 2 knippen bomullstråd 

o 2 paket snören 

o 2 rullar sytråd 

o 2 nylonsnören 

o 2 broderitråd 

o 2 ull tråd 

 föremål att hänga i mobilen 

o 100 skimrande pärlor 

o 100 träpärlor 

o 30 ballonger 

o 20 vykort 

o 30 frigolitkulor 

o 10-20 skruvar 

o 10-20 muttrar 

o 10-20 vinkorkar 

o föremål som eleverna själva har 

tagit med sig 

 

 

 

Lärarens förberedelse 

 skaffa och ta fram material 

 skriva ut och kopiera arbetsblad 

 förbereda krok och plats för upphängning 

 

Arbetsmetod 

 sitta i en ring 

 grupparbete parvis 

 

Sammanhang och bakgrund  
I den lektion 3 arbetar elever med konstruera fasen 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 noga hur man kan genomföra en av idéerna eller 

kombinera ett antal idéer för att göra en konstruktion. 4) 

Konstruera sulorna och testa de för att se om de uppfyller 

kriterierna. 5) Förbättra designen och gör den ännu bättre, testa 

igen. 
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3.1 Introduktion och kravspecifikation, 15 minuter 

Möblera i klassrummet helst så att klassen kan arbeta med materialet placerat i mitten. 

Läraren återkopplar till den inledande berättelsen där Evelyn Engineer förklarade 

fenomenen kraft, motkraft, jämvikt och tyngdpunkt för konstnären Paolo Paintbrush. 

Eleverna har också lärt sig om dessa begrepp genom sina experiment. Konstverket som 

Paolo bygger har några begränsningar att hålla sig inom: 

  

Läraren förklarar kravspecifikationen som ska gälla när eleverna bygger sina mobiler: 

 mobilen skall ha två nivåer 

 varje nivå skall hänga rakt, det vill säga hela mobilen ska befinna sig i jämvikt 

 

Läraren påminner också klassen om den tekniska produktutvecklingen genom att fråga dem 

i vilka skeden de tror att de är på nu. Svaren är PLANERA och KONTRUERA i Engineering 

Design Process. 

 

Säkerhetsråd: 

 se till att alla konstverken är ordentligt säkrade, att alla knutar och 

upphängningsanordningar är väl kontrollerade 

 var försiktig vid användning av verktyg 

 

 

3.2 Bygga mobil, grupparbete parvis, 60 minuter 

Eleverna ska vara indelas i par när börja bygga sina mobiler, de kommer även att testa och 

kontrollera att de uppfyllt kraven, se kapitel 3.1. 

  

 

Tips! Ett sätt att göra detta på är att rita och klippa ut provbitar i kartong, binda ihop dessa, 

testa och jämföra vad som händer om man flyttar och justerar delarna. 

 

Läraren berättar följande instruktioner för eleverna: 

  de skall jobba i par, läraren styr fördelning för att optimera samarbetet 

 berätta att de skall konstruera en mobil med hjälp av tillgängligt material 

 berätta att till uppgiften hör att försöka klara minimumkraven som innebär minst två 

nivåer och hela mobilen skall vara i balans 

 berätta att mobilerna ska hängas upp i taket när de är klara och påminn om att det är då 

det kommer att synas hur jämvikten är balanserad 

 be eleverna anteckna hur de tänkt och gjort 

 det finns möjlighet för eleverna att göra förbättringar på sina mobiler 

 

Sätt upp en testkrok nära till hands, så att barnen kan gå och hänga upp mobilen för att 

testa hur fördelningen på vikt verkar. Påminn eleverna att anteckna sina tankar och 

beräkningar. Barnen kommer att nytta av att kunna gå tillbaka och läsa hur de tänkte under 

processens gång. 
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Tips! Innan de börjar med sina förbättringar kan läraren dokumentera med foto hur mobilerna 

såg ut innan förbättringsarbetet. Mellansteg i konstruktionsarbetet skall också dokumenteras. 

 

Om några blir färdiga före de andra finns alltid en möjlighet att göra extra utmaningar med 

konstruktionen med hjälp av Arbetsblad 15-22: 

 tillföra en nivå till (nivå är en rad till med tillhörande föremål) 

 tillföra två nivåer till 

 sätta fast ytterligare föremål på mobilen 

 arrangera mobilens rörliga delar så att man kan byta plats på dessa utan att avlägsna 

dem från mobilen 

 dekorera mobilen med estetsikt tilltalande uttryck 

 ta bort en nivå 

 hänga fast ett tungt och ett lätt föremål på samma stång 

  

 

3.3 Sammanfattning, 30 minuter 

Grupperna presenterar sina idéer och lösningar för hela klassen och läraren styr upp en 

konstruktiv konversation mellan eleverna i klassrummet.  

Läraren ber eleverna kortfattat beskriva vad de har gjort hittills. Exempel på frågor: Vilka 

material som har använts? Hur gick det att rent praktiskt sätta fast att delar? Fanns det 

några problem? Förslag på hur man löste dessa? Vilka verktyg användes? 

 

Läraren ber också eleverna förklara de tekniska begreppen kraft, motkraft, balans och 

tyngdpunkt.  

 

Nu ska eleverna tänka på förbättringar. Hur kan deras mobiler göras bättre? Be eleverna att 

gruppvis skriva ner vilka förbättringar de vill göra. Denna diskussion kommer att fortsätta 

och fördjupas i nästa lektion 4.  
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Lektion 4 Hur gjorde vi?   

Är utmaningen löst?  
 

Tid 100 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 att utvärdera ingenjörsutmaningen med avseende på design och funktion 

 att förstå sambanden mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 att redovisa och presentera sitt arbete 

 

Material för 30 elever 

 30 anteckningsböcker/blad 

 30 pennor 

 arbetsblad 15-22, från lektion 3  

 lim och dylikt 

 

 

 verktyg  

 pinnar att fästa saker i  

 tråd för att sammanfoga material 

 föremål att hänga i mobilen 

 

Lärarens förberedelse  

 skaffa material 

 häng upp så många mobiler som möjligt och 

be barnen sätta sig runt om dessa i en cirkel 

 gör i ordning arbetsblad 

 
 

Arbetsmetod 

 grupparbete 

 placera eleverna i en cirkel 

 enskilt arbete 

 

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 sina förbättringar, 10 minuter  

Eleverna sätter sig i en halvcirkel, läraren berömmer deras arbete och ber dem presentera de 

förbättringarna som skall göras. Läraren uppmuntrar eleverna att utbyta kreativa, objektiva 

och konstruktiva idéer. Minimikraven gällande kraft, motkraft, balans och tyngdpunkt 

diskuteras, för att få eleverna uppmärksamma på att kraven uppfylls på ett korrekt sätt.  

Läraren bör se till att grupperna inte konkurrerar på ett negativt sätt med varandra, utan 

istället försöka uppfylla kriterierna på sitt eget sätt.  

 

Läraren påminner också eleverna om konstruktionsprocessen och frågar dem på vilket 

stadium de befinner sig på nu, svaret är förbättra.  

 

Eleverna instrueras till att jobba med förbättringar av deras mobiler, se 4.2. 

 

4.2 Förbättra, grupparbete, 45 minuter 

Varje par arbetar med att förbättra sina mobiler efter de förslag som listas i kapitel 3.1 och 

som diskuterats i 4.1. 

 

Tips! Dokumentera arbetet med hjälp av foto. 

 

Under förbättringsarbetets gång är det viktigt att eleverna noterar svar på följande frågor: 

 vad vill vi förbättra med mobilen? 

 varför? 

 finns det några problem? 

 

Samt gör en skiss av den förfinade mobilen. 

 

Läraren ber eleverna att se tillbaka på Arbetsblad 15-22, Lektion 3. 

 

 

4.3 Göra en byggmanual, enskilt arbete, 30 minuter 

Läraren introducerar den sista aktiviteten för eleverna. De kommer att göra en byggmanual, 

som skall riktas till andra barn, till exempel: 

- andra skolklasser som vill göra samma uppgift   

- andra verksamheter med barn som är intresserade av att bygga mobiler 

- syskon, vänner och övriga intresserade 

 

Genom att skriva bygghandboken, reflekterar och beskriver eleverna den process de gick 

igenom för att konstruera sin mobil. Man kan säga att de repeterar designprocessen i sitt 

minne. 

 

Tips! Fördjupningsarbete kan vara att satsa på utsmyckning, för inspiration se bilaga 

Arbetsblad 1 – 3, Lektion 1. 
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4.4 Slutlig sammanfattning, helklass, 15 minuter 

Slutligen gör läraren en kort återblick och barnen får berätta om erfarenhet och lärande 

samt hur de ser på sina prestationer. Läraren poängterar för barnen att  

- De har lärt sig mycket om hur en ingenjör organiserar sina arbetsuppgifter och 

genomför sitt jobb. De har lärt sig om och tillämpat kunskaper om kraft, 

tyngdpunkt, jämvikt och motkraft och dessutom utvecklat och förfinat sina mobiler. 

 

Om läraren vill och har möjlighet kan hon/han visa ett exempel på en byggmanual som är 

intressant, tydlig och lättläst. 

 

- Berätta för barnen att de har genom att göra mobilerna tränat på att dela upp ett 

stort arbete i mindre lättare genomförbara delar. De har även övat samarbete 

genom att jobba i par och eftersom de har olika förmågor har barnen fått prova på 

hur det är att testa sina idéer för att se hur de fungerar. 
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Bilagor 

Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad är teknik? 
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Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad är teknik? Lärarens stöd 

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

vilka 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. Från snigeln har ingenjörerna influerats av dess utvecklade 

strategier för att ta sig över ojämna ytor och skydda sin kropp med 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? Mode och 

textilindustrin är starka branscher idag. När det gäller produktion av livsmedel används avancerad 

teknik i de agrara näringarna, tillika är tillverkningsindustrin också högteknologisk. Vad tänker 

eleverna om teknikens betydelse för födoämnena i framtiden? 

Några av bilderna på 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, EDP 
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Konceptberättelse 

Hela skolan med barn, personal och rektor har bestämt att deras skola skall renoveras grundligt. De vill att 

skolan ska vara den finaste byggnaden i staden och den lokala konstnären, Paolo Paintbrush har fått i uppdrag 

att dekorera skolans aula med ett fantastiskt tekniskt konstverk – en hängande mobil i taket. Flera vackra 

föremål ska hängas upp i mobilen och dessa måste vara i jämvikt för att konstverket ska hänga snyggt i balans.  

Paolo har redan byggt en liten modell i sin ateljé, men han har svårt att hitta balans i mobilen när han testar 

hänga på allt som han vill ha. Eleverna är mycket nyfikna på vad som händer i deras aula. De överröser honom 

med frågor och kommer med massor av förslag i sina försök att hjälpa honom. 

Paolo inser att han behöver ta hjälp av en ingenjör. Som tur var känner han tillingenjören Evelyn Engineer, 

som är mamma till en av eleverna. Han ber henne om hjälp och de besöker tillsammans skolan. Paolo förklarar 

bakgrunden till konstverkets upprinnelse och de idéer som redan finns. Evelyn berättar sedan för honom om 

krafter, motkrafter, jämviktens och tyngdpunkters betydelse för att få ett vackert och väl balanserat 

konstverk. Paolo bestämmer nu att barnen ska få träffa Evelyn för att få höra om de tekniska svårigheterna 

med mobiler. Paolo vill också ha barnens åsikter och så vill han att de bygger små modeller åt honom. Barnens 

idéer ger honom enormt mycket inspiration till den stora mobilen. 
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Arbetsblad och facit 

Mobilens historia 

Kännetecknande för det tekniska konstverket mobil är att de hängprydnader och fördelade i nivåer. Vanligtvis 

kopplar vi först och främst ihop mobiler med hängande leksaker för små barn. De skapades först på 1920-talet 

som konstverk och blev populära igen i konsten under 1950 och 1960-talen. Mobiler tillhör genren rörlig konst. 

Termen mobil myntades av Marcel Duchamp. Ordet myntade han när han gjorde Readymade Roue de 

bicyclette (1913 ). Senare fortsatte Duchamp att använda ordet mobil när han beskrev hängande rörliga 

konstverken gjorda av Alexander Calder. 

 

Marcel Duchamp (1887-1968), en fransk- amerikansk konstnär, började sin karriär när han var 15 år som 

impressionistisk målare. Hans konstnärliga stil förändrades radikalt efter besök på Deutsches Museum, 

München, Tyskland och Paris Air Show, Frankrike, 1912. Han blev mycket inspirerad av teknik och 

industriproduktion som faktiskt bröt med de traditionella konventionerna. Duchamp producerade sedan det 

konstnärliga verken som kom att kallas för ready-mades. 

 

 För honom var själva valet av objekt en extremt inspirerande handling så starkt att den gav honom en nästan 

total vision av det slutliga konstverket. Med detta synsätt utlöste han stora diskussioner i konstvärlden. 

 

Ready-mades är vardagliga föremål, som förvandlas till konstverk, antingen med hjälp av små ändringar eller 

genom att ändra betydelsen av objektet. 

 

Alexander Calder (1898-1976), amerikansk ingenjör, skulptör och konstnär. I sitt konstnärliga arbete försökte 

han kombinera abstraktion med rörelse. Hans första rörliga skulpturer var leksaker av olika sorters tråd och en 

mängd andra material. Influerad av den parisiska konstscenen konstruerade han sedan sina första mobiler. 

 

Alexander Calder har definierat tre typer av mobiler: 

- stående 

- hängande 

- väggmontage 

 

Rörlig konst  

Är en konstform som omfattar rörelse integrerat i konsten. Rörelsen uppstår antingen av naturkrafter som 

vind och vatten eller genom mekaniska eller datorstyrda medel. Konstnärerna införlivar ofta vetenskapliga 

eller tekniska aspekter i sina konstverk. 

 

I början av 1920-talet, började några konstnärer experimentera med funktionalistisk konst. I denna tid av 

snabb teknisk utveckling, med ökad industrialisering och allt fler kommunikationer som till exempel bilar och 

flygplan, började konstnärerna implementera mer rörelser i sina statiska konstverk. De försökte införliva 

dynamisk rörelse och använda tid som ett uttryck. Denna utveckling utmanade konstkännarna att aktivt 

engagera sig i dessa nya konstverk för att uppskatta dem fullt ut. 

 

Detta begrepp inkluderade aktivt engagemang, vilken hängde ihop med den pågående samhällsutvecklingen 

mot att allt fler utbildade sig. Tongivande var vid den här tiden Oskar von Miller, grundare av Deutsches 

Museum 1903. Museet blev ett stort teknisk vetenskaplig museum med hands-on exhibits och tillika 

föregångare till ett flertal science center med många moderna praktiska experiment. 

 

Nu börjar de första maskindrivna rörliga konstföremålen att dyka upp, den ryska konstnären Naum Gabo är 

välkänt namn och upphovsman till ett antal sådana. 
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Berömda konstnärer som arbetat med rörlig konst i olika former: 

- Marcel Duchamp ( Hängande skulptur ) ( 1887-1968 ) 

- Alexander Calder (1898-1976) 

- George Rickey (1907-2002) 

- Adolf Luther (1912-1990) 

- Nicolas Schöffer (1912-1992) 

- Jean Tinguely (1925-1991) 

- Jörg -Tilmann Hinz ( född 1947 ) 

 

Berömda verk med rörlig konst: 

- Roue de bicyclette ( Marcel Duchamp ) 

- Rote Reliefer ( Marcel Duchamp ) 

- Standing Wave ( Naum Gabo ) 

- Kronos 15 - Stadthaus / Bonn ( Nicolas Schöffer ) 

- Eos xk III - Israel Museum / Jerusalem ( Jean Tinguely ) 

- St Thomas Fontän - London ( Naum Gabo ) 

- Vier Vierecke im Geviert (George Rickey ) 

- Indiska fjädrar ( Alexander Calder ) 

- Ljus - Space Modulator ( László Moholy - Nagy ) 
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Register över bilder, instruktioner, dokumentationsblad och uppdragskort 
 

Bilder/illustrationer  av mobiler, Lektion 1 

1. Arbetsblad 1 Lektion 1 Bild av mobil 1 

2. Arbetsblad 2 Lektion 1 Bild av mobil 2 

3. Arbetsblad 3 Lektion 1 Bild av mobil 3 

 

Instruktioner till experiment, Lektion 2 

4. Arbetsblad 4 Lektion 2 Gungbräda 

5. Arbetsblad 5 Lektion 2 Galge 

6. Arbetsblad 6 Lektion 2 Kvast 

7. Arbetsblad 7 Lektion 2 Gungbräda på lekplats 

 

Dokumentationsblad, Lektion 2 

8. Arbetsblad 8 Lektion 2 Dokumentationsblad Gungbräda 

9. Arbetsblad 9 Lektion 2 Dokumentationsblad Galge 

10. Arbetsblad 10 Lektion 2 Dokumentationsblad Kvast 

11. Arbetsblad 11 Lektion 2 Dokumentationsblad Kvast 
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Arbetsblad 1 Lektion 1 Bild av mobil 1  
 

 

 
 

 

 

 

 

Mobil av konstnären Alexander Calder 

Källa: http://www.calder.org/ 
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Arbetsblad 2 Lektion 1 Bild av mobil 2 
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Arbetsblad 3 Lektion 1 Bild av mobil 3  
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Arbetsblad 4 Lektion 2 Gungbräda 
 

Namn: 

Datum: 

 

Vad du behöver:  

- linjal 

- kantig penna 

- små tyngder 

 

Så här ska du göra!  

1. Läs först instruktionen. Skriv ner vad du tror ska hända. 

2. Lägg linjalen på pennan. Balansera linjalen. 

 

3. Läggen tyngd på vardera änden av linjalen. Försök flytta tyngderna.  

4. Kan du göra gungbrädan balanserad med olika antal tyngder? 

 

5. Dokumentera. 
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Arbetsblad 5 Lektion 2 Galge 
 

Namn: 

Datum: 

 

Vad du behöver:  

- galgar gjorda av metall 

- bit av snöre 

- plats för att hänga upp galgen 

- 10 klädnypor 

 

To work!  

 

1. Läs först  instruktionerna. Skriv sedan ner dina antaganden. 

2. Häng upp galgen på kroken. 

3. Balansera galgen med hjälp av klädnypor.  

 

4. Kan du balansera klädhängaren med olika antal klädnypor?  

 

6. Dokumetera. 
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Arbetsblad 6 Lektion 2 Kvast  
 

Namn: 

Datum: 

 

Vad du behöver:  

- sopborste 

 

Så här ska du göra!  

 

1. Läs först instruktionen. Skriv ner vad du tror ska hända. 

2. Håll upp borsten mellan dina händer. Se till att den kan röra sig fritt mellan 

händerna. Sträck upp armarna och håll händer så längt ifrån varandra som du 

kan. 

 

3. För nu sakta ihop händerna mot varandra. 

4. Åt vilket håll kommer borsten att röra sig? Kommer den att tippa? Mot vilket 

håll? 

5. Dokumentera. 
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Arbetsblad 7 Lektion 2 Gungbräda på lekplats 
 

Namn: 

Datum: 

 

Vad du behöver:  

- Tillgång till gungbräda på t.ex. en lekplats, skolgård etc 

- Flera barn 

 

 

Så här ska du göra! 

 

1. Läs först instruktionen. Skriv ner vad du tror ska hända. 

2. Balansera gungbrädan med två barn. 

3. Gör enligt instruktionerna A, B, C i bilden. 

 

 

 

4. Dokumentera 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

  

Arbetsblad 8 Lektion 2 Dokumentationsblad Gungbräda 
 

Namn: 

Datum: 

 

Kan du gissa hur du ska placera tyngderna på linjalen för att få den i balans? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Så här ska du göra: 

Skissa: 

Hur kan du balansera gungbrädan? Var ska du lägga dina tyngder?  

 

 

 

 

Beskriv:  

Hur balanserar du gungbrädan? Var ska du lägga dina tyngder? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Kan du förklara varför? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Arbetsblad 9 Lektion 2 Dokumentationsblad Galge 
 

Namn: 

Datum: 

 

Försök gissa var du måste hänga klädnyporna för att galgen ska bli balanserad. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Så här ska du göra: 

Skissa: 

Hur kan du balansera galgen? Var måste du sätta klädnyporna? 

 

 

 

 

 

 

 
Beskriv:  

Hur kan du balansera galgen? Var måste du sätta klädnyporna?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Kan du förklara varför? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Arbetsblad 10 Lektion 2 Dokumentationsblad Kvast 
Namn: 

Datum: 

 

Jag antar att det här kommer hända: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Så här ska du göra: 

 

Gör experimentet. Skriv ner vad som händer. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Försök att förklara vad som hände. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Arbetsblad 11 Lektion 2 Dokumentationsblad Gungbräda på lekplats 
 

Namn: 

Datum: 

 

Kan du gissa var barnen ska sitta för att gungbrädan ska var i balans?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Så här ska du göra: 

Skissa: hur ska du göra för att balansera gungbrädan? Var antar du att barnen ska sitta för 

att gungbrädan ska få balans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beskriv: hur ska du göra för att balansera gungbrädan? Var antar du att barnen ska sitta för 

att gungbrädan ska få balans? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Kan du förklara varför? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Arbetsblad 12 Lektion 2 Bild av lyftkran  
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Arbetsblad 13 Lektion 2 Krafter i exemplet lyftkran 
 

Namn: 

Datum: 

 

Du har gjort experiment om kraft, motkraft, balans och tyngdpunkt.  

I vardagen ser du många exempel på detta, nu ska vi se på en lyftkran. 

 

Så här ska du göra: 

1. Titta i par på bilderna av byggkranen. Diskutera frågorna: 

- kan du hitta tyngdpunkten?  

- var verkar kraften? var är dess motkraft? varför måste det finnas en motkraft? 

- är lyftkranen balanserad?   

 

2. Skriv in begreppen på rätt ställen I bilden:  

Kraft = force 

motkraft = counter force 

tyngdpunkt = centre of gravity 
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force 

Arbetsblad 14 Lektion 2  Facit krafter i exemplet lyftkran 

 
Namn: 

Datum: 

 

Du har gjort experiment med kraft, motkraft, balans och tyngdpunkt. 

I vardagen ser du många exempel på detta, nu ska vi se på en lyftkran. 

 

Så här ska du göra: 

3. Titta i par på bilderna av byggkranen. Diskutera frågorna: 

- kan du hitta tyngdpunkten? 

- var verkar kraften? var är dess motkraft? varför måste det finnas en motkraft? 

- är lyftkranen balanserad? 

4. Skriv in begreppen på rätt ställen I bilden: kraft/motkraft/tyngdpunkt 
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Arbetsblad 15 Lektion 3 Uppdragskort 1  
 

 

 

 

 

Lägg till en nivå 
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Arbetsblad 16 Lektion 3 Uppdragskort 2 
 

 

 

 

Lägg till två nivåer 
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Arbetsblad 17 Lektion 3 Uppdragskort 3   
 

 

 

 

 

Häng upp 2,3,4…saker till 
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Arbetsblad 18 Lektion 3 Uppdragskort 4  
 

 

 

 

 

Prov att byta plats på föremålen,  

se till att de  

fortfarande går att flytta på 
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Arbetsblad 19 Lektion 3 Uppdragskort 5  
 

 

 

 

 

Flytta tyngdpunkten på  

en av nivåerna 
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Arbetsblad 20 Lektion 3 Uppdragskort 6  
 

 

 

 

 

Dekorera mobilen 
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Arbetsblad 21 Lektion 3 Uppdragskort 7 
 

 

 

 

 

Ta bort en nivå 
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Arbetsblad 22 Lektion 3 Uppdragskort 8 
 

 

 

 

 

Häng en tung och en lätt sak  

på samma nivå 
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Centrala begrepp i lektion 2 
 

Centrala begrepp i Lektion 2 

 alla föremål påverkas av krafter 

 föremål har ofta två olika krafter som verkar på det 

 när föremål tillförs ny kraft, fortätter det att göra rörelsen det gjorde innan och det innebär att det 
kan fortsätta röra sig i en stadig hastighet, förbli still, sakta eller öka fart 

 omvända krafter 

 vikt (massa) är en fysikalisk storhet, ett mått på ansträngning som krävs för att bära eller lyfta 
föremål 

 tyngdpunkt 
 

Ingenjörens designprocess som läromedlet handlar om, ger eleverna möjligheter att tänka ut kreativa, 

tekniska lösningar för att lösa ingenjörsutmaningen. Eleverna uppmuntras att presentera och diskutera sina 

förhållningssätt och kritiskt värdera dessa på ett positivt sätt genom att lämna förslag till förbättringar som 

kommer från de erfarenheter eleverna har samlat på sig. 

 

Kraft i balans 

Kärnan i lektion 2 handlar om att balansera krafter. Balanserade krafter kan verka på både stationära och 

rörliga objekt och i varje enskilt fall kan detta faktum utgöra särskilda utmaningar för elevernas förståelse. 

 

Eleverna kan ha svårt att förklara vad krafter är men kan lättare känna igen vad krafter gör med ett föremål. 

De vet av erfarenhet att krafter kan göra att objekt rör sig, och att detta kan innebära både snabbare och 

långsammare hastighet. De vet också att krafter kan ändra riktning på ett rörligt objekt och förändra objektets 

form. När de ska göra sina mobiler behöver de förstå hur de ska tillämpa sin förståelse av var krafter verkar på 

mobilen. Att balansera en pinne på 1 meter på fingret ger en inblick i detta. Vikten av en meter pinne är jämnt 

fördelad längs dess längd. Även om gravitationskraften verkar på hela längden, då det balanseras på fingret 

känns det som om all vikt verkar genom en enda punkt i dess mitt. Detta gör att den nedåtriktade kraften på 

pinnens vikt som ska balanseras av den uppåtriktade kraft fingret sker på denna enda punkt. Den punkt där 

tyngden tycks verka kallas tyngdpunkten. Det är på olika platser i olika objekt och detta illustreras ytterligare i 

kvastexperimentet i Lektion 2. 

För att göra mobilen stabil, måste den totala krafter som verkar på dess olika delar balanseras. 

. 

Krafter som ändrar riktning 

Att bygga mobiler kräver att eleverna tillämpar sina kunskaper om balans och kraft. Alla föremål som påverkas 

av krafter kan ändra riktning. De flesta elever vet från tidiga erfarenheter som litet barn att genom att sätta sig 

långt ut på plankan kan man få balans trots att det sitter en tyngre person på andra sidan. Vikten på varje 

person på gungbräda utövar en vridkraft runt svängpunkten. När vikten för varje föremål på vardera sidan av 

en svängtapp är densamma, är vridkraften kring svängtappen lika om de är på samma avstånd från centrum, 

se fig. 1. Om krafterna utgör en central punkt då de verkar i motsatta riktningar, agerar den vänstra sidan 

moturs och den högra sidan medsols. För att systemet skall vara balanserat måste dessa två krafter vara 

desamma. Den kraft som utövas på varje sida är inte bara en följd av dess vikt. Den totala kraften på varje sida 

är en produkt av vikt, kraft och avstånd från svängtappen (figur 2). En förändring i vikt eller avstånd resulterar i 

en förändring i jämvikt. 
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Figur 1. Lika krafter som verkar runt mittaxeln, förutsatt att vikt är lika på varje sida och avståndet från 

centrum är lika. 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet med balanserade krafter är ibland svårt att applicera på fler sammanhang. Det viktiga att komma 

ihåg är att den nya balanspunkten kan hittas där den totala nettokraften förblir lika. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

Genom att tillföra vikt på den ena sidan och därmed öka skillnaden i vikt innebär att vridkraften ökar på den 

andra sidan. Detta uppnås genom att öka avståndet mellan tyngdkraften bilda pivot. Detta illustreras i fig. 3, 

där en ny balanspunkt har uppnåtts. När eleverna gör sina mobiler kan de utforska förhållandet mellan vikt 

och avstånd. Genom att undersöka detta kommer de att inse att vikterna och krafterna av de olika krafterna 

måste balanseras. Denna företeelse kommer till uttryck genom balans som säger att för varje kropp i jämvikt 

måste summan av vridkraften medurs vara lika med summan av moturs vridkraft med svängpunkten i 

centrum. Genom att utforska detta förhållande kan eleverna börja förstå detta och de kan göra lämpliga 

justeringar i att placera olika vikter på olika platser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

För alla konstruktioner inom teknik, vare sig det är maskiner, byggnader eller liknande objekt, måste krafter 

och motkrafter balanseras. En kran till exempel välter om den inte har en motvikt som balanserar vikten. 

kraft   kraft 
 pivot 

   

force 

  kraft   pivot 

  kraft  kraft  pivot 

Figur 2. Ett annat sätt att få 

balans: när vikten till vänster 

ökar, behöver vikten till 

höger öka avståndet från 

mittaxeln 

Figur 1. Lika krafter som 

verkar runt pivot, förutsatt 

att vikt är lika på varje sida 

och avståndet från centrum 

är lika. 

 

 

Figur 3. En ytterligare 

ökning av vikt, kräver en 

förskjutning i läge från 

mittaxeln.   
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Stöd för läraren 
Balans - jämvikt är ett tillstånd där en struktur eller ett system är i vila eller likformig rörelse på grund av 
styrkeförhållandena. 
 
Tyngdpunkt - är punkten på en kropp där tyngdkraften anses agera. 
 
Motkraft - i de flesta fall verkar krafter i par och agerar i motsatta riktningar. Den motsatta kraften kallas 
ibland motkraft. Kraft och motkraft agerar i motsatt riktning. Resultatet av en lika stor kraft och motkraft är 
en balans av krafter. 
 
Ingenjör - en person som använder sin kreativitet och kunskap om material, verktyg, matematik och 
naturvetenskap för att designa föremål som kan lösa problem, eller göra livet lättare. 
 
Engineering Design Process, kallas här designprocess, och är en slags produktutveckling bestående av fem 
steg som används av ingenjörer för att lösa problem; FRÅGA, TÄNKA, PLANERA, KONSTRUERA och 
FÖRBÄTTRA. 
 
Mekanik - tekniskt område som handlar om både design och konstruktion av maskiner. 
 
Stabilitet - förmågan i en struktur eller ett system att behålla sitt tillstånd när krafter verkar på det, eller att 
kunna gå tillbaka till detta tillstånd utan att genomgå stora svängningar. 
 

  



 

64 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

Elevers idéer om balans och kraft 
Barns tankar om vår värld kommer från deras egen vardag. De innehåller förnuftigt resonemang som bygger 

på observation och interaktion. Att få barn att lära sig nya kunskaper har visat sig mer framgångsrikt genom 

aktivitet än endast genom teori. Detta är en viktig pedagogisk uppgift. Det är extremt krävande för elever på 

alla nivåer och åldrar att ta till sig nya idéer om okända företeelser, särskilt när dessa verkar motsäga sunt 

förnuft. Även genom forskning har vi fått en viss inblick i de tankar eleverna kan antas ha, inom några 

vetenskapliga områden. Man har funnit att olika eleverna har olika svårt att artikulera sitt tänkande. Det finns 

således nödvändighet av att visa försiktighet i att göra antaganden om deras resonemang. Detta belyser 

vikten av att ge barn möjlighet att diskutera sitt tänkande. 

 

Tyngd är en kraft 

Tyngd  inom vetenskapen refererar till kraft (gravitationens inverkan mellan ett föremål och jorden), vilken 

mäts i newton. I vardagliga sammanhang när ordet vikt oftast används menas massa. Massa är ett mått på hur 

mycket materieinnehåll som finns i ett objekt och mäts i kg. 

Svårigheterna med att förstå begreppet kraft får inte underskattas i undervisningen. Läraren behöver få en 

uppfattning om hur väl var och en har förstått begreppet vikt. Förväxlingar kan finnas, att t.ex. vikt är orsaken 

till att löv etc. färdas i luften under hösten, det finns en mängd olika idéer om gravitation i sig (1). Andra 

exempel på missuppfattningar som kan behövas förklaras är att” tyngdkraft drar ner” eller så kallad ”attraktiv 

kraft”. Det finns också missförstånd med uppfattningar om att föremål trycks ner på jorden. Begreppen är 

svåra och eleverna kan koppla ihop gravitationen med luft, istället för den riktiga kunskapen att associera 

gravitationen med vikt, eller ett föremåls tyngd. Nuffield Primary Science Theachers´Guideon  Forces (1) ger ett 

exempel på idéer om de krafter som verkar på ett segelflygplan som visar en missuppfattning om hur "de 

nedåtgående trycket, som hindrar att det flyger uppåt är motsatt av det uppåtgående tryck som finns under 

vingarna och som hindrar att det dyker ner. Emellertid kan man också ha fått den felaktiga uppfattningen att 

tryck avtar, för att man tror att den initiala kraften som startade rörelsen genom luften tar slut, det var därför 

man trodde att kraften stiger uppåt av föremålets rörelse i motsats till att påverka ett föremål. 

 

Stillastående föremål och föremål i rörelse utgör verkligen utmaningar i att förstå krafter. 

 

Krafter i jämvikt: stationära strukturer 

Barn kan vara konfunderade över att de tror att föremål som är helt stilla inte påverkas allas av någon kraft 

och de kan inte förstå att det är krafter som gör att föremålet inte rör sig. Genom att göra fysiska experiment 

som ger upplevelser av vad kraft är kan barnen lättare utmana sina tankar. Genom att undersöka vilken balans 

ett antal föremål har och genom att ändra deras lägen kan eleverna få hjälp med att känna förskjutning av 

krafter, t.ex. vad händer när eleven trycker en ballong ner i en hink med vatten? Det viktigaste med detta är 

att förstå att om ett föremål ska vara kvar på samma ställe, är det inte krafter som påverkar det, utan istället 

att krafterna är lika stora, dvs i balans. Därför är krafterna som verkar på ett flytande föremål dess vikt som 

pressar nedåt på vattnet och den uppåtgående orsakad av flytkraften av den uppåtgående kraften. Dessa är 

lika stor och i jämvikt. Vi kan även se detta direkt när vi ser en dragkamp, där varje sida utövar en dragkraft och 

det inte blir någon förflyttning alls i någon riktning, då är krafterna lika och i jämvikt. Det är också svårt att se 

och förstå igen krafter i något som inte rör sig kan överföras inne i själva föremålet. Orsaken till detta är att 

överföringen av rörelse är svårt at se i något som är stilla. Det är viktigt att låta eleverna få känna eller se de 

krafter som påverkar ett stillastående föremål. För att upptäcka kreativa vägar är det viktigt att låta eleverna 

känna eller se de krafter som påverkar föremål som är stillastående. Genom att upptäcka kreativa sätt att 

förstå krafter som påverkar i ett stilla stående objekt, t.ex. är broar ett exempel att göra detta på.   

 

Krafter i jämvikt: objekt i rörelse  

Komplexiteten för eleverna att förstå vad som händer när ett fast föremål börjar rör sig, är tydlig. Ibland finns 

missförstånd som att om ett föremål sätts i rörelse kommer det att fortsätta röra sig ända tills den kraft som 
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påverkade föremålet att röra på sig avlägsnas. Om man kastar upp en boll i luften till exempel, kan man 

missförstå vad som händer och resonera att den kraft de har gett bollen stannar med den tills den tar slut, det 

vill säga den kraft som blir förbrukad vid rörelse av objektet i stället för att verka på föremålet. Det här är 

utomordentligt förnuftigt och intuitivt men i strid med vetenskaplig förklaring. Krafter är inte inneboende i 

objekten dem själva. De krafter som verkar på ett föremål som rör sig i en rak linje och varken påskynda eller 

bromsar är balanserade. Detta är svårt att förstå, eftersom det ibland är svårt att känna igen vilken kraft som 

verkar på det rörliga föremålet och om objektet rör sig med samma hastighet, att sakta ner eller påskynda 

eller inte. Om de krafter som verkar på ett rörligt objekt inte är balanserade, är föremål antingen snabbare, 

långsammare eller ändrar riktning. Det kan hjälpa elever om läraren har möjlighet att berätta om egen 

livserfarenhet för att lättare få eleverna att se hur det förhåller sig i verkligheten. De vet till exempel att när 

man cyklar nerför i en brant backe, är det nödvändigt att börja bromsa i tid för hinna med att få friktionskraft 

att bromsa cykeln. Genom att bromsa ett föremål i rörelse, måste en kraft tillföras hela tiden så fort kraften 

inte finns där har föremålet ingen aktiv bromskraft. Detta gäller även för ett objekt som ska öka fart, det 

måste finnas kraft som verkar på den hela tiden. När man cyklar på en väg utan lutning, är det nödvändigt att 

hela tiden ge kraft med hjälp av pedalerna för att behålla accelerationen. För ett objekt som faller fritt, verkar 

tyngdkraften på den hela tiden för att accelerera den mot jorden. Detta skulle innebära att föremålet skulle 

accelerera snabbare och snabbare tills den nådde marken. Detta händer inte eftersom en annan kraft, 

luftmotstånd, balanserar ut effekten av gravitationskraft. Fallskärmshopparen visar detta på ett tydligt sätt. 

 

Läromedlet från ENGINEER ger eleverna tillfällen att utforska några av deras tankar och idéer, genom att lära 

sig och tillämpa kraft och balans, får de uppleva många faktauppgifter i verkligheten. Det är en möjlighet att 

utöka sin medvetenhet om hur ingenjörer använder sin kunskap om krafter genom att designa och göra enkla 

maskiner för att utföra särskilda uppgifter. Att ta sig an den utmaningen, innebär att eleverna kan utöka sitt 

tänkande om olika sätt på vilka krafter som kan överföras, hur enkla maskiner kan förändra rörelse för 

särskilda ändamål och hur mekanismer kan påskynda eller bromsa rörelsen. Vanligtvis genom att göra sina 

modeller av mobiler kommer eleverna att få taktila och visuella upplevelser av hur krafter verkar. 
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Partners  
Bloomfield science Museum Jerusalem 

The National Museum of Science and Technology “Leonardo da Vinci” 

Science Centre NEMO  

Teknikens hus  

Techmania Science Center 

Experimentarium 

The Eugenides foundation 

Condervatoire National des Art et Métiers- muse des arts et métiers 

Science Oxford 

The Deutsches Museum Bonn 

Boston’s Museum of Science 

 

 

Netiv Zvulun – School  

Istituto Comprensivo Copernico 

Daltonschool Neptunus 

Gränsskolan School 

The 21st Elementary School 

Maglegårdsskolen 

The Moraitis school 

EE. PU. CHAPTAL 

Pegasus Primary School 

KGS Donatusschule 

 

 

ECSITE – European Network of Science Centres and Museums 

ICASE – International Council of Associations for Science Education 

ARTTIC 

Manchester Metropolitan University  

University of the West of England 

 

Er zijn 10 lessenseries beschikbaar in deze talen:  

 
 

The units are available on www.engineer-project.eu till 2015 and on    

www.scientix.eu 
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