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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 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, en övergripande förberedelselektion som är lika 

i alla tio 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. 



3 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

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. 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 4 timmar 5 minuter, fördjupning 45 minuter 

Målgrupp 9-12 år  

Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjörer med inriktning på biomedicin, 

andningsorganen och människokroppen för att  finna en lösning på utmaningen att tillverka apparater som 

mäter utandningsvolym. Eleverna tar del av konceptberättelsen som handlar om att göra egna mätinstrument 

som mäter maximal utandningsvolym. Enkla och billiga material används för att testa hypoteser, idéer och 

förbättringar. Övningarna är praktiska och sker i grupper, diskussioner sker oftast i helklass. Engineering 

Design Process används som arbetsmodell för att öka elevernas intresse för vetenskap och ingenjörsyrket. 

Avslutningsvis utvärderas arbetet och eleverna övar sig på att konstruktivt diskutera erfarenheter. 

Läroplan Människokroppen och andningssystemet, begreppet volym och metoder för att mäta volym 

Ingenjörsområde Biomedicin 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå hur andning fungerar, in- och utandningsprincipen, volymbegreppet och maximal 

utandningsvolym 

 känna till att ingenjörer i biomedicin arbetar med utveckling av metoder och instrument för 

diagnostik, behandling, rehabilitering och uppföljning 

 utveckla egna idéer för att lösa problem med hjälp av Engineering Design Process (EDP) 

 

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 Engineering Design Process, 

konceptberättelsen går ut på att konstruera ett hjälpmedel för att mäta utandningsvolym 

Lektion 2 fokuserar på hur andningssystem fungerar, volymbegrepp och maximal utandningsvolym samt 

viktiga principer för mätning 

Lektion 3 möjliggör för eleverna att omsätta sina kunskaper om andningsprincipen, volym och maximal 

utandningsvolym till praktiskt konstruktionsarbete genom att bygga och testa mätinstrument 

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 

Post-It-lapp block 

 

1 1     

Solglasögon 

 

1 1     

Fodral 

 

1 1     

Förpackningsmaterial 

 

1 1     

A4 Blad 1 1     

Transparent plastficka  

 

1 1     

Begagnat blingbling 1 1     

Smycke etui/ask 

 

1 1     

DVD skiva 1 1     

Fodral för DVD skiva 

 

1 1     

Te påse 1 1     

Limstift 1 1     
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Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 

4 

 
Vanligt kuvert 1 1     

Låda med häftstift 1 1     

Sax med skyddsfodral 

 

1 1     

Ask med tandpetare 

 

1 1     

Förpackning med häftapparat t.ex 

 

1 1     

Förpackning med skalare t.ex 

 

1 1     

Bild av Engineering Design Process, EDP se 
bilaga 

1  1 1 1 1 

Arbetsblad 1 Lektion 1 Engineering Design 
Process 

30  30    

Glasögon begagnade (från ex återvinning) 10  10    

Arbetsblad 1 Lektion 2 Andningssystemet 30   30   

Arbetsblad 1 Lektion 2 Andningsprocessen 30   30   

Arbetsblad 2 Lektion 2 
 Mäta volym 

30   30   

Spruta 20 ml  

 

15 
 

  15 4  

 
 
 
 
 

1   1   
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Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 

4 

 
Genomskinlig  tejp 1   1   

Sax 5   1 5  

Ballonger, långa och runda 20   10 10  

Bricka  8    8   

Plastakvarium  1    1   

Vatten (använd gärna ett rum med tillgång 
till vatten) 

vatten   vatten vatten tillgång till 
rinnande 
vatten 
eller 10 
liter vatten 

Transparent glas/kopp, kan vara av plast eller 
glas 

1   1   

Hushållspapper eller tygbit 1   1   

Sugrör, varierande diameter 2-5 mm, 40-50 
mm långa, gärna stor skillnad på diameter. 

 

30   30   

Förpackningar med volymbeteckning, t.ex 
mjölkpaket, läskflaskor, milt 
rengöringsmedel, matolja, sirap, ketchup 
etc. 

10   10   

Mått 250 ml/1000ml ingår 

 

6    1-2 3 av varje 
volym 

 

Bägare varierande volym  
50/100/250/500/1000 ml 2 st ingår 

2   2 1-2  
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Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 

4 

 
Mått 

 

5   5 5  

Stor sten eller annat tungt föremål 1   1   

Transparent plastdunk med volym 5 liter 
ingår 

 

1    1   

Plastförpackningar, storlek ca 2-3 lit 
(t.ex.glasslåda, godislåda) med 15 cm hög 
kant 

6-8st/ 
grupp 

  6-8st/ 
grupp 

  

Plastslang, två olika diameter 7 och 12mm  

 

Ca 60 cm 
långa 

Ca 1 av 
varje/gru

pp 

  Ca 60 cm 
långa 

  

Märkpenna 4   1 4  

Karamellfärg 1   1   

Kärl markerat med volymmängd  

 
 

6-8   6-8   
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Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 

4 

Hink 12 lit 1 st  

 

3    3  

Tratt 100 mm diameter ingår 

 

4     4  

Kartong tunn (från förpackningar osv)      byggmtrl  

Plastpåsar ca 3 l 10    10  

Arbetsblad 3, Lektion 3Tänka 8    8, 1
st/grupp 

 

Arbetsblad 4, Lektion 3 Planera 8    8, 1
st/grupp

  

Arbetsblad 5, Lektion 3 Utvärdera 30    30  

Kort film för demonstration av spirometer: 
http://www.youtube.com/watch?v=LeXgXKI
yRA0&feature=related 

1     1 

Dator 1     1 

Projektor 1     1 

Mätinstrument, byggda av eleverna 5-8     5-8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LeXgXKIyRA0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LeXgXKIyRA0&feature=related


This document is produced under the EC contract № 288989 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 

 

 

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

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

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

ca 10-30 minuter. 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

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

  förstå att tillverkade föremål har tagits fram för att lösa problem  

  förstå att ingenjörer kan vara män och kvinnor 

 

 

Material, 30 elever 

 8 post-it häften 

 8 uppsättningar med minst 5 olika kuvert 

typer 

 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 undervisningsmaterial, 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 bilder av stereotypa och udda exempel på 

teknik och ingenjörsverk på Arbetsblad 1, Lektion 0 Vad gör en ingenjör?, se bilagor. 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 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 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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Föremål: 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 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 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 tänka på olika lösningar där en del 

fungerar och vissa är mindre lyckade. 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 utnyttjas tekniker och metoder för att 

uppnå optimal funktion. System, mekanik, struktur, material och förslutningsmetod 

anpassas för att ta fram kuverten. 

─ Känna till att lämplig teknik ofta är beroende på sammanhang, tillgång på material och 

resurser. 

─ Känna till att ingenjörer använder ett spektrum av färdigheter för att utveckla lösningar 

på problem.  

─ Känna till att många olika typer av människor med skilda intressen och färdigheter kan 

vara ingenjörer. 
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Lektion 1 Vilken är ingenjörsutmaningen? 
 

TId 50 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 känna till området medicinsk teknik och dess betydelse  

 känna till att biomedicinsk teknik kan bidra till att lösa medicinska problem i människans vardag 

 förstå hur man använder designprocessen för att skapa instrument som mäter utandningsvolym 

 
Material för 30 elever 

 bild av Engineering Design Process, finns i bilagan och förstoras, placeras väl synlig för eleverna 

 30 Arbetsblad 1, Lektion 1 Engineering Design Process

 10 glasögon   

 

Förberedelse för läraren 

 läs konceptberättelsen, se bilaga 

 förstora Engineering Design Process bilden, se 

bilaga 

 kopiera Arbetsblad 1, Lektion 1 Engineering 

Design Process 

 ta med 10 gamla glasögon (finns billigt på 

återbruksaffärer) 

Lärarens metod 

 helklass och experiment/undersökningar med 

eleverna 

 individuellt arbete 

 

Kärnan i lektionen 

 förstå att ingenjörer arbetar med problemlösning 

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

faktakunskaper inför kommande faser i processen 

 teknisk design innebär bland annat att studera liknande produkter 

 känna till att ingenjörer inom biomedicin utvecklar metoder och instrument för diagnostik, behandling, 

rehabilitering och uppföljning 

 

Kontext och bakgrund  

Eleverna får ta del av konceptberättelsen, ingenjörens 

designutmaning, får hjälp att förstå sammanhanget och arbetar 

sedan utifrån desigprocessen. Lektion 1 handlar om FRÅGA som är 

första delen av designprocessen, fokus är att lära om biomedicinsk 

teknik och delta i seminarium som behandlar det väl bekanta 

biomedicinska instrumentet glasögon. Eleverna lär sig om 

andningsorganen och kvantitativ mätning av utandningsvolym. 

.  
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1.1 Introduktion, övning, diskussion, helklass och grupparbete, 20 minuter  

Först har läraren en kort genomgång sedan följer en övning som innefattar att praktiskt 

undersöka glasögon. 

  

Förra lektionen handlade om vad teknik är och vad ingenjörer gör. Ingenjörsområdet är 

väldigt brett, t.ex. IT & Telekom, Energi, Fordon, Automation, Bygg osv. Just den här 

ingenjörsutmaningen fokuserar på biomedicinsk teknik, människokroppen och 

andningsorganen. 

Börja med att fråga eleverna om de har hört talas om biomedicin, skriv upp relevanta förslag 

på vad biomedicin kan vara på tavlan.  

Biomedicin är ett tvärvetenskapligt område som tillämpar kunskap och verktyg inom flera 

medicinska sektorer. Den biomedicinska ingenjörens uppgift är att utveckla metoder och 

instrument för diagnostik, behandling, rehabilitering och uppföljning. Ett påtagligt exempel 

är forskning och utveckling inom området för ögonsjukdomar och synnedsättning. 

För att lättare förstå arbetet inom biomedicin, kommer klassen att få ta en djupare titt in i 

en vanlig och välkänd biomedicinsk uppfinning, närmare bestämt glasögon. 

 

Läraren är förberedd med att ha tagit med sig glasögon. Dela in eleverna i grupper och 

fördela ut glasögonen, be dem att undersöka hur glasögonen är konstruerade och vilka 

material de är gjorda av. Om tid finns kan eleverna prova glasögonen för att få en aning om 

hur viktig anatomi och funktion är. Detta ger en känsla av hur deras egen syn är i förhållande 

till styrkan på korrektionsglasen. Nu följer ett samtal med eleverna om grundläggande 

frågeställningar som ingenjör använder i sitt arbete. Prata med eleverna om: 

 Vilka behov skall glasögon tillfredsställa?  

Glasögon används för att korrigera synnedsättning såsom närsynthet, 

översyntsynthet, astigmatism och synfel uppkomna av olyckor, sjukdomar 

eller åldersorsak. Designens inverkan blir större och större, efterfrågan på nya 

modeller ökar ständigt. 

 Vad kallas det medicinska området där ingenjörer som arbetar med 

ögonavvikelser tillhör? 

Oftalmologi, betyder läran om ögat och dess sjukdomar. 

 Vad kan mer kan ha betydelse i tillverkningen av båge och korrektionsglas? 

Materialteknik och materialval är viktigt för att göra funktionella, lätta, 

hållbara och eftertraktade bågar. Korrektionsglas görs av fler a olika material 

med speciella egenskaper som tålighet, styrka och låg vikt. Mer påkostade glas 

ger dyrare glasögon. 

 Att bära glasögon gör att man tvingas ha något i ansiktet, vad kallas 

ingenjörsområdet som arbetar med att utveckla sköna, bekväma och 

snygga glasögon? 

Ergonomi och design. 

 Generellt inom ingenjörsyrket, vad mer kan tänkas höra till 

arbetsuppgifterna? 

Många andra parametrar t.ex. kunskaper om processer och flöden, 

organisation av skicklig personal, val av verktyg och teknik.  
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Fortsätt prata med eleverna om ingenjörens utvecklingsarbete, nedan följer ett exempel 

hämtat från en ingenjör som arbetar med utveckling av glasögon. 

 

Efter första insamling av uppgifter om problemet, startar ett team av ingenjörer och andra 

experter arbetet med att lösa olika synproblemen, t.ex. närsynthet (myopi). Efter att ha 

uppnått en lösning, t.ex glasögon med låg vikt och konkava linser, planeras prototyper som 

byggs och testas. Om de inte är tillfredsställande, t.ex har kvalitétsbrister och får 

anmärknigar på glaskvalité eller har negativ anatomisk tillpassning, jobbar 

utvecklingsteamet med att försöka förbättra glasögonen tills de får fram en produkt de är 

nöjd med.  

Utvecklingen har lett till att tillverkningsindisutrin utformar och producerar allt fler typer av 

glasögon, t.ex progressiva glas som hjälper ögat att fokusera på olika avstånd genom att ha 

olika styrkor som skiftar gradvis. 

I designprocessen för tillverkning av glasögon är det inte så enkelt och rakt fram som 

exemplet ovan berättar. Ofta finns det ett behov av att gå tillbaka, samla mer information, 

testa och bygga fler prototyper, testa, förbättra, testa och ständigt komma med ny kunskap 

för att ta fram allt fler kostnadseffektiva lösningar och förstås erbjuda kunden det denne vill 

ha. 

 

Tips! Du kan hitta mer information om medicinsk teknik här: 

http://www.mada.org.il/en/about/engineer/challenge/about-biomedical-engineering 

 

 

1.2 Genomgång av Engineering Design Process, EDP och ingenjörsutmaningen, helklass, 5 

minuter  

 Presentera delarna i Engineering Design Process, se bild nedan. Berätta att just denna 

 designprocess är en variant av många. Under de kommande lektionerna ska eleverna lösa 

 ett tekniskt problem genom att prova på att jobba som ingenjör. 

 

 

http://www.mada.org.il/en/about/engineer/challenge/about-biomedical-engineering
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Fråga:   Vad behöver vi veta? Ta fram information  

Tänka:   föreslå idéer och välja bästa lösning 

Planera: planera och utveckla vald lösning 

Konstruera:  skapa och bygga 

Förbättra:  testa, utvärdera och förbättra 

 

Tips! Använd en förstoring av Engineering Design Process modellen för att ge eleverna 

möjlighet att se modellen och delarna gång på gång. Sätt upp den väl synlig i klassrummet. 

 

Tips! Viktigt att eleverna förstår att processen inte nödvändigtvis är linjär. Under alla faser 

kommer de att röra sig fram och tillbaka i processen. Därför är också de angivna tiderna för 

varje uppgift viktiga, genom att träna på att begränsa tidsmässigt kommer man framåt i 

processen och kan då klara deadline för projektet (uppgiften). 

 

 

1.3 Konceptberättelse, diskussion i helklass, 15 minuter 

Läs och presentera läromedlets case (konceptberättelsen) för eleverna, se bilaga.  

 

Förklara och förtydliga uppgiften för eleverna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips! Ordet diagnos kan behöva förklaras för eleverna. Diagnos betyder att via tester, 

mätningar och observationer bestämma ett eller fler a tillstånd. I medicinska sammanhang 

utförs den av läkare och innehåller flera steg för att beskriva symtom och vad patienten känner. 

En första kroppslig undersökning görs av läkare som använder sig av tekniska instrument för 

att lokalisera källan till problemet och/eller för att mäta olika parametrar i kroppen. 

 

Diskussion i grupp:  

I konceptbrättelsen har Yael problem med luftvägarna, i vilka delar av andningsorganen kan 

orsaken till besvären finnas? Vilka problem eller sjukdomar i andningsorganen känner 

eleverna till? 

Stöd till diskussion:  

Yaels problem är astmaliknande och yttrar sig som hosta med ansträngd andning. Besvären 

kommer från hennes luftrör, det blir svårt för luften att passsera till och från lungorna. 

Uppgiften består av att planera, utforma och 

bygga ihop ett tekniskt instrument som 

mäter maximal utandningsvolym.  
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Hennes luftrör är överkänsliga för olika retningar, slemhinnan i rören svullnar, muskulaturen 

dras samman och det bildas segt slem som täpper igen luftrören. Yael får hosta. 

1.4 Övning, individuellt arbete, Engineering Design Process, 5 minuter 

Dela ut Arbetsblad 1, Lektion 1 Engineering Design Process, eleverna fyller i de tomma 

fälten. I mitten ska målet skrivas in och runt om delarna (faserna). 

 

1.5 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

När eleverna har gjort klart arbetsbladet ber läraren någon av dem att presentera målet 

 med ingenjörsutmaningen samt skriva ner en förkortad version av det på tavlan. 

Berätta för eleverna att de från och med nu kommer att arbeta som ingenjörer. Under nästa 

 lektion (2) kommer de att fokusera på FRÅGA delen i designmodellen. Lektionen går ut på 

 att ge så många svar som möjligt på de vanligaste frågorna handlar om luft och andning. 

 Tanken är att förbereda dem med så mycket fakta som de behöver om luft, andning och 

 mätning av volym. När eleverna har fått kunskaper om detta kommer de att kunna sätta 

 ihop en egen apparat som kan mäta hur stor volym luft som de andas ut. 
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Undersök luft, andningssystem och volymbegrepp 

Tid 120 minuter, 135 med fördjupning 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 känna till vilka delar som ingår i andningsorganen och kroppens respiratoriska funktioner 

 känna till andningsprocessen 

 förstå begreppet volym samt känna till mätmetoder  

 
Material för 30 elever 

 30st Arbetsblad 1 Lektion 2 

Andningssystemet 

 30st Arbetsblad 1 Lektion 2 Mäta volym 

 15 sprutor 

 2st transparenta flaskor av plast, ca 1,5-2 

lit 

 genomskinlig tejp, som fastnar på flaskan 

ovan och gör hålet tätt 

 sax 

 10 ballonger 

 en djup genomskinlig skål 

 ett genomskinligt glas/kopp 

 en pappersbit från t.ex. näsduk 

 30 sugrör, diameter 4-5 mm, längd 40-50 

mm 

 30 plaströr, diameter 10-15 mm , längd 

40-50 mm 

 tomma förpackningar märkta med 

volymmängd t.ex mjölkförpackningar, 

läskflaskor, milda rengöringsmedel, 

matolja, sirap, ketchupflaskor etc 

 ett par mått/bägare av olika storlek 

 en sten eller annat tungt föremål 

 en transparent plastskål 

 en bricka med kanter



This document is produced under the EC contract № 288989 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 

 

 Förberedelse  

 kopiera Arbetsblad 1, Lektion 2 Andningssystemet och Arbetsblad 2, Lektion 2 Mäta volym 

 anskaffa och ta fram allt material och utrustning 

 titta på videoklipp: 

 Näsduken som inte skulle bli blöt: http://www.youtube.com/watch?v=9N5rkI61o-U&feature=youtube 

 Arkimedes princip 1 http://www.youtube.com/watch?v=Ryx1ELGJqeA&feature=youtube 

 Arkimedes princip 2 http://www.youtube.com/watch?v=KYkh-9-Qs1M&feature=youtu.be 

 Mätning utandningsvolym: 

 http://www.youtube.com/watch?v=cnewH2HUbBw&feature=youtu.be 

 eventuellt göra ett hål i botten på respektive flaska, och tejpa igen ett av dem 
 
Metod 

 helklass och experiment i grupp 

 grupparbete, 4-5 elever/grupp 

 individuellt arbete 
 

Kärnan i lektionen 

• känna till att luft är ett ämne som tar plats och går att känna i komprimerad form, luft består av kväve 78% och 

syre 21%, resten utgörs av olika gaser 

• förstå att andning har två faser, inandning = intag av luft i lungorna genom expansion av bröstvolym och 

utandning = utblås av luft från lungorna genom sammandragning av bröstkorg 

• känna till att olika faktorer såsom dammpartiklar och luftföroreningar kan orsaka sammandragning av 

luftvägarna; luftstrupe och bronker, samt att förträngning kan orsaka minskad volym av luft genom 

luftvägarna vilket kan resultera i astma 

• volym = utrymme som upptas av ett ämne 

• maximal utandningsvolym = största volym luft som andas ut från lungorna efter djup inandning, kallas också 

för vitalkapacitet 

 

 

 
Kontext och bakgrund  

Lektionen innehåller fakta för att hjälpa eleverna att lösa 

ingenjörsutmaningen. Experiment utförs som förklarar 

vetenskapliga principer som andningsprocessen bygger på. 

Eleverna gör övningar där man fokuserar på att förstå vad 

volym är och hur man mäter det. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Introduktion, genomgång helklass, 5 minuter  

 Berätta för eleverna att de ska få lära sig vetenskaplig fakta om bl.a.andningsorganen och 

 vad volym är. Dessa är kunskaper som hjälper dem att lösa utmaningen med att utforma ett 

 instrument för att mäta utandningsvolym. 

 Ställ följande fråga till eleverna: 

http://www.youtube.com/watch?v=cnewH2HUbBw&feature=youtu.be
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 Vilken information är nödvändigt att veta för att åstadkomma en lösning på 

 ingenjörsproblemet? 

 Lyssna på elevernas svar och presentera sedan: 

o Fakta om vilka delar som utgör andningsorganen (lungor, luftstrupe etc) 

o Fakta om hur andningssystemet fungerar 

o Faktorer som kan påverka andningsorganen och andningen 

o Andra förslag från eleverna 

 

Så här hittar du fakta om andningsorganen: 

Se i slutet av läromedlet under rubriken “Arbetsblad och facit”, där finns en bild som visar 

vad andningsorganen heter och var i kroppen de finns. 

Längst bak i läromedlet under rubriken “Centrala begrepp i Lektion 2” samt under rubriken 

“Stöd för läraren” finns mer fakta. 

 Berätta för eleverna att under Lektion 2 besvaras de flesta frågor som har med andning att 

 göra. 

2.2 Experiment med luft, känns luft? helklass, 10 minuter 

 Två elever kommer fram och gör experiment för klassen: 

 Ställ följande frågor till eleverna: 

 Vad är det vi andas? Kan vi se det vi andas? Kan vi känna det vi andas? 

 Eleverna föreslår oftast att vi kan känna luft,  vind , utandningsluft från lungorna etc. Ge

 eleverna som kommit fram  varsin plastspruta och be dem fylla dessa med luft, var tydlig 

 med att de låter luften vara kvar i sprutan. Be dem nu att placera ett finger ungeför en 

 centimeter från sprutmynningen  och trycka ner kolven.  Sprutan töms på luft.  

 Fråga eleverna:  

 Vad kändes? Hur kändes det?  

2.3 Experiment med luft, går luft att komprimera? grupparbete, 5 minuter 

 Eleverna ska gruppvis göra fler experiment med sprutor: 

 Dela ut några sprutor till varje grupp. Instruera eleverna att första fylla sprutan med luft och 

 därefter försiktigt hålla för fingret för mynningen och försöka trycka ut luft med kolven.Nu 

 känns det att luft tar plats, det är ganska tungt att trycka. 

  Är det  möjligt att trycka på kolven tills den når längst in i sprutan? Nej, luft tar plats och 

 trycker tillbaka mot sprutkolven. Luft kan komprimeras, men tar fortfarande plats. Luft 

 består av kväve 78% och syre 21%, resten utgörs av olika gaser. 

 

 



This document is produced under the EC contract № 288989 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

25 
 

 

2.4 Experiment med ballong och luft, helklass, 15 minuter 

Till det här experimentet kan läraren ha förberett plastflaskorna med att ha gjort hål i botten 

på båda och tejpat över det ena, eller så görs det av eleverna. 

Två elever kommer fram och gör experimentet för klassen: 

 

Ta fram de två plastflaskorna och gör varsitt hål (diameter 5mm) i 

botten, tejpa igen det ena hålet så att den ena flaskan blir lufttät. 

Be sedan elever komma fram för att göra experimentet. De tar 

varsin ballong och varsin flaska, sätter ner ballongerna i 

mynningen och försöker blåsa upp dem. 

Vad händer? Experimentet med perforerade flaskan (hål i botten) 

kommer att lyckas om än det kan vara riktigt svårt att blåsa upp 

ballongen, fastän det finns en perforering. 

Experimentet med det förseglade hålet kommer att bli väldigt 

kämpigt med att få luft i ballongen. 

Varför blir det så här? Varför går det bara att blåsa upp den ena 

ballongen? 

Var uppmärksam på elevernas svar, be eventuellt fler elever att försöka. 

Hur kan vi testa och förklara detta? 

Lyssna på elevernas svar, försök att om möjligt genomföra deras förslag. Öppna sedan hålet 

i den förslutna flaskan och försök återigen blåsa upp ballongen, då är det lättare att förstå 

vad som händer. 

Förklaringen är att i den förseglade flaskan blir det redan befintliga lufttrycket så starkt att vi 

inte orkar blåsa upp ballongen i flaskan, luften är instängd. Flaskan med det öppna hålet 

möjliggör att luft trycks ut genom det lilla hålet i botten och det finns utrymme för ballongen 

att blåsas upp. 

 

2.5 Experiment med upp-och-nedvänt glas i vatten, fördjupning, helklass, 15 minuter  

 Genomförs av läraren och tar ca 15 minuter. 

 Ställ följande fråga till eleverna:  

 Kan ett papper som läggs ner i vatten vara torrt? 

 Lyssna på elevernas förslag, försök att praktiskt genomföra de möjliga. Slutligen, kommer 

 troligtvis någon av eleverna med förslaget att placera pappersbiten i botten av glas/kopp,  

 vända den upp och ner, för att sänka ner den i vatten. När koppen tas upp från  vattnet 

 kommer papperet att vara torrt. Gör detta experiment. 

 Förklaringen är att luften i koppen finns kvar och hindrar vatten från att komma in och 

 blöta ner papperet. 

2.6 Diskussion i helklass, andningsorganen, 15 minuter  

Genomgång av andningssystemet, se bild av Andningsorganen i bilagan.  

Berätta vad alla delar som tillhör andningsvägarna heter. När vi andas in strömmar luft ner 

genom näsa/mun till lungorna där blodet syresätts. Koldioxid vädras ut med hjälp av 
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membran. Det reglerar kroppens koldioxidhalt genom andningsprocessen. Om processen 

 inte fungerar blir vi sjuka. Fråga barnen hur de skulle beskriva andningsorganen för 

 någon som inte har en aning om vad de är? 

 

2.7 Övning och diskussion i helklass, andningssystemet, 10 minuter 

Övningen görs av eleverna som kan sitta kvar på sina stolar. 

Vitalkapacitet är lungvolym och visar hur mycket luft en människa kan blåsa ut efter 

en maximal inandning. 

Hur tar sig luft in i munnen och ner i lungorna?  

 

För att få svar på frågan, ska eleverna göra en övning, be dem att: 

Blunda, låta kroppen slappna av, ta ett djupt andetag och andas in. Andas ut. 

 

Vad händer när vi andas vi in och ut? 

Vi aktiverar våra bröst- och membranmuskler. 

 

Vad händer när vi andas in? 

1. När diafragmamuskeln, som skiljer brösthålan från maghåligheten drar ihop sig, 

stretchar och sänker sig, då hissas bröstmusklerna upp och bröstkorgen lyfts 

automatiskt. 

2. Bröstkorgen expanderar. 

3. Lufttrycket i lungorna minskar. 

4. Det högre lufttrycket utanför kroppen gör att luft strömmar ner i lungorna när vi 

drar in andetag. 

 

Eleverna kan testa att andas in och fylla sina lungor tills det inte finns mer plats för luft. 

 

 Vad händer när vi andas ut? 

 När vi börjar andas ut, är lufttrycket i lungorna relativt högre än den omgivande luften. 

1. Musklerna i andningsorganen slappnar av, diafragman böjer sig, bröstmusklerna 

återgår till sitt tidigare läge och revbenen sjunker ner igen. 

2. Bröstvolymen minskar på grund av gravitationskraften. 

3. Lufttrycket i lungorna ökar. 

4. Luft stöts från lungorna mot luften utanför kroppen, som har ett lägre tryck. 

 

 

 

2.8 Experiment med rör, individuellt och diskussion i helklass, andningssystemet, 20 minuter  

 Eleverna kan sitta kvar på sina platser. Dela ut sugrör med olika diameter och har 

 samma längd.  

 Fråga eleverna: Vad kan tänkas påverka luftflödet i andningsorganen? Känns det olika att 

 blåsa i ett tunt och i ett bredare sugrör? När går det lättare? När går det yngre? 

 Eleverna ger förslag och läraren fyller på med kunskaper: 
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 Om dammpartiklar, rök, sot, etc. som kommer in i luftvägarna kan det göra att luftrören drar 

 ihop sig. Stora föremål kan fastna i luftvägarna och det finns risk för kvävning. 

 Vätskeabsorption i vävnader, svullnad och produktion av slem ger trång luftpassage och gör 

 att musklerna i andningsorganen drar ihop sig.  

 Astma gör att man får andningssvårigheter och beror på inflammation i luftrören. Luftrören 

 svullnar, funktion i luftvägarna försämras och  gör att luftflödet blir försvagat. 

 För att förklara flödeshastighet och faktorer som påverkar det respiratoriska systemet 

 ska eleverna utföra följande enkla individuella experiment: 

 Nu börjar den praktiska övningen som går ut på att förstå vad som händer när luft passerar 

 lika långa rör men med olika diameter. Ta ett djupt andetag och blås ut all luft på en gång 

 genom  ett av rören. Byt till ett annat rör. Jämför hur tungt/lätt det är att blåsa genom olika 

 stora rör.  

 Det krävs mer arbete och mer tid för att blåsa luft genom ett smalt rör än ett större, mät 

 gärna hur länge det tar och jämför. Tag olika stora sugrör och jämför hur det känns att blåsa 

 luft i dem. Experimentet visar på skillnad i friska andningsvägar och svullna luftrör. Ju 

 smalare rör, desto svårare är det för luft att passera in i lungorna och ut igen. 

 Tips! Samla ihop rören efter aktiviteten, för att eleverna ska fokusera på lektionen.  

  Ibland händer det att barnen börjar prata om astma. Kort förklaring av astma är: sjukdom 

 som innebär att det finns en inflammation i luftvägarna, att musklerna i luftvägarna stundvis 

 drar ihop sig och att slemhinnan svullnar. Astma brukar kategoriseras i två sorter; en 

 allergisk och en icke-allergisk. 

  Tips! Berätta för eleverna att maximal utandningsvolym är den luft som andas ut från 

 lungorna efter maximal inandning. 

 Låt eleverna göra Arbetsblad 1 Lektion 2 Andningssystemet. 

 

2.9 Diskussion i helklass, vad är volym och hur mäts volym? 5 minuter  

 Ingen praktisk övning endast diskussion.  

 För att eleverna ska kunna genomföra  ingenjörsutmaningen ska de lära vad volym är. Ställ 

 frågan: Vad är volym och hur kan vi mäta volym? 

  

 Efter att ha lyssnat på elevernas svar, förklaras definitionen av volym, skriv gärna så att alla 

 elever ser:  

 Volym = hur stort ett tredimensionellt föremål är  

 När det handlar om volym används oftast ordet kubikmeter, förkortas m3.  

 kubikmeter (1 m3) = 1 000 liter 

 liter (1 l) = 1 kubikdecimeter 

 1 centiliter (1 cl) = 1/100 liter 

 1 milliliter (1 ml) = 1/1000 liter = 1 kubikcentimeter  
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 Beroende på vad som ska mätas används olika enheter. Genom att välja lämpligt 

 värde/enhet som stämmer med t.ex föremål, vätska och andra fysiska eller kemiska ting 

 uppnås logik i förståelsen för hur stort eller litet något är. Till exempel är linjalen oftast 

 markerad i intervaller om millimeter och centimeter, termometern har oftast 0,1 grader 

 Celsius mellan  sina streck och större hushållsmått har oftast intervaller om 1 dl.  

 

 Förklara ordet kalibrering för eleverna. Kalibrering betyder att fastställa sambandet mellan 

 ett mätinstruments mätvärden och motsvarande kända värden. 

  

 Kalibrering innebär således att ett mätinstrument jämförs med en känd normal och är en 

 uppmätning där man fastställer eventuell mätosäkerhet hos mätinstrumentet, det vill säga 

 tar reda på om det finns en osäkerhet i mätningen och hur stor den är för att kunna 

 fastställa rätt värde. 

 

2.10 Övning och grupparbete, uppskatta volym, 5 minuter 

Genomförs gruppvis. 

Fördela ut hushållsförpackningarna till eleverna, t.ex. matolja, sirapsflaska, ketchupflaska, 

läskflaska och be dem att först gissa (beräkna) hur mycket paketen rymmer. Be sedan 

barnen se och läsa vad paketet egentligen har för volym. 

 

Tips! Skillnad mellan vikt och volym är inte helt lätt att förstå, men vikt är hur tungt något är 

och volym är hur stor plats något tar. 

 

2.11 Experiment med volymbegreppet, grupparbete, 15 minuter 

Genomförs i grupp. 

Fördela ut olika mått/mätkärl som används för att mäta volym: mätglas, spruta, bägare och 

hushållsmått t.ex. 

Efter att ha visat olika mått får varje grupp en spruta. Bestäm en mängd som sprutan 

rymmer och tryck ut lika mycket vatten i varje kärl. 

Eleverna kommer att märka att samma mängd vatten (t.ex 10 ml) ser olika mycket ut i de 

olika kärlen fastän det handlar om exakt samma mängd vatten. 

 

2.12 Experiment med att mäta volym hos ett fast ämne, helklass, 10 minuter 

 Genomförs av läraren.  Bricka med kant, vattenfylld balja (helst genomskinlig) och en tyngd 

 behövs. 

 En metod för att mäta volymen hos fasta material är baserat på det faktum att när ett fast 

 föremål sänks ner i vätska, stiger vätskenivån. Genom att mäta skillnaden på nivån före och 

 efter går det att fastställa föremålets volym. 

 Visa en metod för hur man mäter vilken volym ett föremål. Använd en stor bricka med 

 kanter, ställ på ett helst genomskinlig balja , fyll upp till bredden med vatten och sänk ner 

 föremålet (lerklump, sten etc). Vatten som svämmar över samlas upp och mäts, föremålets 

 volym går nu att fastställa.  
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 Här används och testas ett tungt föremål som ska sjunka, om frågor kommer på varför vissa 

 föremål flyter kan det beskrivas med Archimedes princip. I korta drag betyder Archimedes 

 princip att föremål som är i vatten påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som 

 tyngden av den undanträngda vätskemängden. I slutet av läromedlet förklaras även 

 Archimedes princip i “Centrala begrepp i Lektion 2” 

 Tips! Läraren rekommenderas att i förväg titta på video som visar experiment med 

 Archimedes  princip innan experimentet i 2.12. 

  http://www.youtube.com/watch?v=KYkh-9-Qs1M&feature=youtube 

 http://www.youtube.com/watch?v=Ryx1ELGJqeA&feature=youtube 

 Tips! Rekommenderas att använda färgat vatten i dessa experiment, för att tydliggöra 

 skillnad i volym. 

 Låt eleverna göra Arbetsblad 2 Lektion 2 Mäta volym. 

2.13 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

 Berätta för eleverna att i Lektion 2 har de fått kunskaper om hur andning fungerar, vad 

 volym är osv, för att lättare kunna lösa utmaningen. De har jobbat med delen som kallas för 

 FRÅGA i designprocessen.   

 

Tips! Övningsbladen kan användas till sammanfattning och/eller som hemläxa. 

 

Tips! RepeteraYaels problem och utmaningen. Yael har svårt att andas ibland och eleverna 

hjälper henne att tillverka en apparat som kan mäta utandningsvolym. Den praktiska 

utmaningen är alltså att utforma ett instrument som mäter hur mycket luft som kommer från 

lungorna under ett andetag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KYkh-9-Qs1M&feature=youtube
http://www.youtube.com/watch?v=Ryx1ELGJqeA&feature=youtube
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Lektion 3 Nu bygger vi!  
 

Tid 110 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 tillämpa vetenskaplig fakta och omsätta teoretiska förkunskaper från tidigare lektioner för att göra 

mätinstrument 

 utforma och bygga instrument för mätning av utandningsvolym med hjälp av olika verktyg och 

material  

 använda designprocessen för att effektivt strukturera sitt arbete 

 

Material för 30 elever 

 en dunk 

 slang grov ca 12 mm 

 2 doseringsmått, olika mängd + valfria 

mått 

 2 kemibägare, 500 ml och/eller 1000 ml  

 4 märkpennor 

 4 förpackningar märkta med 

volymenheter  

 en hink med mängdmarkeringar 

 en tratt, 10-15 cm diameter 

 slang tunn ca 7 mm 

 plastpåsar ca 3l  

 10 ballonger 

 utskrift med bild av Engineering Design 

Process 

 5 saxar 

 kartong till att ”bygga in mätinstr.” 

 tyg till att ”bygga in mätinstr.” 

 limpistol 

 4 sprutor, 50 ml 

 6-8 plastlådor ca 2-3 lit med ca 15 cm 

höga kanter (glasslåda etc) 

 8 brickor 

 Arbetsblad 3 Lektion 3 Tänka  

 Arbetsblad 4 Lektion 3 Planera 

 Arbetsblad 5 Lektion 3 Utvärda 

Förberedelse  

 göra en färdig appparat som mäter 
utandningsvolym och visa för eleverna i 
kapitel 3.2 

 gör kopior av Arbetsblad 3 Lektion 3 
Tänka 4 

 ta fram allt byggnadsmaterial  

 planera även för en säker förvaringsplats 
för elevernas mätinstrument inför nästa 
lektion (presentation) 
 

Metod  

 grupparbete om 4-5 elever/grupp 

Kärnan i lektionen 

 träna samarbete genom att gruppvis diskutera idéer om vad Engineering Design Process innebär 

 tänka ut, planera och konstruera apparater som kan mäta utandningsvolym 

 förstå att Engineering Design Process innebär försök, misstag och framgång 

 
Sammanhang och bakgrund 

I den här lektionen möter eleverna stegen tänka, konstruera och 

förbättra. Eleverna använder kunskaper som de lärde sig i föregående 

lektioner. 
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3.1 Introduktion, diskussion, helklass, 10 minuter  

 Läs konceptebrättelsen, se bilaga, om Yael som behöver hjälp med att tillverka en 

 apparat som mäter maximal utandnngsvolym.  

 Utandningen ska upprepas tre gånger och uppvisa samma resultat för att säkerställa ett 

 konsekvent resultat. 

 Visa bilden av Engineering Design Process och berätta att eleverna har jobbat med delen 

 FRÅGA i kapitel 2 och nu startar kapitel 3 med TÄNKA, PLANERA, KONSTRUERA och 

 FÖRBÄTTRA. 

 

3.2  Demonstration av apparat som mäter utandningsvolym, 20 minuter 

 Inför den här lektionen ska läraren ha förberett en mätapparat som används för att visa hur 

 en sådan fungerar. Läraren visar apparaten för eleverna. 

 Repetera volymbegreppet och hur man mäter volym. Berätta för eleverna att de ska få se hur 

 mätappraten fungerar.  Fråga hur de tror att den fungerar? Be  eleverna tänka på svaren. 

 Eleverna får nu se en metod för att mäta maximal utandningsvolym med hjälp av apparaten 

 som läraren har förberett. Tidigare har barnen sett hur ett fast föremål släpptes ner i vatten, 

 ökningen av vattennivån uppmättes och den mängden motsvarade föremålets volym. Fråga 

 om de tror att det går att mäta luft  på ett liknande sätt? Se till att alla elever kan se 

 demonstrationen och visa nu hur man använder den. 

 

 Bruksanvisning: 

1. Fyll en skål med vatten till en höjd av ca 10 

cm, ställ den på en bricka med kanter, för 

att förhindra att vattnet rinner ut på 

golvet. 

2. Fyll upp en plastdunk full med vatten.  

3. Fyll en skål/låda som har ca  15cm kant 

med 1 dm högt vatten. 

4. Täck för öppningen med handen så att 

inget vatten spills ut, vänd dunken upp och 

ner. Tryck ner dunken i vattenskålen. Ta 

bort handen från öppningen. Trycket gör 

att vattnet stannar i dunken. 

5. Tag plastslangen och sätt in den en bit  i öppningen. 

6. Ta ett djupt andetag och blås så hårt du kan genom andra änden på slangen. 

7. Nu kommer luft att tryckas in i dunken och göra att vatten trycks ut från dunken, det spills ut 

på brickan.  

8. Mängden vatten som försvunnit från dunken motsvarar utandningsvolymen. 
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9. Genom att mäta upp hur mycket vatten som fanns i dunken före utblåset går det att  

fastställa utandningsvolymen 

10. Ett annat sätt är att mäta hur mycket vatten som fanns i skålen och hur mycket vatten som 

runnit ut på brickan, se hur mycket som runnit ut från dunken och sedan räkna bort 

vattenmängden från skålen. Samla ihop vattnet på brickan, mäta det och ta hänsyn till hur 

mycket som fanns i skålen och förstås hur mycket som runnit ut från dunken. 

 

Experimentet genomförs utan kalibrering av behållaren. När eleverna förstår att man kan 

mäta ungefärlig volym, kan läraren fråga; hur kan vi veta hur mycket luft som vi andades ut i 

slangen?  Be eleverna svara och sammanfatta sedan diskussionen med att berätta att 

apparaten måste kalibreras så att volymen kan mätas exakt. 

 Mätangivelser på mått, måtsatta kärl etc ska visas i lämpliga måttenheter. Eleverna har 

 möjlighet att när de  designar sina  mätinstrument välja rätt enhet och lämplig storlek  på 

 måttskalan osv. 

 För att mäta skärmen på en bärbara dator är det lämpligt att använda linjal och räkna om 

 millimeter till tum (om man inte har en linjal med tummått) och för att mäta avståndet 

 mellan hem och skola är det inte att rekommendera att mäta med linjal. 

 Tips! Rekommenderas att läraren tittar på ett videoklipp som visar experimentet ovan innan det 

 genomförs med eleverna, för mer info se 

 http://www.youtube.com/watch?v=cnewH2HUbBw&feature=youtube 

 Tips! Lungorna är aldrig helt tömda. Det finns alltid en rest av luft. Luften som är  kvar i 

 alveolerna och bronkerna hindrar dem från att klibba ihop. 

3.3 Konstruera apparater för att mäta andningsvolym, grupparbete, 75 minuter 

 Här är själva konstruktionstillfället,klassen delas in i grupper.  

 Ge barnen instruktioner att lyssna på varandra, ta till sig idéer från andra gruppmedlemmar 

 och samarbeta med bra laganda. Läraren presenterar material och utrustning som finns 

 tillgängligt som konstruktionsmaterial. 

 Läraren skriver upp arbetsmomenten på tavlan: 

 1 . gruppdiskussion, dryfta förslag och idéer, minst 2st idéer (instrument), tills eleverna 

 kommer fram till en lösning, använd Arbetsblad 3 Lektion 3 Tänka,tidsåtgång 5-7 minuter 

 2 . planering och utveckling av den valda lösningen, använd Arbetsblad 4 , Lektion 3 

 Planera, tidsåtgång 5 minuter 

 3 . få lärarens godkännande att starta med att göra apparaterna, 2 minuter 

 4 . hämta material, 2-5 minuter 

 5 . göra instrumenten och testa dessa, 45 minuter, se instruktion! 

 6 . fixa till och städa upp efter sig i rummet, 10 minuter 
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 Eleverna kan behöva lärarens hjälp att hålla sig till momenten och att fokusera för att träna 

 processtänkande i organiserad form. 

 Instruktion  göra mätinstrument 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Tips! Be eleverna att försöka hålla god hygien, eftersom de kommer att blåsa i slangarna med 

 munnen 

 
3.4 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

 Avsluta lektionen med att repetera stadierna i designprocessen, använd bilden av 

 Engineering Design Process, där alla delar syns tydligt. Beröm det positiva med elevernas 

 grupparbete, oftast innehåller samarbete kreativitet, mycket vilja. Försök att lära av 

 eventuella misstag och förstås framgång. Eleverna har fått prova på ingenjörernas arbete. 

 Berätta sedan för eleverna att nästa lektion ska ägnas åt att testa och utvärdera 

 instrumenten som byggts samt göra en presentation för varandra. 

 Slutligen delar läraren ut Arbetsblad 5 Lektion 3 Utvärdera och låter förslagsvis eleverna 

 arbeta med den som en hemläxa. 

  

Eleverna gör små modeller av mätinstrument med hjälp av mindre 

förpackningar exemplevis PET flaskor och andra vattentäta förpackningar. 

Vid behov används kartongmaterial och tyg för att bygga in 

mätinstrumentet. 

Se bruksanvisning i lektion 3.2. 

Mätinstrumenten som barnen kommer att göra visar inte deras egen 

utandningsvolym, för det behövs en stor mätapparat, det vill säga lärarens 

modell. Genom att konstruera miniapparater får de förståelse för vad som 

händer när vi andas och hur vi kan mäta luftvolym.  

Genom att måttsätta instrumenten får man en uppfattning av hur 

vattennivån ändras.  När barnet andas i slangen kommer luft in i 

förpackningen och pressar ut vatten.   



34 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

Lektion 4 Hur gjorde vi?   

Är utmaningen löst?  

 
Tid 85 minuter, fördjupning 30 minuter 
 
Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 utvärdera ingenjörsutmaningen och mätinstrumentet med avseende på design och funktion 

 förstå sambandet mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 redovisa och presentera sitt arbete 
 
 
Material för 30 elever 

 mätinstrumenten som eleverna tillverkat 

 fördjupning, kortfilm som visar spirometern 

http://www.youtube.com/watch?v=LeXgXKIyRA0&feature=related 

 dator 

 projektor/skärm 

 förstoring av “Bild av Engineering Design Process, EDP” 

Förberdelse 

 ladda upp film på datorn och förbered visning 
 
 
Metod 

 diskussion i helklass 

 grupparbete 

 presentation gruppvis 
 
Kärnan i lektionen 

 betydelse av noggrannhet, syfte och användarvänlighetvid designarbete  

 hur andra mätinstrument, t.ex. spirometer används vid lungfunktionsundersökning för att 
diagnostisera problem i andningsorganen 

  
 
Sammanhang och bakgrund 
I den här lektionen kommer eleverna att undersöka och presentera mätinstrumenten för varandra. Utifrån 

egna erfarenheter diskuteras förbättringar. Lektionen avslutas med en sammanfattning av hela 

ingenjörsutmanigen, där man tillsammans går igenom etapperna för att förstå att cirkeln är sluten  genom att 

gå tillbaka till den första lektionen, berättelsen 

om Yael och inledningen till området 

biomedicinsk teknik. 
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4.1  Introduktion, diskussion, helklass, 5 minuter 

 Läraren går igenom Arbetsblad 5 Lektion 3 Utvärdera, som eleverna har gjort och relaterar 

 tillbaka till designprocessen och till Lektion 3 med själva konstruktionsarbetet. Berätta  

 att oväntade erfarenheter, framgångar och bakslag ingår i ingenjörens vardag. 

 

4.2  Förberedelse av presentation, 5 minuter  

 Eleverna ska alltså med hjälp av instrumenten mäta sin egen maximala 

 utandningsvolym. Fråga eleverna om de känner sig förberedda och anser sig ha uppnått de 

 krav som mätinstrumentet ska klara. Eftersom eleverna strax ska redovisa är det bra om de

 anser sig ha koll på detta. Kriterierna är i alla fall om någon missat det, att kvantitativt mäta 

 sin lungvolym 3 gånger (blåsa i slangen 3 ggr) och att vid varje tillfälle kontrollera att 

 förfaringsättet är lika varje gång. Eleverna ska skriva ner sina resultat. 

 Eleverna kan betänka följande inför sina presentationer: 

 den vetenskapliga grund på vilka lösningarna bygger 

 alternativa möjliga idéer som togs upp i ett tidigt skede av designprocessen 

 kriterier som utfärdas från början, precision (grad av maximalt fel som kan finnas mellan den 

uppmätta mängden och den faktiska mängden), tillförlitlighet (förmågan att repetera  och 

reproducera resultat) 

 Varje grupp förbereder en kort presentation, de får på 2-3 minuter att berätta och visa. 

 

4.3 Presentation, gruppvis och helklass, 5 minuter  

 Eftersom mätningarna kräver användning av ganska mycket vatten, rekommenderas att 

 presentationerna sker i en lämplig lokal. Varje grupp presenterar sina instrument för klassen 

 och visar hur de fungerar. 

  

Efter presentationerna, kan det vara lämpligt att nyansera och förtydliga elevernas 

begreppsbildning av de vetenskapliga  principerna och relatera dessa till orsakerna till 

skillnader i resultaten. Med andra ord kommer det att finnas skillnader i elevernas resultat, 

en del har större utandningsvolym och andra mindre. Vitalkapaciteten innebär ett värde 

över lungornas volym och funktion, och är beroende av kön, ålder och kondition. Vid 

lungsjukdomar blir ofta vitalkapaciteten sämre. 

 Förutom biologiska och naturliga skillnader i mätresultat finns det andra faktorer som har 

 betydelse om man talar allmänt om utandnigsvolym/vitalkapacitet 

 1 . Skillnader relaterade till mätning: 

i) Olika mätmetoder med olika grader av tillförlitlighet. 

ii) Felaktiga mätningar orsakade av kvaliteten på instrumentet. 
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4.4  Diskutera förbättringar, helklass, 10 minuter 

 Fråga eleverna: 

- Har samma mätresultat alltid framkommit, eller fanns det stora skillnader? Att få samma 

värden 3 gånger var det viktigaste kravet för instrumentet. 

- Vilka förbättringar kan tänkas förbättra och kanske utveckla mätinstrumentet? 

- Var instrumentet lätt att använda och återanvända? 

 Be eleverna komma med förslag på förbättringa och skriva sedan upp dem så att alla ser. 

 Lägg till följande punkt om den inte finns med: 

 Arbetsmetod, användarvänlighet och tid som krävs för att använda apparaten igen 

4.5  Fördjupning, diskussion, helklass, 30 minuter  

 Genomförs om tid och intresse finns. Fördjupningen består av en diskussion och en kort film 

 (You Tube). 

 Berätta att först fick eleverna höra berättelsen om Yael och sedan byggde de 

 mätinstrument. Det kan finnas många orsaker till Yaels andningsproblem och det kan 

 behövas fler undersökningar för att ställa en korrekt diagnos för att få rätt behandling  för 

 sina besvär. Tänkbart är att sjukvården kommer att använda andra biomedicinska 

 instrument för att kunna mäta ytterligare funktioner, till exempel lungvolym under olika 

 situationer. Man kan mäta luftens hastighet och tid som krävs för att ta in och andas ut luft i 

 lungorna. Genom att analysera alla dessa mätresultat kan läkaren få mer information om 

 lungorna och göra en diagnos av problemet. Dessa mätinstrument är konstruerade av 

 ingenjörer som arbetar med biomedicin, två av de valigaste är PEF-mätare och spirometer. 

 Enkla undersökningar görs med en så kallad PEF-mätare. PEF betyder Peak Expiratory Flow, 

 som betyder maximalt luftflöde under utandning. Med PEF-mätare blåser man så kraftigt s

 om möjligt i ett rör som leder in i en enkel  mätanordning. En stor fördel med PEF-mätaren 

 är att dess enkelhet att använda, det är vanligt att man får låna hem den från sjukvården och 

 mäta under en period hemma. Läkaren har då möjlighet att se hur det är med lungornas 

 funktion under viss tid.PEF-mätare finns att köpa på apotek. 

 När det gäller spirometri används en betydligt mer avancerad utrustning än PEF-mätaren. 

 Spirometern har ett munstycke att blås i och den mäter både hastigheten och volymen på 

 utandningsluften. 

 Patienter kan även få göra ett så kallat reversibilitetstest. Då andas man in 

 luftrörsvidgande medicin och genomför därefter undersökningen igen efter ungefär 15 

 minuter för att se vad som händer med andningen. 

 Se en kort video som visar spirometern och hur den fungerar: 

 http://www.youtube.com/watch?v=LeXgXKIyRA0&feature=related 

 Följer upp videon med förklaringar. Se bilaga  “Centrala begrepp i Lektion 2” samt “Stöd för 

 läraren” 
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 Det kan vara bra att känna instrument  som PEF-mätare och spirometer, eftersom det idag 

 är vanligt med luftrörsproblem bland både barn och vuxna. Elevernas apparater som de har 

 tillverkat själva har naturligtvis en helt unik stil och visar på barnens uppfattning om ett 

 instrument som ska hjälpa en person att återfå sin hälsa. 

4.6  Sammanfattning, diskussion, helklass och individuellt arbete, 10 minuter  

 Sammanfatta upggiften med att berömma barnen för det positiva de lärt sig och deras egna 

 erfarenheter. Om Yael hade kunnat hade hon varit mycket tacksam över den hjälp hon fått 

 av sina vänner. 

 Tips! Information om mätning finns i bilagan och även här: 

 http://www.mada.org.il/en/about/engineer/challenge/measurement?from=ref-inpage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mada.org.il/en/about/engineer/challenge/measurement?from=ref-inpage
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Bilagor 
  

Arbetsblad 1  Lektion 0 Vad gör en ingenjör?                                                                                                    
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Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad gör en ingenjör? 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? 

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

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

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

med skalet från att skada det mjuka skalet.  

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

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

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

teknik i leksaker? 

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

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

tillverkningsindustrin är också högteknologisk. 

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

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

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

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

som är involverat i design av produkter. Avrunda diskussionen med en återkoppling till designprocessen 

Engineering Design Process. 
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Bild av Engineering Design Process, EDP 
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Konceptberättelse 

Du är nästa på tur! Yael ställde sig upp, lämnade sin bänk, gick ut från klassrummet och skyndade sig 

till skolans läkarmottagning. Hon kände sig lite nervös. Väl framme fick hon komma in på en gång, 

läkaren hälsade henne välkommen, log och bad henne att sitta sig ner. 

Hej Yael, mitt namn Michal och jag är läkare. Jag är specialiserad på andningsorganen. Hur kan jag 

hjälpa dig?  

Det hela började för två veckor sedan, berättade Yael. Vi spelade boll på rasten och mitt i spelet 

började jag få ont i bröstet. Jag var tvungen att sluta för att hämta andan och när jag andades in, lät 

det ett väsande ljud från min hals. 

För några dagar sedan, fortsatte hon, var jag på väg till mataffären med mina vänner, när en buss 

körde om oss i hög hastighet och ett moln av svart rök och damm omringade oss. Alla började hosta, 

men jag hostade mer än någon annan. Läkaren lyssnade noga. Jag skulle vilja undersöka lung- och 

andningsfunktionen hos dig. Vi måste ta reda på vad som orsakar dina besvär. 

Yael blev förskräckt. Men jag ska på en skolresa i morgon! Jag vill inte missa den! Läkaren log. Oroa 

dig inte, Yael. Vi ska bara göra en enkel kontroll, du kommer troligtvis att kunna sköta detta själv 

under skolresan. Jag kan se att du är en mogen och ansvarsfull person och jag är säker på att du kan 

ta ansvar för de tester jag kommer att ordinera dig. 

Yael kände sig mindre nervös. I själva verket var hon ganska stolt över att läkaren ansåg att hon var 

omdömesgilloch klok. Vad är det jag ska göra? frågade hon. 

Jag kommer att ge dig ett instrument som mäter din maximala utandningsvolym. Varje dag under 

en vecka vill jag att du tar ett djupt andetag och blåser så hårt du kan i mätinstrumentet och sedan 

skriver ner resultatet. Vi ska träffas igen om en vecka och då får du visa mig hur resultaten ser ut, 

dessa ska hjälpa oss att diagnostisera problemet. 

Det lät inte skrämmande alls. Yael tog mätinstrumentet och boken som doktorn gav henne. Oroa 

dig inte doktorn, sade hon, jag ska registrera resultaten precis som du sa. Du kan lita på mig. 

Läkaren log igen och de sade adjö till varandra. 

Nästa morgon vaknade Yael tidigt för att förbereda sig för resan. Hon tänkte på vad läkaren hade 

sagt till henne. Hon packade sina saker. Sedan skyndade hon till skolan med sin stora ryggsäck redo 

för att visa sina vänner instrumentet. Bussen hade kommit och Yael visade skyndsamt upp 

instrumentet men lade snabbt tillbaka det högst upp på packningen, det hon glömde var att stänga 

väskan helt när hon snabbt satte in den i bussens bagageförvaring. Sedan sprang hon kvickt vidare 

för att hitta en plats bredvid sin bästa vän Avigail. 

Färden var mycket spännande och rolig, bussen skulle nu göra ett första stopp för att barnen skulle 

få en kort paus. När Yael gick för att hämta sin vattenflaska upptäckte hon med bestörtning att 

mätinstrumentet, fallit ur från väskan och gått sönder. Tårögd tog Yael försiktigt upp varenda bit, en 

efter en. Hur skulle hon nu kunna mäta sin utandningsvolym? Hon kände sig riktigt sorgsen och 

konstaerade att läkaren inte skulle kunna ställa en diagnos, eftersom hon inte hade något att mäta 

sin andning med nu. Var inte ledsen, Yael, sade Avigail. Vi hjälper dig att hitta på något. En grej som 

kan mäta hur mycket du andas ut i ett stort andetag. Jag är säker på att vi kan hitta något! 
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Arbetsblad och facit 

Bild av andningsorganen 
  

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Diafragma 

Lungblåsor 

Alveoler 

Bronk/Luftrör 

Luftstrupe 

Bronkiol 

Näshåla 

Munhåla 

Lungor 
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Arbetsblad 1 Lektion 1 Engineering Design Process 
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 1 Engineering Design Process 

Namn: ……………………………..  

Datum: ……………………………..  
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Arbetsblad 1 Lektion 2 Andningssystemet           
 

Namn: …………………………….  

Datum: ……………………………..  

 

1. Systematisera (numrera) andningsfaserna i rätt ordning 

 

Inandning  

 

 Bröstkorgsvolymen ökar  

 

 Sammandragning av diafragma och bröstmuskler  

 

 Luft som finns utanför kroppen, utövar ett större tryck än luften i lungorna 

 och går därför in i luftvägarna och lungorna 

 

 Lufttrycket i lungorna minskar  

 

Utandning 

 

 Membranet och bröstmusklerna slappnar av och revbenen sänks ner  

 

 Volymen på bröstet minskar  

 

 Luft lämnar lungorna genom utandning, det råder ett lägretryck  

 

 Lufttrycket i lungorna ökar  

 

2. Markera de faktorer som kan påverka passagen av luft genom luftvägarna  

 

 Dammpartiklar  

 Rök  

 Slem  

 Alla ovanstående   
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Facit Arbetsblad 1 Lektion 2 Andningsprocess 
 

Namn: …………………………….  

Datum: ……………………………..  

 

1. Systematisera andningsfaserna i rätt ordning 

Inandning  

 2 Bröstkorgsvolymen ökar  

 1 Sammandragning av diafragma och bröstmuskler  

 4  Luft som finns utanför kroppen, utövar ett större tryck än luften i 

  lungorna och därför passerar luft in i luftvägarna och lungorna 

 3 Lufttrycket i lungorna minskar  

 

Stadier av utandning 

 1 Membranet och bröstmusklerna slappnar av och revbenen sänks ner  

 2 Volymen på bröstet minskar  

 4 Luft lämnar lungorna genom utandning, det råder ett lägretryck  

 3 Lufttrycket i lungorna ökar  

 

2. Markera de faktorer som kan påverka passagen av luft genom luftvägarna  

  Dammpartiklar  

  Rök  

  Slem  

 X Alla ovanstående  
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Arbetsblad 2 Lektion 2 Mäta Volym         
 

Namn: …………………………….  

Datum: ……………………………..  

 

1 . Uri gjorde en tårta till sin syster födelsedag. Han sätte alla ingredienser i en skål, men 

hejdade sig när han stötte på ett problem - receptet säger att man skall tillsätta 1 ml med 

vaniljextrakt, han kundeinte bestämma sig för vilket mätinstrument som ska användas. Kan 

du hjälpa Uri att hitta det bästa måttet (mätinstrumentet)? 

• En 50 ml spruta 

• En 20 ml mätcylinder 

• En 30 cm linjal 

• En 5 ml spruta 

  

2 . Sjuksköterskan på kliniken som behandlar Yael vill beställa ett mätinstrument för mätning 

av maximal utandningsvolym. Det finns ett antal värden att välja på. Hjälp sjuksköterskan att 

bestämma den mest lämpliga. Förklara ditt svar. 

• 0-4 ml 

• 0-40 ml 

• 0-4 liter 

• 0-40 liter 

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

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

 

3 . Sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av vilken 

mätosäkerhet mätdonet har. Vad kallas det? 

• Kalibrering 

• Anordning 

• Gradering 

• Notering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp 

1. Sambandet mellan ett mätinstruments mätvärden och motsvarande kända 

värden kallas_________________________________  

2. Enhet för att mäta volym är_____________________________  

3. Linjal, graderad cylinder och termometer är exempel på 

_________________________________________________ instrument.  

4. Välkänd grekisk vetenskapsman och ingenjör, som upptäckte en metod för 

volym hos fasta ämnen________________________________________ 

5. Person som använder avancerade kunskaper i teknik, material, verktyg och 

vetenskap för lösa tekniska problem kallas _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



49 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

Facit Arbetsblad 2 Lektion 2 Mäta volym         
 

1 . Uri gjorde en tårta till sin syster födelsedag. Han sätte alla ingredienser i en skål, men hejdade sig 

när han stötte på ett problem - receptet säger att man skall tillsätta 1 ml med vaniljextrakt, han 

kundeinte bestämma sig för vilket mätinstrument som ska användas. Kan du hjälpa Uri att hitta det 

bästa mätinstrument? 

• En 50 ml spruta 

• En 20 ml mätcylinder 

• En 30 cm linjal 

• Ett 5 ml mått 

  

2 . Sjuksköterskan i kliniken som behandlar Yael vill beställa en anordning för mätning av maximal 

utandningsvolymtill Yael. Det finns ett antal mätområdet att välja på. Hjälp sjuksköterskan att 

bestämma den mest lämpliga. Förklara ditt svar. 

• 0-4 ml 

• 0-40 ml 

• 0-4 liter 

• 0-40 liter 

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

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

 

3 . Sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av vilken 

mätosäkerhet mätdonet har. Vad kallas det? 

• Kalibrering 

• Anordning 

• Gradering 

• Notering 

Fyll i korsordet och hitta ett viktigt begrepp du lärt dig i Klara, färdiga, blås. Svaret är i de grå rutorna. 

Begrepp 
1. Den process där vi utför justering mellan mätningar indikeras av en sensor eller en 

mätutrustning och den fysiska mätningen kallas kalibrering. 
2. Enhet för att mäta volym är kubikmeter. 
3. Linjal, graderad cylinder och termometer är exempel på mätinstrument.  
4. Välkänd grekisk vetenskapsman och ingenjör, som upptäckte en metod för mätning av 

fasta ämnens volym heter Archimedes.  
5. Person som använder sina tekniska kunskaper, förståelse för material, verktyg och 

vetenskap för att designa konstruktioner  som löser problem kallas ingenjör. 
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Arbetsblad 3 Lektion 3 Tänka         

Hitta, fundera över möjliga lösningar och välja den bästa  

 

Namn……………………………………………………………………………………. 

Datum..............................................……………………………………… 

 

Gör minst två förslag på instrument som kan mäta maximal utandningsvolym.  

1. Rita eller skriv hur instrumenten kan tänkas se ut.  

2. Beskriv hur instrumenteten ska användas. 

3. Skriv en lista på material som behövs för att bygga instrument.  

 

Instrument 1  

Hur vill du formge ditt instrument, beskriv designen, vilka delar ingår? 

 

 

 

 

 

Beskriv hur delarna kommer att samverka funktionssmässigt? 

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

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

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

Materialbehov 

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

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

….………………………………….………………………………….……………………….………………….……… 
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Instrument 2 

Hur vill du formge ditt instrument, beskriv designen, vilka delar ingår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv hur delarna kommer att samverka funktionsmässigt? 

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

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

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

Materialbehov 

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

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

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

Fundera på den bästa lösningen med dessa kriterier i beaktande 

1. Skall visa exakt mätvärde 

2. Är apparaten svår eller lätt att göra?  

3. Kommer instrumentet att kunna återanvändas?  

 

Vilket av de två instrumenten valde du? ............................................................................... 

 

Varför?………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Arbetsblad 4 Lektion 3 Planera         
 

Namn…………………………….………………..  

 

Datum……………………………………………..  

 

Hur kommer du att formge ditt instrument, beskriv designen, vilka delar ingår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialbehov 

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

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

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

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

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

 Visa planen för din lärare 

 Skaffa material 

 Börja konstruera och bygg! 
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Arbetsblad 5 Lektion 3 Utvärdera  
 

Namn : ................................................ 

Datum : .............................................. 

 

Under föregående lektioner har du arbetat som ingenjör och gått igenom en process med att 

utforma en teknisk anordning avsedd för att lösa ett problem.  

Processen kallas Engineering Design Process. 

Ingenjörsutmaningen började med ett problem som måste lösas. Målet för varje grupp var att 

hjälpa Yael, genom att konstruera .......................................................................................... 

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

Engineering Design Process indelas i fem steg: fråga, tänka, planera, konstruera, förbättra. 

 

FRÅGA 

Skriv minst två saker som du lärde dig i början och som gjorde att du kunde lösa uppgiften 

 

1 . ………………………..………………………..………………………...……………….……………… 

 

2 . ………………………..………………………..………………………...……………….……………… 

TÄNKA  

Skriv kortfattat om en idé du hade från början, men som inte var möjlig att genomföra. 

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

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

PLANERA  

Hur fungerade planeringen? Skriv namnen på medlemmarna i gruppen. 

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

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

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

KONSTRUERA  

Vilka eventuella problem uppstod i samband med själva bygget?  

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

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

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

FÖRBÄTTRA  

 Är instrumentet du byggde identisk med din idé som gällde från början.  Beskriv 

likheter/skillnader? 

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

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

………………………..………………………..………………………...……………….…………………….……… 
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Centrala begrepp i Lektion 2 
 

Centrala begrepp i Lektion 2 

 luft består av kväve 78% och syre 21%, resten utgörs av olika gaser  

 känna till de viktigaste anatomiska delarna och funktionerna som hör ihop med andningen, se “Bild 

av andningsorganen” 

 i andningsprocessen ingår att tillföra syre till kroppen och göra oss av med koldioxid 

 i andningen aktiveras bl.a.näshåla, bihålor, svalg, luftstrupe, luftrör, de mindre luftrören och 

lungblåsorna, hela transportsträckan ner till lungblåsorna har som uppgift att värma, rena och fukta 

inandningsluften  

 inandning sker genom nervimpuls som spänner diafragman (mellangärdet) och luft sugs in, sedan 

slappnar diafragman av och luft trycks ut 

 expansion av bröstvolym under inandning skapar ett minskat tryck inuti lungorna, jämfört med det 

yttre lufttrycket och gör att luft flödar in i lungorna 

 sammandragning av bröstvolym under utandning skapar ett förhöjt tryck inne i lungorna, jämfört 

med det yttre lufttrycket och detta gör att luft att strömmar ut ur lungorna 

 varje minut andas den vuxna människan vanligtvis 12-14 gånger, spädbarn andas ungefär 50-60 

gånger på samma tid 

 volym = utrymme som upptas av ett ämne eller föremål 

 luft tar plats och kan komprimeras men tar fortfarande upp fysiskt utrymme 

 dammpartiklar och luftföroreningar kan orsaka sammandragning av luftvägarna och kroppen 

reagerar med att hosta 

 astma innebär en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som i sin tur leder till att musklerna 

runt luftrören drar ihop sig lättare och slemhinnan i luftrören svullnar 

 maximal utandningsvolym = mängden luft som andas ut från lungorna efter djup inandning 

 inom sjukvården används spirometri för att testa lungfunktion, visa utandningsvolym och 

lungkapacitet samt lungfunktionsnedsättning  

 normalt andas människan ut 5 liter luft volym i ett andetag  

 sjukården gör även PEF mätning (Peak Expiratory Flow) i syfte att utvärdera läkemedelsbehandling 

vid obstruktiv lungsjukdom, PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut 

 Archimedes princip innebär att ett föremål som flyter i vatten  tränger undan lika många kilo vatten 

som sin vikt. Man kan då tänka sig att om man väger den  mängd vatten som en tyngd tränger undan, 

så påverkas och bärs fartyget av en lyftkraft som är lika stor som vattnets tyngd. 

Saker som sjunker har för liten storlek i förhållande till sin vikt, och kan inte tränga undan tillräckligt 

med vatten för att flyta. 

 

 

Andning 

 Andetag består av fyra faser: 

 ventilation (in- och utflöde av luft) 

 gasutbyte (syrgas och koldioxid mellan blod och alveolerna)  

 transport av syrgas och koldioxid till och från cellerna samt  

 reglering av ventilation 
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Andningssystemets delar 

Andningssystemet är uppdelat i två delar 

 Övre luftvägarna. Inkluderar näsa, mun och början av luftstrupen, avsnitten som tar in luft och låter 

den gå ut 

 Nedre luftvägarna. Inkluderar luftstrupe, bronker, bronkeoler och lungblåsor i lungorna, själva 

andningen sker i den här delen av systemet 

Organen i de nedre luftvägarna är belägna i brösthålan. De är skyddadade av bröstkorgen, bröstbenet (latin: 

sternum) och musklerna mellan revbenen och diafragman (en muskulär skiljevägg mellan bröstkorgen och 

bukhålan). 

Lunga, finns parvis i alla ryggradsdjur. I lungorna ingår bronkerna, luftrören förgrenar sig i mindre och mindre 

luftrör och slutar i alveolerna. 

Luftrör, röret som förbinder halsen med bronkerna. 

Bronker, är större luftrör som förgrenar sig från luftstrupens (trachea) nedre ände, de förgrenar sig till en 

höger- respektive vänsterbronk och går till varsin lunga. Anslutning från bronker till alveoler utgörs av 

bronkioler. 

Alveoler, är den struktur i lungorna där gasutbytet med kapillärerna sker. Blodet som passerar genom 

kapillären släpper via diffusion ut koldioxid, medan syrgas går över från alveolen till blodet. Alveolen är 

inkapslad av alveolär vätska bestående av bland annat vatten. 

En vuxen människa har ca 300 miljoner alveoler, och det är i dessa som gasutbytet äger rum. Lungblåsorna är 

omgivna av ett tätt nätverk av lungkapillärer, hårfina blodkärl med  fina väggar som tar blodet förbi 

alveolernas tunna membran. Här tar blodet upp syre från inandningsluften och lämnar samtidigt den koldioxid 

som skapats vid ämnesomsättningen i kroppens celler. 

 

För ett detaljerat schema av lungorna, se: 

http://www.biologyguide.net/biol1/4_lungs.htm 

 

Andningsprocessen 

Andningsprocessen har två faser: in- och utandning 

• Inandning innebär att musklerna i kroppen måste arbeta. Våra huvudsakliga inandningsmuskler är 

mellangärdet/diafragman och revbensmusklerna. Halsmusklerna och bröstmusklerna hjälper också till. En 

normal inandning i vila är på cirka 500 ml. Vid större andetag kan totalt cirka 4000 ml inandas i ett andetag. 

Andningens takt styrs av andningscentrum i hjärnan. Takten påverkas av hur mycket koldioxid (CO2) som 

finns i blodet, kroppens temperatur, hur spända musklerna och senornas är samt även hur vi känner oss. 

• utandning - utförsel av luft från lungorna sker genom sammandragning av bröstvolym 

Under inandning – drar musklerna ihop sig 
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När inandning börjar drar diafragman och intercostalmuskulatur ihop sig, vilket gör att lungor och lungsäck 

expanderar. Då bildas ett undertryck (gentemot atmosfärstryck) i utrymmet mellan lungsäcken och lungan 

samt i lungornas alveoler. 

Undertrycket bildar ett sug av luft in till lungorna, vilket gör att alveolerna fylls med luft. 

Under utandning – musklerna drar inte längre ihop sig utan slappnar av 

När utandning sker behövs inget muskelarbete, musklerna slappnar av för att släppa ut luften. Men om 

utandningen forceras så aktiveras revbensmuskler och bukmuskler. 

En normal utandning när kroppen är i vila är på cirka 500 ml, efter det kan endast ca 1000 ml andas ut i ett 

andetag. Det finns alltid luft kvar i lungorna. I takt med att vår ålder ökar desto mer luft stannar kvar på grund 

av att andningsmusklerna försvagas och bröstkorgen blir stelare. Konditionsträning stärker muskler och 

motverkar stelhet, däremot  lungvolymen. 

När vi andas ut slappnar diafragman och andra muskler av. Lungornas elastiska uppbyggnad gör att lungan 

komprimeras. Då trycket höjs inne i alveolen strömmar luft ut mot munnen. Positiv skillnad i tryck mellan 

alveol och munhåla ser till att det flödar luft och vi andas ut. Att andas in är en aktiv process, att andas ut i vila 

är passivt. 

Diafragman och revbenen verkar ständigt sammandragande och utvidgande, ungefär 16 gånger per minut, 

vilket leder till att brösthålan ökar och minskar 

Följ länkarna nedan för att se animationer som visar förändringar i bröstvolymen under inandning och 

utandning, notera att de endast visar diafragmans rörelse, inte revbensmusklernas förändring. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diafragma_ademhaling.gif 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hlw/whathappens.html 

 

Astma 

Astma är en sjukdom som gör att musklerna runt väggarna i luftvägarna för att dras åt. När de stramar kan de 

smala luftvägarna inflammeras och börja svälla. Slemproduktion kan också ytterligare begränsa luftvägarna. 

Denna irritation orsakar hosta och gör det svårt att andas. Det är känt att astma är mer benäget att utvecklas 

om det finns en familjehistoria av sjukdomen samt allergier och eksem. Det är även känt att vissa miljöfaktorer 

såsom föroreningar, t.ex. rökning, stoftpartiklar, sot etc. också kan spela en roll. Astma kan utvecklas hos 

vuxna till följd av en virusinfektion eller av luftproblem i arbetsmiljö. 

Den biomedicinska ingenjörens uppgift är att utveckla metoder och instrument för diagnostik, behandling , 

rehabilitering och uppföljning. Noggrannhet, pålitlighet och användarvänlighet är viktiga faktorer för 

mätinstrument. Spirometern är ett biomedicinskt instrument som används för att diagnostisera problem i 

andningsorganen. Den används för att mäta maximal utandningsvolym (den största volym luft som kan 

tryckas ut från lungorna efter djup inandning). Den maximala lungvolymen hos en frisk vuxen är upp till 5-6 

liter. Hos barn är den maximala lungvolymen upp till 2-3 liter, beroende på ålder. Hos spädbarn, är det upp till 

600-1000 milliliter. 

I berättelsen ombeds Yael att mäta sin maximala utandningsvolym och registrera resultaten varje dag i en 

vecka för att hjälpa läkaren att diagnostisera hennes problem. Detta kräver ett instrument som kan mäta 

exakt och tillförlitligt den mängd luft som drivs ut från lungorna. 
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Tips! Mer information om mätningar av lungfunktionen finns här 

http://www.mada.org.il/en/about/engineer/challenge/respiratory-system # funktioner 

 

 

Mätning 

Vissa saker kan inte mätas på ett kvantitativt sätt, t.ex. känslor och inställningar, de mäts på ett kvalitativt sätt 

genom jämförelse, t.ex. föredrar smaken av en typ av äpple istället för en annan typ.  Mätinstrument ska 

istället vara kalibrerade och inställda samt utvecklade att mäta specialla funktioner, i jämförelse med 

standardmått, t.ex. en centimeter, ett kilo, en grad Celsius, en sekund osv. Den viktigaste aspekten av 

mätinstrument är deras förmåga att upprepa och reproducera resultaten. Med andra ord, varje gång vi mäter 

samma sak, måste vi uppnå samma resultat.  

Tips! Du kan hitta mer information om mätning här 

http://www.mada.org.il/en/about/engineer/challenge/measurement?from=ref-inpage 
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Stöd för läraren 

Terminologi 

Andningssystemet 

1. Övre luftvägar, de övre luftvägarna inkluderar näsa, mun och början av luftstrupen, det 

avsnitt som tar in luft och släpper ut luft 

2. Luftstrupe, röret som förbinder halsen med bronkerna 

3. Bronk, luftstrupen delar sig i två större rör, bronker. En leder till den vänstra lungan och den 

andra till höger lunga. 

4. Bronkiol, bronkerna grenar ut i mindre rör som kallas bronkioler som slutar i alveoler. 

5. Lunga, är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft och som syresätter blodet samt  

fäller ut vissa biprodukter, i första hand koldioxid. 

6. Alveol, är de områden i lungorna där gasutbytet med kapillärerna äger rum. Blodet som 

passerar genom kapillären avlämnar genom diffusion koldioxid, under tiden syrgas går över 

från alveolen till blodet. Alveolen är omringad av alveolär vätska som innehåller t.ex. vatten.  

7. Diaframa är en tunn och platt muskel som avgränsar bröstkorgen från bukhålan. 

Membranet har stor betydelse i andningsprocessen (inandning och utandning). 

8. Inandning, intaget av luft i lungorna genom expansion av bröstvolym. 

9. Utandning, utblås av luft från lungorna genom sammandragning av bröstvolym. 

10. Luft består av kväve 78% och syre 21%, resten utgörs av olika gaser 

 

Volym 

1. Volym, det utrymme som upptas av ett ämne, mäts oftast i kubikmeter eller liter 

2. Luftvolym, det utrymme som upptas av luft (luft består av 78% kväve, 21% syre och 1% 

ädelgas). 

3. Maximal lungvolym, den volym som kan erhållas genom maximal ansträngande inandning. 

Maximal lungvolymen hos en frisk vuxen är upp till 5-6 liter. Hos barn är maximal lungvolym 

upp till 2-3 liter, beroende på ålder. Hos spädbarn, är det upp till 600-1000 milliliter 

4. Maximal utandningsvolym, den luftvolym som drivs ut från lungorna efter maximal 

utandning. 

 

Ingenjörens vokabulär 

1. Ingenjör, en person som använder sin tekniska förmåga och förståelse för material, verktyg 

och vetenskap för att lösa tekniska problem 

2. Biomedicinsk ingenjör, en person som kombinerar sin kunskap om naturvetenskap, 

matematik och människokroppen för att utveckla teknik som löser problem som handlar om 

människokroppen  

3. Teknologi, system eller process som människor skapar och använder för att lösa ett 

problem  

4. Biomedicinskt instrument, är konstruerat genom en kombination av mekaniska, 

elektroniska, elektrooptiska, datasystem samt biologiska metoder, för att används för 

diagnos, behandling, rehabilitering och uppföljning. 
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5. Vitalkapacitet är lungvolym och visar hur mycket luft en människa kan blåsa ut efter en 

maximal inandning. Vitalkapaciteten innebär ett värde över lungornas volym och funktion, 

och är beroende av kön, ålder och konditionsförmåga. Vid lungsjukdomar blir ofta 

vitalkapaciteten sämre. 

6. Engineering Design Process, innebär de fem stegen som ingenjörer använder för att 

designa något för att lösa ett problem FRÅGA, TÄNKA, PLANERA, KONTRUERA och 

FÖRBÄTTRA. 

 

 Mätinstrument 

1. Mätinstrument är ett medicinskt redskap av fysisk eller immateriell konstruktion som 

nyttjas för att mäta en eller flera fysikaliska storheter. 

2. Kalibrering betyder att ett mätredskap stäms av och jämförs med en känd normal. Det är en 

kontroll-mätning av den mätosäkerhet som ett mätdon kan ha en vid speciell tidpunkt och 

under vissa betingelser, m a o hur stor missvising en som föreligger vid en mätning. 

Kalibrering betyder inte att mätdonet ställs in till att ge ett exakt värde, även om en 

inställning kan ske vid kalibreringen. En viss mätosäkerhet kommer dock alltid att finnas. 

3. Tillförlitlighet är förmågan att repetera och reproducera resultat. Med andra ord, en 

mätanordning är pålitlig om den varje gång vi mäter samma sak, visar samma resultat. 

4. Noggrannhet grad av maximalt fel (avvikelse) som förekomma mellan den 

uppmätta/beräknade storleken och den faktiska storleken. I en linjal uppdelad i millimeter, 

är noggrannheten inte mer än en halv millimeter, osv. 

5. Spirometer används för att göra lungfunktionsundersökning, och visar hur lungorna 

fungerar. Beroende på vad som skall undersökas genomförs mätningen på skillda sätt. 

Undersökningen sker genom att patienten andas in och blåser ut genom ett munstycke på 

en apparat som mäter lungornas kapacitet. 

 

References 

(1) Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1994) Making Sense of Secondary 

Science. Routledge: London. 
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Publishers: London  
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Elevers tankar om andningssystemet och luftvolym 
 

Barns tankar om vår värld kommer från deras egen vardag. 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 krävande för elever på alla nivåer och åldrar att ta 

till sig nya vetenskapliga 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. Forskningen har funnit att olika eleverna har olika förmåga 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. 

 

Tankar om luft 

Det råder rätt ofta antaganden om att luft inte väger något och därför inte tar någon plats. Rapporten från 

Driver et al.( 1) berättar om en studie av franska studenter vid Sere, som fann att vid 11 års ålder är det ganska 

vanligt att man tänker sig att luft vandrar genom allt. Rakt in genom väggar och möbler för att försvinna ut på 

andra sidan. Samtidigt finns det en tro på att luft faktiskt kan ta sig in i slutna behållare av sig själv, genom 

förslutningar etc. Vanligt är också att tänka sig att endast luft i rörelse är kännbar. 

 

Begreppet luftvolym hör även ihop med att förstå lungfunktion, lektionerna 2.3 , 2.4 och 2.5 är utformade för 

att hjälpa eleverna att förstå begreppet luft och att luft kan komprimeras. I Lektion 2, experimenterar eleverna 

själva, tittar och känner hur luft beter sig i olika tillstånd. 

 

Tankar om volym 

Yngre barn kan tycka att olika stora mått innehåller lika mycket vätska om bara nivåerna är på samma 

horisontala streck, fastän det kan vara ett litet smalt glas och en stor bred kopp. Det är lätt att anta att det är 

lika mycket i de båda fast än det kan skilja mycket. Vice versa om man mäter upp samma mängd i olika stora 

mått, då kan de klassiska tankarna uppstå, om det inte är så att det smalare glaset har fått mer än det bredare, 

fastän det är exakt lika mängd. Enligt psykologen Jean Piaget, är volymbegreppet förknippat med logiskt 

tänkande och utvecklas när barnet är 7-12 år. Läs mer om Piagets idéer, inklusive kritisk granskning: 

http://www.simplypsychology.org/concrete-operational.html 

 

I lektion 2.12  ska eleverna hälla samma mängd vatten i två behållare, en bred och en smal. Det visar att 

vätskevolymen kan se olika mycket ut i olikt formade behållare. Det är viktigt att låta eleverna öva detta och 

göra förutsägelser för att sedan titta närmare och analysera resultaten. Diskutera och låt barnen hälla upp lika 

mycket vätska i flera olika stora bägare, så kan de få känslan av att deras iakttagelser har lärt dem något nytt. 

Här arbetar eleverna aktivt med sina intutiva tankar. 

 

Tankar om lungorna och lungvolym 

Barns djupare kunskaper om kroppen och hur den fungerar börjar ganska ofta med att man lära sig att känna 

sina hjärtslag. Det går både att känna och höra (2), hjärtat, medvetenheten om hjärtat blir mycket större än 

lungorna. Ändå hänger hjärtat ihop med andningen och lungorna. Det är därför viktigt att eleverna har 

möjlighet att fokusera på sina egna erfarenheter av inandning och utandning. De behöver uppleva flödet av 

luft som strömmar in och ut ur deras egen kropp och känna bröstkorgen expandera, se och känna magen röra 

sig upp och ner. På detta sätt är de mer intresserade av att göra experiment för att förstå andningsprocessen. 

Lärarna hjälper eleverna med att hitta ord för delar av andningsorganen. Forskning i Storbritannien har visat 

att elever i åldrarna 7-11 år, ofta har svårt att säga var lungorna är på kroppen (2). Ibland tror man att det kan 

bli svårt att andas fastän vi befinner oss i normal atmosfär med tillgång till syre och kväve, därför att luften 

som vi andas in kanske försvinner ut igen, utan att vi hinner med andas. Tankar finns även om att 

utandningsluften är både förbrukad och dålig, och att luften går rätt igenom vår hud in i kroppen. Att förstå 



61 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

kunskaper om andningsgaser, syre och koldioxid är avancerat att förstå sig på. För mycket terminologi är inte 

alltid bra, innan eleverna har utvecklat förståelse för andningsprocessen.  

Det finns många begrepp som är förknippade med andningsorganen. Kondition, eller 

syreupptagningsförmåga, innebär rent konkret samspelet mellan lungornas förmåga att ta upp syre från 

luften, blodets möjlighet att transportera syret och hjärtats förmåga att pumpa ut blodet till musklerna. 

Konditionsträning förbättrar hjärtats pumpförmåga, lungkapacitet och blodets förmåga att transportera 

syret. När det gäller uppmätt lungfunktion är den starkt beroende av storleken på lungorna, och lungornas 

storlek beror ju på hur stor man är. Lungfunktionen är därför mycket starkt kopplad till kroppslängden. Vikten 

har mindre betydelse.  

 

Tankar om andning 

Det som händer i kroppen när vi andas, kan vara ganska svårt att förstå för ett barn. Själva andningsprocessen 

innehåller flera steg som är komplicerade att beskriva och ta till sig. Till exempel att undertrycket ger ett sug 

av luft in till lungorna. Driver at al (1) hänvisar till Seres arbete med 11-13 åringar, där man iakttagit att det 

finns uppfattningar om att inandningsluft måste blåsas in i lungorna för att ta sig in i kroppen. Detta får 

eleverna jobba med i lektion 2.7, där inandning och utandning demonstreras och förklaras. Rekommenderas 

att begreppet tryck bör anpassas till den nivå som eleverna befinner sig i. Lufttrycket är det tryck som 

atmosfären skapar. Desto högre ovanför havsytan något är, desto mindre blir lufttrycket. Det beror på att då 

finns det mindre av atmosfär över sig. 
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