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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.  Materialet 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 undervisningsmaterial 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 designprocessen 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 flera möjliga lösningar för att undvika att det 

endast finns 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 möjligheterna 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, en övergripande förberedelselektion som är lika i 

alla 10 materialen. Lärare vilka väljer att undervisa 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 

konceptberättelse för att sätta problemet i ett sammanhang, denna lektion lägger grunden för vad 

som kommer att hända i nästa lektion. 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 fåreleverna i Lektion 4 

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

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 
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som materialen är framtagna för. Läromedlen har utformats för att vara flexibla, således kan läraren 

välja vilka aktiviteter som man vill inkludera och därför finns det möjligheter till att lägga till eller ta 

bort moment beroende på vilka möjligheterna är 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 samt bilder. Fördjupningar och förklaringar finns i bilagor, 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 6 timmar och 40 minuter 

 

Målgrupp 9-12 år 

 

Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjörer med inriktning på materialteknik för att 

finna en lösning på utmaningen att bygga mekaniska leksaker. Eleverna tar del av konceptberättelsen som 

handlar om en uppfinnare som hjälper barn i utvecklingländer att göra egna leksaker med hjälp av enkla 

material. I undervisningsmaterialet kommer eleverna att undersöka riktiga föremål som vanligtvis finns i ett 

klassrum för att lära sig om enkla mekaniska maskiner och mekanismer t.ex. hävstänger, kammar och 

kugghjul samt lära sig om överföring av krafter, de kommer sedan praktiskt att tillämpa kunskaperna när de 

bygger egna leksaker. Eleverna använder sig av enkla och billiga material för att testa sina hypoteser, idéer 

och förbättringar. De gör praktiska övningar i grupper och diskussioner 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 Mekanik och energi 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå hur enkla mekanismer fungerar, t.ex. hävstänger, kammar och kugghjul 

 tillämpa några grundläggande begrepp inom mekanik, kraft och rörelse 

 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 enkla leksaker och lära ut hur man gör, eleverna kommer att få bygga mekaniska leksaker 
och som valfri fördjupning tillverka ett räkneverk, eleverna får förståelse för behovet av att analysera 
mekaniska rörelser, hur de kan överföras och transformeras 
Lektion 2 fokuserar på kunskaper som eleverna behöver veta om krafter, mekanik och mekanismer och de 
hittar på nya idéer som syftar till att lösa problemet  
Lektion 3 eleverna omsätter sina kunskaper om krafter, mekanik och mekanismer till praktiskt 
konstruktionsarbete med 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 

Sax 

 

30  1 30 30 30 

Gummiband 

 

40   30 20 20 

Limstift 

 

30   30 30 30 

Häftmassa 

 

13    3 5 5 

Blompinne 

 

100   40 30 30 

Sugrör 

 

100   50 30 20 

Tejp 

 

3   1 1 1 

Limpistol 

 

1   1 1 1 

 

Borr/pryl 

 

5   5 5 5 

Frigolit som ej smular 15   15 15  

Pennor 

 

30  30 30 30 30 
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Material 
Total 

mängd 

Lektion 

0 

Lektion 

1 

Lektion 

2 

Lektion 

3 

Lektion 

4 

Snöre 

 

1    ½  ½  

Låda av kartong 30   15 15  

Papperskniv (till läraren) 

 

1    1 1 

Kork 

 

20    10 10 

Diverse kartong X   X X X 

Modellera 

 

X    X X 

A4-papper    X X X 

 

1. Följande material är viktiga för demonstrationerna 

Material 
Total 

mängd 

Lektion 

0 

Lektion 

1 

Lektion 

2 

Lektion 

3 

Lektion  

4 

Cykel 

 

1  1 1   

Klocka 

 

1  1    

Kavel 

 

1  1    

Korkskruv 

 

1  1 1   

Material 
Total 

mängd 

Lektion 

0 

Lektion 

1 

Lektion 

2 

Lektion 

3 

Lektion 

 4 

Paraply 1  1    
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Sax 

 

1  1    

Pennor 

 

2  2    

Passare 

 

4   1 4 4 

Skolväska 

 

1  1    

Mekanisk leksak 

 

1  1 1 1 1 

Kamera 

 

1  1    

Lyftkran (modell/leksak) 

 

1  1    

Stegbil (modell/leksak) 

 

1  1    

Lampa med mekanisk arm 

 

 

 

1 

  

 

1 

   

 

Läraren kan även visa icke mekaniska föremål, t.ex. ballong, sko, bok, ljus, gaffel osv.  
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Följande material tillhör fördjupningsdelen: 

Material 
Total 

mängd 

Lektion 

0 

Lektion 

1 

Lektion 

2 

Lektion 

3 

Lektion  

4 

Mekanisk skrivmaskin 

 

1  1    

Mikroskop 

 

1  1    

Mekanisk symaskin 

 

1  1    

Torkcentrifug för sallad 

 

1  1    

Visp 

 

1  1    

Kugghjul 

 

10 kit   10 kit 
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Lektion 0 Vad är teknik? Teknik i ett kuvert? Vad gör en ingenjör? 
 

Tid Läraren väljer hur lång tid eleverna ska spendera på denna lektion beroende på deras tidigare 

erfarenheter. Introduktionen, kärnaaktiviteter och sammanfattning tar ca 40 minuter, ytterligare aktiviteter 

och diskussioner tar ca 10-30 minuter. 

 

Mål för eleverna, ges 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 tillgång på 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 kuvert 

typer 

 8 uppsättningar med minst 5 olika föremål  

 

 8 uppsättningar med förpackningar för 

eventuellt fördjupningsarbete 

 

 kort, papper, lim, sax

 

Förberedelse 

 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 sak, 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 

bilderna 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 idéer.  

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 ett 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. 

förvaring, skydd, innehålla och innesluta. 

 

0.3 Aktivitet 2 Gruppera kuvert och innehåll, 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 skulle vara mest lämpade för de objekten och förklara varför. 
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Saker kan exempelvis vara ett par glasögon, viktigt papper eller ett ömtåligt fotografi, smycke, 

dvd, sax. Utbud av föremål och kuvert kan varieras beroende på sammanhang och vad som 

finns tillgängligt. 

 

Följande frågor kan hjälpa till att styra diskussionen: 

─ vilket material är kuvertet tillverkat av? 

─ vilka sammafogningsmetoder och förslutningar används? 

─ vilka typer av objekt kan höljet förvara? 

─ 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 för 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 tre 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 små grupper och be dem 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 de om att använda gamla tekniker/ ta fram nya, 

teknikutvecklingsarbete omfattar utvärdering och förbättring 

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

överväger alltid sammanhang, resurser och förutsättningar 

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

världen, och både män och kvinnor kan vara 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 70 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 att använda designprocessen för att göra det möjligt att lösa ingenjörsutmaningen 

 att identifiera grundläggande mekaniska principer hos enkla mekaniska maskiner 

 att förstå varför mekanik omvandlar kraft till rörelse 

Material för 30 elever 

 30st Arbetsblad 1, Lektion 1 

 föremål lånas om möjligt till klassrummet, 

t.ex. cykel, se materialförteckning 

     

     

 

Förberedelse för läraren 

 kopiera arbetsblad som hör till lektion 1 

 be eleverna ta med varsin mekanisk leksak 

 läsa konceptberättelsen 

 bestämma om räkneverk ska utgöra 

fördjupning av arbetet 

Lärarens metod  

 undervisning i helklass för att förstå 

konceptberättelsen och för att sammanfatta 

kunskaperna 

 grupparbete i experimentuppgifterna

 

Kärnan i lektionen 

 att förstå att ingenjörer arbetar med problemlösning 

 att förstå att mekanik finns i många föremål som eleverna använder varje dag  

 att förstå definitionen på ett mekaniskt objekt  

 öva samarbete, en viktig del i ingenjörens arbete 

 

 

Sammanhang och bakgrund 

Eleverna får ta del av konceptberättelsen, ingenjörens 

designutmaning, får hjälp att förstå sammanhanget och 

arbetar nu med designprocessen. Fråga fasen innebär 

även att eleverna lär sig om mekaniska objekt skaffar sig 

förkunskaper om hur mekanik fungerar. 
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1.1 Introduktion till konceptberättelsen Leksaksaffären, diskussion i helklass, 10 minuter  

 Läraren läser konceptberättelsen för barnen, se bilaga, om uppfinnaren  herr Toyz som 

 tillverkar leksaker och säljer dessa i sin butik. En dag får herr Toyz ett brev från sin son  Alfred 

 som har flyttat utomlands. Alfred bor i en väldigt fattig by där barnen saknar både 

 pengar och affärer. Eftersom Alfred vet att hans pappa är expert på det där med 

 leksaker, ber han sin far om hjälp. Men någonting konstigt har hänt med pappa Toyz, som 

 helt verkar ha fått slut på idéer. Men han vill ju absolut hjälpa barnen med leksaker. Därför 

 bestämmer han sig för att utlysa en tävling, alla barn som vill ska få komma till hans 

 leksaksbutik och göra nya leksaker, han kommer att skicka de bästa idéerna till sin son så att 

 han kan visa och berätta för barnen hur de kan göra egna leksaker. Herr Toyz leksakstävling 

 blir så populär att butiken fylls med alldeles för många besökare. För att komma till rätta 

 med det utlyser han en till tävling som riktar sig till de äldre barnen, han vill ha hjälp med att 

 tillverka ett mekaniskt räkneverk. 

 Läraren förklarar för eleverna att under de kommande lektioner ska konstruera, bygga och 

 testa mekaniska leksaker. De kommer nu att fokusera på att  förbereda sig innan de kan 

 börja designa leksakerna. Eleverna ska lära sig vad som kännetecknar mekaniska objekt. 

 

1.2  Designprocessen och ingenjörsutmaningen, grupparbete, 25 minuter 

Till den här lektionen skall eleverna ha med sig ett valfritt lämpligt mekanisk föremål/leksak 

hemifrån eller låna från skolan. Eleverna kommer att designa och bygga mekaniska leksaker 

i det här undervisningsmaterialet. Därför är det viktigt att starta arbetet med att förstå vad 

ett mekaniskt föremål är. Läraren samtalar med barnen om de leksaker som de har med sig 

och undersöker och pratar om mekanik i dessa. Läraren har också tagit med sig några 

mekaniska föremål och visar dem i klassrummet. Barnen uppmanas att se efter föremål i 

klassrummet som eventuellt kan innehålla mekanik, de får berätta varför de tror att de är 

mekaniska. Lärararen rekommenderas att ge eleverna gott om tid för detta, eftersom det är 

viktigt att för eleverna att förstå vad ett mekaniskt föremål är och de i och med det kan 

identifiera mekaniska föremål i deras omgivning. Läraren börjar introducera i det här skedet 

det tekniska språk och de tekniska termer som hör till mekanik begreppet. Barnen 

uppmuntras ändå att komma med förslag på ord som kan användas för att beskriva de delar 

som ett mekaniskt föremål består av.  

 

Läraren delar upp klassen i grupper med fem barn i varje. 

 

 Eleverna skriver upp leksaken/föremålet hemifrån/klassrummet på Arbetsblad 1 Lektion 1, 

 sedan kommer varje grupp att presentera föremålets namn, syfte och förklaring till varför 

 det är mekaniskt. Vid genomgången är det lämpligt att börja kalla de vanligaste 

 mekaniska delarna med vid deras rätta namn, t.ex. stång, vev, kam, kugghjul etc. 

 

1.3 FRÅGA fasen i EDP, undersöka mekaniska föremål, grupparbete, 25 minuter 

 Eleverna får berätta vilka mekaniska föremålen de har valt. Läraren ber eleverna att försöka 

 ge en beskrivning av vad de tror att de mekaniska delarna kallas och vilken funktion de har. 

 Läraren skriver upp på White boarden elevernas förslag och förklarar varför ett objekt är 

 mekaniskt eller inte.  I den här fasen är det meningen att eleverna ska få lära sig de 
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 nyckelbegrepp som återkommer fortsättningsvis i hela ingenjörsutmaningen, det är  också 

 meningen att barnen ska få möjlighet att börja ställa frågor om vad som gör  att mekaniska 

 föremål fungerar på det sätt de gör. 

 

 

Centrala begrepp i undervisningen som eleverna bör lära sig: 

Ett mekaniskt objekt är inte nödvändigtvis helt mekaniskt. Det kan vara elektriskt och ändå 

vara försedda med några mekaniska delar. För att vara säker på att hitta mekanik, om man inte 

ser det utifrån, måste vi ta reda på vad som finns inne i föremålet. En vanlig mekanisk del i ett 

föremål kan vara enkel mekanik. Enkla mekaniska maskiner och fordon, består oftast av 

kugghjul, kedjor och kammar, stänger och remskivor. 

I till exempel cykeln finns mekaniken på flera ställen, initialt finns en igångsättande rörelse som 

överförs vidare till den slutliga rörelsen, däremellan finns det ännu mer mekanik. När cykeln ska 

rulla igång behöver man inte trycka direkt på hjulet, utan pedalerna sköter den första 

mekaniska kraften, då flyttas kedjan mellan de två hjulen. På så sätt överförs rörelserna till att 

ge rörelseenergi och kraft som pedalerna och människan ger. En mekanisk konstruktion sänder 

den initiala rörelsen till den slutliga platsen där rörelse används. 

Mekaniska delar och funktioner kan antingen vara representativt för hela objektet, t.ex. 

komponenterna i en cykel, där mekaniken är dominerande och innefattar kedjan och kanske 

växlar, eller så kan de endast utgöra en del av ett föremål, t.ex. snurrskivan på en gammal 

telefon, sax, nötknäppare. 

 

1.4 Sammanfattning, helklass, 10 minuter 

Läraren sammanfattar lektion 1: 

• den mekaniska konstruktionen används för att överföra kraft och omvandla rörelse 

• fråga delen i designmodellen innebär att eleverna ska förstå vikten av att ställa frågorna som 

behövs för att kunna komma vidare med att utforma leksaker 

• att de lärt sig några viktiga tekniska benämningar som t.ex. kamm, axel, stång, vev och 

kugghjul, dessa ord kommer att återkomma i hela ingenjörsutmaningen 

• att varje elev gör sitt bästa  
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Lära sig om mekanik 

 

Tid 120 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 använda designprocessen som ett verktyg för att lyckas med att tillverka leksaker 

 att förstå att krafter som t.ex. kugghjul och kammar kan ge och omvandla rörelse 

 att förstå att olika former på t.ex. kugghjul och kammar i mekaniska maskiner påverkar rörelsen 

 

Material för 30 elever 

 30 Arbetsblad 1, 2 och 3  

 en korkskruv 

 en cykel 

 några mekaniska leksaker 

 

För att undersöka kammar 

 kartong 

 30 saxar 

 några gummiband 

 30 limstift 

 häftmassa 

 borrar/prylar att göra hål med 

 50 arbetsblad med kammar, se bilaga 

 50 Sugrör  

 A4- papper  

 tape 

 

För att undersöka kugghjul 

 kit som innehåller kugghjul, t.ex material från 

Lego 

 

För att undersöka egna mekaniska konstruktioner 

 plastlock i olika storlek 

 en limpistol 

 kartong 

 pinnar/nubb 

 5 borrar 

 frigolit, ej porös 

 

 

 

Lärarens förberedelse 

 testa experiment 

 anskaffa och ta fram byggmaterial 

 kopiera arbetsblad 

 

Arbetsmetod 

 experiment i grupper 

 diskussion i helklass

 

Kontext och bakgrund  

Lektion 2 innebär fråga fasen i designprocessen. Vad är 

viktigt att veta om mekanik och enkla mekaniska maskiner? 

Eleverna upptäcker hur storlek och form på kugghjul och 

kammar påverkar överföring av rörelse. 

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, repetition av föregående lektion, diskussion, helklass, 15 minuter 

 Läraren gör en kort repetition av lektion 1, för att påminna eleverna o det tekniska 

 problemet som ska lösas. Läraren frågar eleverna om de förstår nyckelbegreppen som de fick 

 möta under den första lektionen, om de förstår vilka objekt som kallas mekaniska och vilka 

 som inte gör det. Repetitionen kommer att hjälpa dem att lättare genomföra nästa aktivitet

 lektion  2. 

 Läraren går sedan igenom ett exempel på ett mekaniskt objekt för att se till att eleverna 

 verkligen har förstått det tekniska ordförrådet som hör till mekanismer, kugghjul, 

 kamm, stång och vev. Till exempel kan läraren tillsammans med eleverna titta på ett ganska 

 stort föremål t.ex. en skrivbordslampa med väl synlig mekanik eller om klassrummet har 

 tillgång till Internet, via www.howstuffworks.com. Där får eleverna se hur det ser ut inuti ett 

 mekaniskt objekt och upptäcka hur det fungerar. 

 

2.2 Vad är mekanik? grupparbete, 20 minuter 

 Förslagsvis arbetar eleverna i grupper om 4 barn per grupp. Läraren delar ut Arbetsblad 1, 

 Lektion 2, ett per grupp. Eleverna tittar på bilden och försöker hitta de mekaniska delarna 

 och färglägger dessa. Läraren kan välja att dela ut alla fyra arbetsbladen med fyra olika 

 objekt, eller bara några av dem. Om möjligt bör varje grupp själva ha objektet  samt 

 aktivitetsbladet så att eleverna samtidigt kan undersöka, rita och skriva och bestämma dess 

 funktion. 

 Vid slutet av aktiviteten, förklarar varje grupp funktionen hos varje objekt för de andra. 

 

I kapitlena 2.3 och 2.4 kan läraren välja att förlänga uppgiften, beroende på tid och elevernas 

färdigheter med att utforska kugghjul och kammar. Aktivitet 2.4 beskriver experiment med 

växlar. Denna del kommer att göra det möjligt för lärare och elever att göra uppgiften med att 

tillverka räkneverk. Aktivitet 2.3 handlar om att utforma och bygga en mekanisk leksak. 

Aktivitet 2.4 är svårare än 2.3  och den är en fördjupningsuppgift inom mekanik. 

. 

2.3 Undersöka kammar, grupparbete, 80 minuter 

 Syftet med den här aktiviteten är att förstå grundläggande mekanik genom att tillverka en 

 kam, till elevernas första uppgift används Arbetsblad 2 Lektion2. Det bästa är om läraren 

 leder gruppernas aktivitet steg för steg i tillverkningen av kammar, eftersom det inte är helt 

 lätt att tillverka dessa. Efter att ha tillverkat kammarna och förstått kopplingen mellan att 

 snurra på axeln och att då flaggan snurrar runt, kan barnen sedan experimentera med olika 

 former på kammar, se  Arbetsblad 3, Lektion 2 och bilagan med Mall för kammar. 

 Eleverna undersöker och studerar sedan kammarna för att förstå hur man kan överföra 

 rörelse och hur  man kan förändra rörelse. Efter att ha löst två uppgifter på Arbetsblad 2, 

 Lektion 2, kommer de att förstå hur en enkel kammekanism kan skapa två funktioner. 

 Läraren ber eleverna att göra egna förutsägelser innan de testar kammekanismerna. 

1. Vilken betydelse har kammens placering för dess rörelse? 
2. Vilken form på kammen är lämplig till vissa rörelser? 
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För att upptäcka mer, gör övningarna! 

För att se om eleverna verkligen har förstått hur kammar kan överföra eller förvandla rörelse, kan 

läraren göra övningar tillsammans med grupperna. För att upptäcka och förstå hur kammar 

fungerar, ska de göra egna kammekanismer. 

Efter att eleverna har tillverkat kammekanismer kan de göra experiment med olika former på 

kammar. De antecknar varje resultat eftersom det behövs för att lösa ytterligare utmaningar, se 

Arbetsblad 3 och 4. Eleverna gör antaganden och beräkningar om formernas betydelse för att hitta 

ett eller fler sätt att: 

 göra så att överliggaren kan nå så högt som möjligt  

 göra så att överliggaren kan stiga 8 gånger medan kammen roterar ett helt varv 

 göra så att överliggaren åker ner så snabbt som möjligt 

Varje utmaning finns utförligt beskrivet i bilagorna. 

2.4 Fördjupning, undersöka kugghjul, grupparbete, 80 minuter 

- för att upptäcka drift av växlar, föreslår vi att läraren visar en mekanisk klocka i 

klassrummet, öppnar den och visar på kugghjul, helst ska det gå att förflytta de olika delarna 

i klockan för att visa överföring av rörelse 

- eleverna undersöker kugghjul för att förstå hur man kan överföra och omvandla rörelse, de 

använder två kugghjul av olika storlek, för att förstå de tre reglerna som beskrivs nedan, 

förslagsvis använder eleverna arbetsbladen för att redovisa sina resultat 

1. för att överföra en rörelse, ska de tandade hjulen kugga i varandra 

2. för att accelerera en rörelse, ska det sista hjulet vara mindre än det första 

3. för att sakta ner en rörelse, ska det sista hjulet vara större än det första 

 

För att upptäcka och lära mer, fortsätt med fler övningar! 

För att se om eleverna verkligen förstår de olika funktionerna i ett kugghjul (överföra, omvandla, 

accelerera och bromsa rörelser), kan läraren göra särskilda övningar med grupperna. 

Genom att använda speciella material, t.ex. pedagogiskt material från Lego med mekaniska 

byggdelar kan de lära sig mekanik på ett mycket praktiskt sätt. Vi rekommenderar läraren att från 

ev tillgängligt material välja delar med olika hjulstorlekar. Om det är möjligt, välj material med olika 

färger för olika dimensioner. Om det råder brist på färdiga mekaniska material fungerar förstås 

elevernas egna kugghjul. Stegen förklaras i bilagorna. 

Läraren delar ut ett set per grupp och går igenom regler och begränsningar; högst två hjul eller 

endast de största hjulen. 
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Läraren kan be eleverna att visa ett eller flera sätt att: 

- överföra rörelse 

- omvandla rörelse 

- accelerera rörelse 

- sakta ner rörelse 

- förvandla en regelbunden rörelse till en oregelbunden 

- gissa riktningen på ett mekaniskt hjul 

Varje övning finns förklarade i bilagorna. Det räcker om eleverna kommer på en lösning till varje 

övning. Syftet är att se till att eleverna är fullt medvetna om de olika funktionerna som finns i enkel 

mekanik. Om läraren ser att det finns behov av fördjupning, rekommenderas att lägga till ett 

tidsmoment till utmaningen, för att öka svårighetsgraden. 

 

2.5    Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

Lektionen avslutas med att läraren sammanfattar vad grupperna har arbetat med. Varje 

grupp ombeds först att presentera sina lösningar på övningarna för resten av klassen. 

Eftersom några av de mekaniska konstruktionerna ska användas i lektion 3, skrivs 

sammanfattningarna upp på White boarden: 

 

 Kugghjul: 

1. för att skicka samma rörelse från ett första hjul till ett tredje, ska det första hjulet och 

det sista vara av samma storlek 

2. för att sakta ner en rörelse, ska det sista hjulet vara större än den första 

3. för att omvandla en jämn hastighet till en oregelbunden hastighet måste kuggarna på 

kugghjulet vara oregelbundna 

 

 Kammar: 

1. överliggaren får en konstant rörelse, om formen hos kammen är cirkulär 

2. om kammen är päronformad, droppformad eller rund med hålet asymmetriskt placerat, 

stiger stången upp och sjunker sedan, antalet tänder på kammen påverkar även rörelsen 

hos överliggaren 

3. för att accelerera överliggaren måste kammen vara placerad så nära stången som 

möjligt 

 

 Slutligen är då kunskapsmålen: 

- koppla rörelser till hur mekanismer används 

- välja bästa lösningar i enlighet med de önskade rörelserna 

- be barnen ha med sig dessa kunskaper, de kommer att behövas när de ska 

experimentera mer i lektion 3 
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Lektion 3 Nu bygger vi!  
 

Tid 100 minuter, ev. fördjupning på 80 minuter tillkommer 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

utmaningen med att tillverka leksaker 

 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 

 15 mallar, förslagsvis bygger eleverna ett 

mekaniskt föremål per grupp med 2 eller 3 

elever i varje  

 

Till räknare: 

 30 mallar för hjul  

 kartong  

 blompinnar 

 30 saxar 

 modellera 

 30 sugrör 

 15 frigolitbitar, ej porösa 

 30 pennor 

 30 limstift 

 5 prylar 

 snöre 

 ev extra material enligt elevernas önskemål 

 

Till leksak:  

 kartonglådor 

 blompinnar 

 papper 

 30 limstift 

 30 saxar 

 en limpistol 

 tape 

 en papperskniv till läraren 

 kork  

 gummiband 

 5 borrar/prylar 

 sugrör 

 mallar till kammarna 

 häftmassa 

 kartong 

 30 pennor

 

Lärarens förberedelse 

 ta fram material 

 färdiga modeller på leksak och räknare 

Arbetsmetod  

 grupparbete 

 

 

Kärnan i lektionen 

 att träna sig att visualisera en mekanisk maskin och att planera själva byggprocessen 

 att träna på att presentera idéer inför klassen 

 

 

Kontext och bakgrund  

I 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, repetition av lektion 2, 10 minuter  

 Läraren sammanfattar tillsammans med eleverna vad de lärt sig i Lektion 2 om förhållandet 

 mellan kraft och rörelse samt funktionerna hos kugghjul och kammar och vilken betydelse 

 de har för rörelsen. Vidare fortsätter läraren att repetera grundläggande mekanik, se 

 sammanfattning 2.5. Läraren berättar att kunskaperna om mekanik kommer att behövas 

 när eleverna ska börja konstruera egna leksaker, en repetition av designprocessen: 

1. FRÅGA, läraren påminner eleverna om konceptberättelsen och utmaningen eleverna ska 

lösa, vad är det egentligen som ska göras? 

2. TÄNKA, eleverna brainstormar idéer, de skissar /skriver och beräknar 

3. PLANERA, med hjälp av dessa idéerna gör eleverna en inventering  över materialbehov, se 

befintlig lista, nu hänger fråga, tänka och planera ihop och det viktiga är att de alla finns med 

4. KONSTRUERA, eleverna bygger sina leksaker 

5. FÖRBÄTTRA innebär möjlighet att göra justeringar samt att utvärdera 

 

3.2 Designa och bygga mekaniska leksaker, grupparbete, 60 minuter 

 Steg 1: FRÅGA, utforska och demontera leksaker för att underöka 

 sammanfogningsmetod 

Läraren tar med sig en mekanisk leksak för att visa hur den fungerar. Läraren ställer frågor 

som, vilka rörelser kan leksaken visa? Hur rör sig/snurrar delarna? Vad gör att de snurrar?  När 

eleverna svarar och förklarar vad de tror/vet, visar läraren leksakens mekanik och hur den 

fungerar. 

 Steg 2: TÄNKA, brainstorming 

 För att lösa problemet ska eleverna tänka ut en figur som de ska bygga, det kan vara en 

 människa, ett djur eller något annat från någon känd bok, berättelse eller film. Eleverna 

 bestämmer sig för en passande mekanisk leksak. Förslagsvis jobbar fyra elever tillsammans i 

 varje grupp. Teamet bestämmer vilka rörelser de vill skapa för sin leksak och ritar förslag på 

 deras design. Eleverna ombeds att lista det material de behöver för att kunna bygga 

 leksakerna. 

 Steg 3: KONSTRUERA, bygga leksak 

 Läraren anskaffar de material som behövs. I bilagan visas steg-för-steg på hur man tillverkar 

 och sammanfogar mekanik till att bli leksaker 

 Steg 4: Presentation av leksaken 

 Dags för eleverna att berätta om och visa deras mekaniska saker som de byggt. 

 

3.3 Fördjupning, bygga ett räkneverk, grupparbete, 80 minuter 

 Denna uppgift är mer komplex. Det är en kompletterande lektion för elever i högre klasser 

 eller elever som behöver större utmaningar. 

Steg 1: brainstorming 
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 Läraren frågar eleverna om de vet vad ett räkneverk är? Idag används miniräknare och mer 

 väldigt sällan mekaniska räkneverk. För att mekaniskt räkna hur många som passerar t.ex. 

 en entré kan mekaniska räkneverk vara aktuellt. I slutet av brainstormingen påminner 

 läraren  eleverna om utmaningen att göra en räknare för att räkna hur många personer som 

 gått in och ut från herr Toyz butik. Den här uppgiften går att utveckla ännu mer med t.ex. 

 besök på ett tekniskt museum/science center etc. 

Steg 2: konstruera och bygga mekaniska räkneverk 

Varje steg förklaras i bilagan.   

Steg 3: presentation av räkneverk 

 

3.4 Sammanfattning, helklass, 30 minuter 

 I slutet av lektion 3, analyserar eleverna sina modeller och noterar om det är några problem 

 med att använda dem. Förbättringar görs i 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 

 utvärdera ingenjörsutmaningen med avseende på design och funktion 

 förstå sambanden mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 att redovisa och presentera sitt arbete 

 

Material för 30 elever 

 mekaniska leksakerna byggda i lektion 3 

 pennor 

 papper 

 lim 

 sax 

 material som efterfrågats av eleverna för att 

kunna göra förbättringar

 

Lärarens förberedelse 

 samla ihop elevernas leksaker/räkneverk 

 anskaffa material till förbättringar 

 

Arbetsmetod 

 grupparbete 

 arbete I helklass 

 

Nyckelbegrepp i den här lektionen 

 utvärdera och analysera de mekaniska leksakerna för att kunna göra förbättringar 

 reflektera över designprocessen, summera erfarenheter 

 

Sammanhang 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 Introduktion, diskussion, helklass, 15 minuter 

 Läraren och eleverna sammanfattar lektion 3 tillsammans. Varje grupp planerar de 

 förbättringar som de vill göra på sina föremål med utgångspunkt från de behov av 

 justeringar som eventuellt framkom i förra lektionen.  

 

4.2 Eleverna presenterar och förbättrar sina leksaker, grupparbete, 60 minuter 

Eleverna gör de önskvärda förbättringar de har tid med. Läraren ber eleverna att prata 

sinsemellan grupperna för att utbyta förslag och erfarenheter med varandra. 

 

Exempel på vanliga förekommande justeringar på mekaniska leksaker:  

1. välj ett mer kompakt material till kammen så att den inte viker sig och tappar kontakt 

med de andra delarna 

2. använd en tunnare borr för att hålet skall passa bättre med sugrörets storlek 

3. välj en större låda för att få plats med t.ex. bokstäver 

4. prova att välja nya rörelser och testa vad det innebär för nya möjligheter 

5. använd limpistol istället för häftmassa för att sätta fast kammen 

 

vanliga förbättringar på räkneverk: 

1. använd större hjul för att få bättre kontakten mellan dem 

2. måla/färglägg hjulen för att göra dem ännu tydligare 

3. skriv större siffror på hjulen så att det går lättare att se dessa 

4. välj ett annat material än frigolit för att testa om det kanske ger bättre stadga 

5. sätt pinnar på insidan av kartongens sidor för att förstärka konstruktionen 

 

 Efter att grupperna har pratat med varandra och tränat på att diskutera konstruktivt görs en 

 bedömning av vilka förbättringar som är realistiska att genomföra.  Läraren kan ge eleverna 

 mer tid  om det behövs för att kunna realisera deras planer. Eleverna följer 

 bygginstruktionerna som presenterades i lektion 3. När eleverna är klara med sina 

 förfiningar gör de en presentation för varandra. 

 

4.3 Sammanfattning, helklass, 25 minuter 

 Läraren sammanfattar hela ingenjörsutmaningen och påminner eleverna om hur de har 

 använt Engineering Design Process, viktigt är att berömma barnen för deras arbete och 

 uttrycka förtroende för att deras mekaniska leksaker blev väldigt bra. 
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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 

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? Starkaste spindelnätet ger en mycket hållfast 

konstruktion och det extremt starka materialet Kevlar anses ha likheter med varandra i form av 

mönstret som trådarna bildar. 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? Vad tror barnen? 

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 enormt starka branscher med högteknologiskt tänkande. När det 

gäller livsmedel och de agrara näringarna används avancerad teknik. I takt med den ökade 

produktionen och konsumtionen i världen börjar det komma nya tekniker för recykling. 

Några av fotona 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, Engineering Design Process. 
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Engineering Design Process, EDP 
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Konceptberättelse 

I den lilla staden Hagury i Frankrike finns herr Toyz leksaksbutik. Herr Toyz är leksakstillverkare i 

tredje generationen. Till varje högtid under året uppfinner han nya leksaker som han sedan säljer 

tillsammans med de vanliga. 

När den här händelsen utspelar sig har julen precis avslutats och herr Toyz har haft väldigt mycket 

att göra, han är stressad för att hinna med de nya leksakerna som ska fram till nyårsafton. Men så 

händer något som ingen trodde kunde ske, herr Toyz får helt slut på nya idéer! 

Vanligtvis går han varje morgon till sin verkstad för att tänka ut nya leksaker. Men efter alla dessa år 

av ständigt nya uppfinningar är det som att hans fantasi har tagit slut! Herr Toyz känner sig mycket 

bekymrad och konstaterar att han inte har några nya idéer och faktiskt inga gamla heller. Han 

vandrar bekymrat fram och tillbaka i sin butik och funderar på vad han ska ta sig till när det plötsligt 

knackar på dörren.  

God morgon min vän! Idag har jag tre brev till dig!  

Herr Toyz tar emot posten av brevbäraren och konstaterar att ett av dessa är ett mycket speciellt 

brev. Han känner genast igen frimärksstämpeln, det kommer från hans son! 

Kära Pappa 

Nu har jag vistats i mitt nya land i 6 månader. Vissa dagar längtar jag väldigt mycket efter dig. Trots det 

känner mig ändå lycklig över att kunna hjälpa folket här, med de få resurser som står till buds. Jag lär 

dem allt jag kan, jag till och med hjälper dem att bygga hus. Men nu vill jag även kunna hjälpa barnen, 

med att göra deras liv aningens bättre. De äger inga leksaker och har inga pengar. De leker med saker 

som de hittar på marken.  

Jag tror att du börjar förstå varför jag skriver till dig, jag behöver din hjälp. Kan du hjälpa mig? Jag 

behöver hjälpmed att uppfinna enkla och billiga leksaker som barnen kan göra själva. 

Alfred 

Herr Toyz blir betänksam. Han stirrar in i sitt kaffe och tänker länge, så får han faktiskt en idé! 

Leksaker till barn. Varför inte ta hjälp av barnen själva? Herr Toyz börjar genast tänka ut en plan. 

Många barn drömmer om att bli leksaksdesigner och uppfinna leksaker hela dagarna. Jag ska 

anordna en tävling i min butik! Herr Toyz gör affischer och reklam för tävlingen. 

TÄVLING! Uppfinn nya enkla och roliga leksaker!  

Alla barnen i staden blir nyfikna och vill veta mer. Kan alla få vara med och tävla? Vad vinner man? 
Några berättar att de inte kan göra lika vackra leksaker som her Toyz gör. 

Herr Toyz ber dem att göra sitt bästa, så blir det nog bra så. Vaje leksak som tillverkas kommer att 
belönas med ett gott omdöme från herr Toyz samt att ett väldigt fint pris. 
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Tävlingsreglerna: 

1. leksakerna ska vara helt mekaniska, utan batterier eller elektricitet 
2. leksakerna ska kunna röra på sig och vara hållbara när barnen leker med dem 
3. leksakerna skall vara tillverkade av återvunnet material som kartong, korkar, sugrör etc. 

Barnen strömmar till hans affär och vill lämna in sina tävlingsbidrag och titta på kamraternas. Ett nytt 
bekymmer uppstår. Herr Toyz butik är så liten att bara 10 barn ryms där inne. Eftersom han är ensam 
och inte kan lämna butiken måste hitta ett system för att begränsa antalet som kommer in och går 
ut. Han betsämmer sig för att utlysa en ny tävling som riktar sig till de äldre barnen. Nästa dag står 
det att läsa i herr toyz skyltat om i sin butik igen. 

NY TÄVLING! Uppfinn ett räkneverk!  

Tävlingsreglerna: 

1. räkneverket ska vara helt mekaniskt, utan batterier eller elektricitet 

2. räkneverket ska kunna räkna till 10 
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Arbetsblad 1 Lektion 1  

Hitta mekaniska föremål 

 

Namn: 

Datum: 

 

Vet du att det finns många mekaniska objekt runt omkring oss? Din 

lärare har gömt ett antal I klassrummet. Hitta dessa. Lycka till!  

 

Vad behöver du? 

 din observation 

 

Att göra! 

1. skriv vilket föremål du har hittat 

……….……………………………………………………….……………………………………………… 

 

2. beskriv dess funktion 

……….……………………………………………………….…………………………………………………

…….……………………………………………………….…………………………………………………… 

 

3. förklara varför föremålet är mekaniskt 

……….……………………………………………………….…………………………………………………

…….……………………………………………………….……………………………………………………

….……………………………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………….……………………………………………………….…

…………………………………………………….……………………………………………………….……

………………………………………………….……………………………………………………….………

……………………………………………….……………………………………………………….………… 

 

Arbetsblad och facit 
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 1 Hitta mekaniska föremål 

 

Namn:  

Datum: 

 

 

Vet du att det finns många mekaniska objekt runt omkring oss? Din lärare 

har gömt ett antal i klassrummet. Hitta dessa. Lycka till! 

 

Vad behöver du? 

 din observation  

 

Bilden är ett förslag. 

 
 

Att göra!  

1. skriv vilka föremål du har hittat, exempelvis 

1. klocka 

2. paraply  

3. cykel  

4. lyftkran 

5. passare 

6. dörr 

 

7. mikroskop 

8. leksakshund  

9. sax  

10. kamera 

11. skolväska 

12. fönster 
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Förklaring till varför de mekaniska föremålen i bilden är just mekaniska  

Objekt Mekanisk?  Förklaring 

Cykel Ja Du trampar på pedalen och tack vare kedjan och navet, får pedalen 

hjulet att snurra runt.  

Klocka Ja Visarna på urtavlan rör sig tack vare kugghjulet på insidan, som i sin tur 

visserligen oftast drivs att ett batteri.  

Paraply Ja När du fäller upp ditt paraply, trycker du på en knapp som startar en 

mekanism som fäller upp en annan mekanism.  

Dörr Ja Dörren sitter fast med hjälp av en axel och när du öppnar den för du ner 

handtaget som också är en mekanisk konstruktion.  

Fönster Ja Du öppnar och stänger dörren genom en mekanism, fönstret sitter även i 

en axelkonstruktion. 

Skolväska Ja För att öppna och stänga använder du kanske en dragkedja. 

Leksakshund Ja Ben, svans och huvud innehåller mekanik om de är rörliga, som oftast 

drivs av batteri.  

Sax 

 

Ja Det blir en överföring av  kraft som bildar en rörelse eftersom saxens 

blad rör sig av kraften från din hand. 

Lyftkran Ja Vev och remskiva gör att arm, krok och linspel eller annan mekanik 

regleras efter behov. 

Mikroskop Ja Du vrider på en ratt, då rör sig leden upp och ner, som i sin tur ger bättre  

fokus. 

Kompass Ja För att justera passarens ben skruvar du på en liten skruv. 

Kamera Ja  Styrs genom elektronik, men objektivet kan styras med  hjälp av 

mekanik. 

 

3. Några andra föremål 

Objekt Mekaniska

?  

Förklaring 

Skrivmaskin Ja Gamla mekaniska har kugghjul och annan mekanik. 

Kontorsstolshjul Ja Kullager.  

Mekanisk visp Ja När du snurrar på veven, rör sig visparna runt.  

Korkskruv Ja Det finns två hävarmar, en på varje sida av korkskruven. 

Symaskin Ja Kammar och remskivor. 

Torkcentrifug för 

sallad 

Ja Kugghjul. 

Räknemaskin Nej Elektronik eller databaserade. 

Penna Ja och nej En del pennor har en knapp att trycka på som fäller ut stiftet.  

Ballong Nej  

Solglasögon Nej  
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Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

 ett objekt  

För att arbeta!  

1. skriv vilket föremål du har valt 

 

……….……………………………………………………….………………………………… 

 

2. beskriv dess funktion 

……….……………………………………………………….……………………………………………… 

 

 

3. gör en skiss av hela föremålet eller endast de mekaniska delarna, försök förstå hur det ser ut 

inne i föremålet, kan du hitta de mekaniska delarna? Markera dem enligt följande  

a. röd, hävarm 

b. grön, kugghjul 

c. blå, kam  

d. orange, vev   
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Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 
 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

 ett objekt  

Att göra! 

1. skriv vilket föremål du har hittat 

……….……………………………………………………….……………………………………………… 

 

2. beskriv dess funktion 

……….……………………………………………………….…………………………………………………………. 

 

 

3. Rita en skiss av hela föremålet eller bara dess mekaniska delar. Försök förstå hur det ser ut på 

insidan. Kan du hitta de mekaniska delarna? Om ja, markera dem på följande sätt: 

a. röd färg, hävarm 

b. grön färg, kugghjul 

c. blå färg, kam 

d. orange färg, vev   
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Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

 ett objekt  

Att göra! 

4. skriv vilket föremål du har hittat 

……….……………………………………………………….……………………………………………… 

 

5. beskriv dess funktion 

……….……………………………………………………….…………………………………………………………. 

 

 

6. Rita en skiss av hela föremålet eller bara dess mekaniska delar. Låt oss försöka förstå hur det 

ser ut på insidan. Kan du hitta de mekaniska delarna? Om ja, markera dem på följande sätt: 

a. röd färg, hävarm 

b. grön färg, kugghjul 

c. blå färg, kam 

d. orange färg, vev   
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

 ett objekt 

För att arbeta!  

1. skriv vilket föremål du har hittat 

Korkskruv 

 
2. Beskriv dess funktion. 

Korkskruv används för att ta bort korken från flaskan 

 

Rita en skiss av hela föremålet eller bara dess mekaniska delar. Låt oss försöka förstå vad som 

finns på insidan. Kan du hitta de mekaniska delarna? Om ja, markera dem på följande sätt: 

3.  

- röd färg, hävarm 

- grön färg, kugghjul 

- blå färg, kam, det finns ingen kam 

- orange färg, vev det finns ingen vev 

 

 
 

 

kugghjul 

hävarm 
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

Ett objekt 

För att arbeta!  

1. beskriv vilket föremål du har hittat 

Cykel 

 
 

2. beskriv dess funktion 

Cykeln är ett transportmedel 

 

3. rita en skiss av hela föremålet eller bara dess mekaniska delar, låt oss försöka förstå vad som 

finns på insidan. Kan du hitta de mekaniska delarna? Om ja, markera dem på följande sätt: 

- röd färg, hävarm, det finns ingen hävarm 

- grön färg, kugghjul 

- blå färg, kam, det finns ingen kam 

- orange färg, vev   

 
 

 

kugghjul 

En speciell vev för fötterna, 

pedaler 
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

 ett föremål tillhandahållet av dig eller din lärare 

För att arbeta!  

4. skriv vilket föremål du har hittat 

En leksak 

 
1. beskriv dess funktion. 

Att leka med, när vi snurrar på veven, höjs och sänks figuren.  

 

2. rita en skiss av hela föremålet eller bara dess mekaniska delar, hur ser den ut på insidan? Kan 

du hitta de mekaniska delarna? Om ja, markera dem på följande sätt: 

- röd färg, hävarm, det finns ingen hävarm 

- grön färg, kugghjul, det finns inget kugghjul 

- blå färg, kam,  

- orange färg, vev   

 

 
 

 

 

kam 

vev 
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 2 Undersök ett mekaniskt objekt 

 

Namn: 

Datum: 

 

Här är ett mekaniskt objekt.  

Kan du beskriva hur föremålet fungerar och beskriva det? 

 

Vad behöver du?  

 Ett objekt 

För att arbeta!  

5. Skriv vilket föremål du har hittat 

En leksak 

 
1. Beskriv dess funktion: 

Att leka med, när veven snurrar, går kugghjulen upp och ner.  

 

2. Rita en skiss av hela föremålet eller bara dess mekaniska delar. Låt oss försöka förstå vad 

som finns på insidan. Kan du hitta de mekaniska delarna? Om ja, markera dem på följande 

sätt: 

- Röd färg, hävarm, det finns ingen hävarm 

- Grön färg, kugghjul, det finns inget kugghjul 

- Blå färg, kam,  

- Orange färg, vev   

 

 
 

 

 

 

 

tre kammar 
vev 
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Arbetsblad 2 Lektion 2 Göra kammar! 1/3 

Namn: 

Datum: 

 

Många mekaniska leksaker innehåller kammar. När du trycker på en del av leksaken 
går en annan del upp och sedan ner. Låt oss upptäcka kammar för att förstå hur de 
fungerar! 
 

 

Vad behöver du?  

 ett stadigt papper, 40 x 50 cm eller en låda tillverkad av kartong 

 kartong 

 lim 

 sax 

 träpinnar 

 häftmassa 

 gummiband 
 

Att göra!  
1. Tillverka en kammekanism 

Använd en låda av kartong eller gör en egen låda, den ska 
vara öppen på en av sidorna och ha måtten 10cm per sida. 
Öppna eventuellt sidorna och lägg ut allt på bordet. 
 
 

 
Mät och markera tre hål minst 5cm från kanterna och 2cm 
från varandra, se skiss. 

 

 
 

Vik ihop till en låda, förslut kanterna med lim. Använd 
pappersclips om det behövs. 

 
 

Ta en kartongbit och rita en cirkel med 2cm i diameter. Sätt 
fast in träpinne i mitten och fäst hjulet längst ut. 
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Trä en kam på den tjockare pinnen och passa in pinnen 
genom hålen i kartongsidorna. Sätt fast kammen med 
häftmassa så att skivan vänder med axeln, inte av sig 
själv.  
 
Trä ett rör genom hålet i den övre delen av kartongen, 
sätt på ett hjul längst ner på pinnen/röret inne i 
kartongen, så att hjulet vilar på kammen. Försök att hitta 
rätt beröringspunkt så att rörelsen blir som önskat. 

 
Exempel på hur det kan se ut. 

 

 
 

 

 

Testa ut formen på kammen  
Testa med en cirkulär form på kammen 
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Arbetsblad 3 Lektion 2 Bygga kammar! 2/3 

 

Namn: 

Datum: 

 

När vi undersöker kammar, låt oss prova olika form på dessa.  
 

Vad behöver du?  

 ett stadigt papper, 40 x 50 cm eller en låda tillverkad av kartong 

 kartong 

 lim 

 sax 

 träpinnar 

 häftmassa 

 gummiband 
 

Att göra! 
Observera hur rörelsen ändras med olika former på kammar. Testa och skriv ner resultaten. 

Vad händer med en Rita din kam  Resultatet är   

cirkulär kam  
 
 

 

rund kam, men 

hålet är 

assymetriskt 

placerat 

 

 

 

  

päronformad kam  

 

 

 

elliptisk kam   

 

 

 

droppformad kam 

 

 

  

stjärnformad kam  

 

 

  

egen form på kamm  
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Facit Arbetsblad 3 Lektion 2 Bygga kammar! 2/3 

 

Namn: 

Datum: 

 

När du undersöker kammar, låt oss prova olika former på kammar!  

 

Testa olika former och skriv ner resultaten. 

Vad händer med en Rita din kam  Resultatet är 

cirkulär kam  Flaggan snurrar men höjs eller sänks ej.  

rund kam, men 

hålet är 

asymmetriskt 

placerat 

 Flaggan snurrar. När kammen roterar, 

stiger flaggan och sjunker sedan. 

Rörelsen är jämn , med en konstant 

hastighet.  

 

päronformad kam  

 

Flaggan vänder och stiger två gånger 

under ett rotationsvarv. Rörelsen är 

jämn och hastigheten är inte konstant.  

 

elliptisk kam 

 

Flaggan vänder och stiger två gånger 

under ett rotationsvarv. Rörelsen är 

jämn. 

droppformad kam 

 

 

Flaggan stiger sakta och faller plötsligt 

när stången passerar toppen.  

 

stjärnformad kam 

 

 

Flaggan snurrar och stiger fyra gånger 

under tiden kammen roterar ett varv. 

Den sjunker snabbt varje gång. 

Egen form på   
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kammen 

Mall för kammar 

 

Mallar passar en kvadratisk låda med 10cm långa sidor. 
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Arbetsblad 4 Lektion 2 Bygga kammar! 3/3 

Namn: 

Datum: 

 

Ni har gjort klart era mekanismer. Låt oss experimentera för att lyckas med 
utmaningen! 
 

 

Vad behöver du?  

 Mekanismen som byggdes med arbetsblad 2 

 kartong 

 lim 

 sax 

 träpinnar 

 föreslagna kamformer 

 häftmassa 

 gummiband 
 

Att göra!  
1. tänk dig en form som gör att din stång når så högt som möjligt, rita din kam 

 

 

 

 

 

 

2. tänk dig en form som gör att stången höjs 8 gånger under tiden kammen roterar ett 
varv, rita din kam 

      

3. tänk dig ett system där du ska få flaggan att snurra så snabbt som möjligt, rita din 
kam 
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Facit Arbetsblad 4 Lektion 2 Bygga kammar! 3/3 
 

Namn: 

Datum: 

 

Ni har gjort klart era mekanismer. Låt oss experimentera för att lyckas med 

utmaningen! 

 

 

Att göra!  

1. tänk dig en form som gör att stången når så högt som möjligt, rita din kam 

Kammen måste ha en form där sträckan från axeln i mitten ut till kanten ska vara längre på den 

ena sidan. Den andra bilden visar hur man ändrar kammens form för att få stången att stiga så 

högt som möjligt.  

  
Notera: båda ser ut att vara ungefär likadana 

2. tänk dig en form som gör att din stång höjs 8 gånger under tiden kammen roterar ett varv, rita 

din kam 

   

3. tänk dig att du ska få flaggan att sjunka så snabbt som möjligt, rita din kam 

Då hänger det på kammens och stångens position, ju närmare kammen är i förhållande 

till stången desto snabbare snurrar flaggan. 
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Arbetblad 5 Lektion 2 Bygga kugghjul! 

 

Namn: 

Datum: 

 

För att kugghjulen skall snurra behöver vi en motor, vilket också innebär att vi 
behöver lite energi. För att överföra en bestämd rörelse, måste vi använda kugghjul 
av rätt storlek. Låt oss sätta bygga kugghjul! 

 

Vad behöver du?  
• en uppsättning av kugghjul i olika färger och storlekar 
 
Att arbeta!  
1. välj ett hjul och sätt fast en vev på det 
2. jämför hastigheten på olika hjul och notera resultat i tabellen 
 

 

 

Hjulet som drivs 

är  

Skissa ditt experiment Vilket hjul snurrar 

snabbare?  

det mindre  
 
 
 
 
 
 

 

det minsta  
 
 
 
 
 
 

  

samma storlek  
 
 
 
 
 
 

 

det större  
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Facit Arbetsblad5 Lektion 2 Bygga kugghjul! 

 

Namn: 

Datum: 

 

För att få snurr på kugghjulen, behöver vi en motor, vilket innebär att vi behöver lite 

energi. För att få önskade rörelser, måste vi använda kugghjul av rätt storlek. Låt 

oss sätta ihop detta! 

1 förslagsvis används t.ex. Lego, med kugghjul i olika färger och storlekar, läraren kan använda 
andra färdiga material eller tillverka dem själva med eleverna 
 

 

Materialet bör innehålla:  

- 1 hjul med vev  

- 2 plattformar och 2 montagebitar  

- 1 vev  

- 1 litet hjul  

- 1  mellanstort hjul  

- 2 större hjul  

- 7 axlar 

 

Hjulet som drivs 

är 

Rita ditt experiment Vilket hjul snurrar 

snabbare?  

det mindre  

  

Det mindre hjulet 

snurrar snabbare än det 

större 

 

det minsta  

 

 

 

  

Det minsta hjulet snurrar 

snabbare än det större 

 

samma storlek 

  

Två av samma storlek 

snurrar i samma 

hastighet  

det största 

  

Det större hjulet snurrar 

saktare än det mindre 
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Eleverna bör konstatera att:  
Det större hjulet snurrar långsammare än den mindre. Storlek på hjulen bestämmer 

hastigheten. Om kugghjulet är större och har fler tänder, snurrar det långsammare. Tvärtom, 

om hjulet är mindre. 

 

2. om läraren föredrar att göra de tandade hjulen, så kan man göra så här: 
Del 1: ta fram material 

 

Vad behöver du?  

- kartong  

- saxar  

- låda i frigolit 

- plastlock i olika storlekar  

- lim pistol  

- wellpapp med tydliga taggar i underlagret 

- träpinnar 

Del 2: göra tandade hjul 

- ta bort ett lager av kartong för att få fram det tandade lagret 

- gör ett hål i plastkorken med en borr 

- använd lim pistol för att limma fast kartong runt plastkorken 

- nu är det tandade hjulet klart, eleverna kan använda plastlock i andra storlekar för att göra 

hjul med olika diameter 

 

 

Del 3: göra det första hjulet 

A / bestäm ordning på hjulen med hänsyn till deras storlek, från 

mindre till större 

B / välj ett hjul som passar att vara i mitten, sätt fast det med en 

pinne eller en spik, i frigolitlådan, detta hjul kommer att 

motsvara det gula hjulet i mekanik kittet 

.  

Del 4: göra en växel 
Syftet med detta är att undersöka hastigheten för varje hjul. Förslagsvis börjar eleverna med att 

experimentera med de större hjulen. 

Fäst två hjul bredvid varandra, i syfte att överföra rörelse. Gör nu en skiss av detta experiment och 

rita/skriv resultatet som observerades. 

Här är ett exempel på en växel som eleverna kan göra. 

 
Sett uppifrån  

 
Sett från sidan 
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Centrala begrepp i lektion 2 

 

Centrala begrepp i Lektion 2 

• kraft kan överföras från en punkt till en annan inom samma kropp  
• kraft kan ändra fart* hos en kropp, som då accelererar eller saktar ner 
• kraft kan ändra en kropps riktning 

* hastighet 

 

I Lektion 2 undersöker eleverna hur enkla maskiner används för att överföra rörelse, omvandla rörelse, 
påskynda rörelse (öka hastighet) eller bromsa rörelse (minska hastighet). Om eleverna förstår och har 
erfarenhet av att använda krafter i olika sammanhang, har de större möjlighet att förutsäga och diskutera sina 
resultat. 
  
Figur 1. överföra rörelse 

 
 

 
Överföring av rörelse 
I bilden ovan startar veven en kraft och får kugghjulet att börja snurra, kraften överförs då genom 
växelsystemet. Rotationsriktningen hos de båda hjulen är olika. Om kugghjul med lika antal kuggar sätts ihop, 
ändras varken kraft eller hastighet. En anledning att sätta ihop två hjul av olika storlek är att man vill ändra 
rotationsriktningen. Läraren kan gärna uppmana eleverna att förutsäga rotationsriktningen (medurs eller 
moturs) på varje kugghjul, med att t.ex. fråga om vevaxeln vrids moturs, i vilken riktning kommer de andra 
växlarna snurra?  
. 
 
Ändra hastighet  
Kugghjulen på bilden ovan har olika storlek. Om kugghjul med olika antal kuggar sätts ihop, får vi en utväxling. 

Genom att veva på kugghjulet ett helt varv kommer det att resultera i att de mindre kugghjulen snurrar mer 

än ett varv. När ett stort kugghjul driver ett mindre kommer hastigheten att öka. Läraren ber eleverna att 

fundera över hur hastigheten skulle kunna minskas i samma system. Detta kräver att veven sätts fast på ett 

mindre kugghjul som driver ett eller flera större kugghjul. I denna situation är förhållandet mellan antalet varv 

omvänt. Om det lilla hjulet är det som driver, ökar vi kraften men minskar hastigheten. Eleverna kan 

undersöka olika kugghjulsystem och göra förutsägelser om hur hastigheten kommer att förändras. 

 

 

 

 

 

axel 

vev 

kugghjul 

System med 

kugghjul 
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Figur 2. använda kugghjul för att omvandla rörelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kugghjul används på olika sätt i mekaniska maskiner för att omvandla rörelse. I exemplet (figur 2) omvandlar 

växelsystemet rotationsrörelse till linjär rörelse. När det cirkulära kugghjulet roterar, kommer kugghjulet att 

flytta från höger till vänster, beroende på om det rör sig medurs eller moturs. Kugghjulssystem av denna typ 

används på olika sätt för att flytta rörelser både horisontellt och vertikalt, t.ex. om en stång kan länkas fast 

horisontalt till en skjutgrind fungerar den för öppning och stängning. Alternativt om en stång fästs vertikalt 

med t.ex. en dammlucka kommer funktionen att öppna och stänga för att reglera vattennivån. 

 

Figur 3. använda kammar för att överföra och omvandla rörelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För eleverna är kammar lättare att tillverka, dessa visar på hur effektiva mekanismer kan vara för att överföra 

och omvandla rörelse. Undervisningsmaterialet möjliggör för eleverna att träna sin kreativitet i användning 

och tillämpning av kammar, genom att utforska den effekt som olika kammar har för att överföra och 

omvandla rörelse. I exemplet ovan, med kammen som snurrar, går stången uppåt och nedåt följandes 

kammens profil. Reglaget tillåter stången att röra sig fritt. Stångens rörelse beror på kammens profil. Eleverna 

kommer att experimentera med detta i lektion 2. I likhet med kugghjulsmekanismen i figur 2, överförs den 

roterande ingångsrörelsen hos kammen till en linjär rörelse hos stången och reglaget. 
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Stöd för läraren 

Tips på hur man bygger en mekanisk leksak 

Läraren måste förbereda material att bygga av, förslagsvis kan eleverna ta visst material hemifrån, 

exempelvis sugrör, kartong etc.  

Läraren bestämmer att antingen låta varje grupp bygga en valfri egen leksak eller en förutbestämd 

leksak.  

Här följer förslag på en förutbestämd leksak: 
Detta behövs 

- en färdig låda, t.ex. skokartong 

- bitar av kartong (om eleven saknar en färdig låda) och för tillverkning av kammar 

- några sugrör  

- pryl 

- tape 

- 2st elastiska band 

- limpistol 

- häftmassa 

 

Steg 1: vilken berättelse och vilka karaktärer?  

a. först måste eleverna och läraren bestämma vilken 

berättelse som de vill använda till sin leksak, kom ihåg 

målet som Herr Toyz bad om: föreställ er leksaker som 

barnen kan ha glädje av 

b. sen måste eleverna bestämma sig för en huvudkaraktär och 

rita eller printa ut den samt klistra fast figuren på en bit 

kartong 

I detta material har vi valt Timon från Lejonkungen  

(©Walt Disney Pictures)  

  

Steg 2: bestäm mekaniska rörelser  

När eleverna har valt figurer, ska de bestämma dess rörelse. Det innebär att de måste använda det 

de lärde sig i lektion 2, för att bestämma form på kammen som de behöver. Naturligtvis kommer de 

att kunna förbättra den efter deras första försök. 

Förslagsvis, Timon hoppar en gång, när kammen roterar under ett helt varv och axeln snurrar runt. 

Till det passar en päronformad kam. 

 

Steg 3: organisera och planera idéer 

Förslagsvis ritar eleverna en skiss för att planera var figurer och mekanismer ska placeras. 

Planeringen underlättar även översikt av materialbehov. 

 

Steg 4: bygga leksak 

Nu är det dags att göra leksaken.  
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1. först förbereder eleverna lådan, ta t.ex. en skokartong och skär den i två halvor, om eleven 

ska använda kartongbitar istället är det lämpligt att ta 4 kartongbitar med sidor på 10cm och 

göra en låda av dessa 

2. figuren sätts fast på en träpinne, med antingen tejp eller lim 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. markera på lådan var genomföringen skall göras 

4. kontrollera dess mekanism  

5. gör hål på motsvarande sida av lådan för att fixera axeln 

6. ta kartong/hårt papper och rita formen på kammen som valts  

under steg 2 och sätt fast den på axeln, i det här exemplet görs  

en päronformad kam 

7. placera pinnen inne i lådan och se till att den är väl fixerad, 

träpinnen kan träs in i ett sugrör för att staga upp och fixera axeln 

vertikalt, sugröret limmas fast på lådväggen 

8. sätt fast pinnen med häftmassa eller lim pistol, var försiktig, den 

måste komma i rätt läge i kontakt med kammen för att kunna 

överföra energi till figuren som skall röra på sig 

 

Steg 5: testa och förbättra  

Nu ska eleverna testa sina leksaker och kontrollera att rörelsen är korrekt 

när axeln roterar. De gör justeringar om det behövs. Om allt stämmer, görs 

förstärkning av fixering för kam, drivaxel och stång. 

 

Förslagsvis används gummiband eller kartong.  
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Om eleverna får sina första figurer att fungera, kan de om det finns tid fortsätta att göra andra 

mekaniska figurer, enligt grundprincipen ovan. 

 

 

Steg 6: dekorera leksak 

Om eleverna har tillräckligt med utrymme i sin låda, kan de lägga till en 
bakgrund.  
I annat fall är dekoration utanpå och runt lådan att rekommendera. 
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Tips på hur man bygger ett räkneverk 

Läraren förbereder material till eleverna. Eleverna kan även ta med sig material  hemifrån t.ex. 
sugrör, modellera, låda av frigolit som inte är smulig i sin kvalitet. 
Läraren kan göra valet att antingen låta varje grupp bygga sina egna modeller på räknare, eller 
bestämma sig för att bygga samma maskin per grupp. 
Maskinen kan göras på olika sätt. Här följer instruktioner på två olika typer. 

 
1. Första typen av räkneverk 
Vad behöver du? 

o 2 mallar med hjulformer 
o 2 träpinnar 
o 1 sugrör 
o bitar av modellera, för att fixera pinnen att stanna horisontellt 
o små bitar av kartong för att göra bygeln 
o en låda av frigolit, ej porös 
o häftmassa 

Konstruktionen kan utföras i tre steg: 
 
Steg 1: göra hjul 

Läraren förser eleverna med kartong och mallar till att göra hjul. 

Eleverna: 

1.  rita av två hjulmallar på kartong  
2.  skär ut hjulen  
3. gör ett litet hål i mitten på varje hjul, tillräckligt stor för att 

passa för en pinne.  
4. skriv siffrorna 0 (10) till 9 på ett av hjulen  
5. fixera hjulet på en frigolitlåda 

 

Maskinen är gjord med två hjul i samma storlek. Läraren kan öka antalet mallar  
och ändra storlek på dem för att variera utseendet på räknarna. 
 
Steg 2: hjulet räknar besökarna  
Gruppen väljer ett till hjul och skriver Fullt och Ledigt. Det är möjligt att göra annan form på skivan 

t.ex. kvadrat, triangel eller cirkel eller en annan form. Här är ett exemplet. 

 
 

 

Steg 3: hur kopplas de två hjulen ihop? 
Läraren ber eleverna att försöka tänka sig olika sätt att koppla ihop de två hjulen.  
Sedan anpassar de läget för bygeln på det andra hjulet så att den rör sig endast när den första 
passerar från 9-10. Om det går enkelt för eleverna att lösa detta, kan läraren ge eleverna en svårare 
utmaning, att räkneverket ska kunna lägga till och även subtrahera.  
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Första sättet att koppla ihop två hjul: 

 

Då är räknaren klar! 

 

Andra sättet att koppla ihop två hjul: 

 

Vi föreslår att eleverna gör en av typerna ovan, för lärarens del är det bra att sätta sig in i båda för att 

ge råd eller föreslå idéer för eleverna. 
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Mall till hjul  

Storleken på hjulet kan ändras om så önskas. 
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Elevers tankar om mekanik 
 

Barns tankar om livet kommer från deras erfarenheter och deras sätt att tänka. Tankesätt och handlingar 

bygger på observation och interaktion, beteenden styrs av inlärda mönster och förmåga att tänka. Naturligtvis 

representerar inte unga människor den nuvarande rådande vetenskapen, utan de befinner sig i studier och 

kanske kommer att bli ingenjör eller forskare senare i livet. Intresset för att erbjuda elever praktiska aktiviteter 

som kopplar till vedertagen vetenskap ökar. Detta är en viktig pedagogisk uppgift som medför nya 

utmaningar för skolan Det är oftast väldigt krävande för de flesta elever på alla nivåer och i alla åldrar att ta till 

sig nya vetenskapliga idéer om okända företeelser, särskilt när dessa verkar motsäga sunt förnuft. Genom 

forskning har vi fått en viss inblick i tankar som eleverna har om några vetenskapliga områden. Det har visat 

sig finnas stora skillnader på hur barn uppfattar vetenskap. Konsekvenserna blir att det finns en nödvändighet 

av att vara försiktig med att göra antaganden om grunden för deras resonemang. Detta belyser vikten av att 

ge barn möjligheter att diskutera deras tänkande. 

I det här läromedlet används designprocessen Engineering Design Process för att ge eleverna möjlighet att 

tänka ut kreativa lösningar med målet att lösa en ingenjörsutmaning. Läraren stödjer eleverna att konstruktivt 

diskutera deras idéer med varandra och hänsynsfullt komma med förslag på förbättringar. 

Att praktiskt lära sig om mekanik ger förhoppningsvis elever nya möjligheter att utveckla deras förståelse för 

krafter genom att ta till sig och omsätta kunskaperna på ett aktivt sätt, där förmågan att lära sig genom att 

göra experiment kan fungera mycket väl. Svårigheten med att teoretiskt förklara vad krafter är, kan 

underlättas genom att handgripligt undersöka och känna igen vilka krafter som verkar på objekt.  Genom 

praktiska undersökningar av krafter blir det lättare att förstå varför kroppar börjar röra sig och hur krafter kan 

påverka hastigheten, insikten om hur kroppar i vila kan fördela kraft inom sig när de utsätts för olika 

påfrestningar och tillförs ny energi. 

 

Jämvikt: kroppar i vila 

Det är komplext att förstå begreppet kraft, en del av detta är kraft som verkar på kroppar i vila. Fenomen kraft 

kan utforskas på en rad olika sätt, där det är möjligt är det bra att möjliggöra för eleverna att få en taktil 

upplevelse av krafter, att de får känna vad det är som händer. Genom att eleverna får undersöka balans hos 

flera olika objekt, använda och flytta deras egen kroppsvikt för att känna krafterna är till hjälp att förstå, se, 

höra och känna vad det är som sker. Känn flytkraften när man trycker på en ballong som flyter i en skål med 

vatten. Den centrala idén här som eleverna ska försöka lära sig, är att för att ett föremål ska förbli i vila, beror 

det inte på att det inte finns krafter som verkar på den, utan att dessa är i balans. Dragkramp visar detta, när 

varje sida trots sina krafter och att alla drar så finns det ändå ingen rörelse i endera riktningen, om krafterna är 

lika i jämvikt och balanserade. Det är även besvärligt att förstå att och hur krafterna hos kroppar i vila kan 

överföras inom själva strukturen, alltså inom samma kropp. Anledningen till att detta är komplicerat att iaktta, 

är att transmissionen är svår att visualisera i något som är statisk. När det är möjligt att kunna visa hur krafter 

förflyttar sig inom ett och samma föremål är det viktigt att låta eleverna känna eller se krafterna. Bygga och 

studera broar är exempel på att kreativa sätt att lär sig om krafter som påverkar kroppar i vila. 

 

Jämvikt: kroppar i rörelse 

Problematik finns med att förstå vad som händer efter att ett föremål påverkas av en kraft så att den satts i 

rörelse, varför rörelsen kommer att avta efter en stund? Kroppen rör sig ändå tills den tillförda energin tar slut. 
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Exempelvis vad händer med en boll som kastas upp i luften? Resonemanget kan vara att den kraft som bollen 

har fått stannar med den tills den tar slut, och då faller bollen till marken. Bollen påverkas av flera krafter. De 

krafter som verkar på ett föremål som rör sig i en rak linje och varken påskyndar eller bromsar är balanserade. 

Detta är svårt att förstå, eftersom det ibland är nästan omöjligt att se vilka krafter som verkar på det rörliga 

föremålet och om föremålet rör sig med samma hastighet, om det saktar ner eller ökar farten eller har samma 

hastighet. Om krafter som verkar på ett rörligt objekt, inte är balanserade, rör sig kroppen antingen snabbare, 

långsammare eller ändrar riktning. Det är ett stöd för elever om läraren berättar om vardagliga erfarenheter 

som de flesta har varit med om. Nästan alla vet hur det känns när man cyklar nerför en backe, när man förstår 

att det är bäst att bromsa lite då och då för att inte få för hög fart, annars kan det vara svårt att få stopp på 

cykeln helt och hållet. När eleverna reflekterar över detta förstår de oftast vad som händer med ett föremål 

som rör sig neråt mot marken och vilken betydelse friktionen har. Detta gäller även omvänt för att få ett 

objekt att öka hastighet, det måste finnas kraft som verkar på den hela tiden. När man cyklar längs en väg 

utan lutning är det nödvändigt att hela tiden tillföra kraft på pedalerna för att hålla cykeln i rörelse. För ett 

objekt som faller fritt, påverkar tyngdkraften på den hela tiden för att accelerera den mot jorden. Detta skulle 

enbart innebära att föremålet skulle röra sig snabbare och snabbare tills den nådde marken. Detta sker inte 

eftersom en annan kraft, luftmotståndet, balanserar ut effekten av gravitationskraften. Fallskärmshoppare 

exemplifierar detta. 

Undervisningsmaterialet erbjuder eleverna ett utbud av upplevelser som går ut på att utforska några tankar 

om kraft. Materialet kan också användas för att utöka sin medvetenhet om hur ingenjörer använder sin 

kunskap om krafter för att designa och göra enkla maskiner som ska klara att utföra särskilda uppgifter. När 

eleverna jobbar med designutmaningen, får de hjälp att strukturera sitt tänkande, att dela upp ett stort mål i 

mindre genomförbara moment. Hur krafter kan överföras, hur enkla maskiner kan förändra rörelser och hur 

mekanismer kan öka eller minska hastigheten hos en rörelse. Eleverna erbjuds möjlighet 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 
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