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Introduktion 
 

Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja 

teknik och naturvetenskapligt lärande i grundskolan.  Läromedlen innehåller flera 

designutmaningar. Undervisningsmaterialen baseras på det framgångsrika programmet 

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

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

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

naturvetenskapligt område och ett ingenjörsområde. Undervisningsmaterialen är framtagna så att 

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

undersökande och utforskande arbetssätt i konstruktionsarbetet som alltid utgår utifrån ett 

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

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

inom naturvetenskap, teknik och ingenjörskonst. 

 

 

Pedagogisk tanke 

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

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

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

designproblemen kommer de att behöva både tekniska och naturvetenskapliga kunskaper och 

färdigheter.  Med hjälp av designcykeln kan lärarna fånga upp elevernas frågor och stötta deras 

kreativitet, vilket ger utrymme för eleverna att utveckla sina förmågor att  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Undervisningsmaterialens disposition 

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

exakt lika i alla 10 materialen. Lärare vilka väljer att undervisa i mer än ett av materialen använder 

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

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

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

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

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

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

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

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

vara flexibla, således kan läraren välja vilka aktiviteter som man vill inkludera och därför det finns 

möjligheter till att lägga till eller ta bort moment beroende på vilka intressen det finns i den aktuella 

gruppen.  

 

 

Lärarstöd 

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

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

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

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

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

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

Tid 6 timmar och 35 minuter  

 
Målgrupp 9-12 år  
 
Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjörer med inriktning på flyta och sjunka samt 
krafter och material för att finna en lösning på utmaningen att konstruera små modeller av dammar. Eleverna 
tar del av konceptberättelsen som handlar om ett förestående byggprojekt i barnens närområde, utmaningen 
blir att lära sig göra en egen damm för att kunna rädda några av de djur som annars kommer att försvinna vid 
nybyggnationen. . Eleverna använder sig av enkla och billiga material för att testa sina hypoteser, idéer och 
förbättringar. De gör praktiska övningar i grupper och diskussionerna sker oftast i helklass. Designprocessen 
används för att öka elevernas intresse för vetenskap och ingenjörsyrket. Avslutningsvis utvärderar eleverna 
arbetet och tränar på att konstruktivt diskutera sina erfarenheter. 

Läroplan Teknik och fysik 
 
Ingenjörsområde Geologi 
 
Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 känna till jordarters sammansättning och genomsläpplighet av vatten 

 känna till betydelsen av miljöfaktorer och vikten av att beakta dessa 

 bygga en fungerande liten modell av en damm 

 utveckla egna idéer för att lösa problem med hjälp av designprocessen 

 

 

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

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

Lektion 1 introducerar ingenjörsutmaningen, dess sammanhang och designprocessen, konceptberättelsen 

handlar om att lära sig hur man bygger små modeller av dammar 

Lektion 2 fokuserar på kunskaper som eleverna behöver veta om jordarters sammansättning och 

genomsläpplighet av vatten 

Lektion 3 eleverna omsätter sina kunskaper om materialteknik och geologi till praktiskt konstruktionsarbete 

genom att konstruera, bygga och testa små modeller av dammar 

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 

Hink 

 

6  6 6   

Liten skopa/spade 

 

6  6  6  

Transparent plastflaska, t.ex. PET,1,5-2 liter 24  12 24   

Måttband 

 or  

6   6  6 

Sax 

 

6   6   

Gasväv 

 

6   6   

Resårband 18   18   

Grus 

 

3 kg   3 kg   

Sand 

 

6 kg   6 kg   

Lermjöl (finns i hobby butiker) 5 kg   5 kg   

 
Jord (vanlig utomhustyp, naturlig) 

6 hinkar  x x x  
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Kanna med vatten 

 

6   6   

Engångstallrikar 

 

30   30    

Engångsglas 

 

30   30   

A4 blad       

Svamp 12   12   

Plastpåse 6   6   

Tyg 6   6   

Kattsand 

 

1 förpack- 
ning 

  1 
förpack-
ning  

  

Mjöl 3 kg   3 kg   

Babyblöjor 

 

12   6   
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Genomskinlig plastplatta, 25x25 cm, tjocklek 
2 eller 4 mm (t.ex fotoram) 

12   12   

träbitar med mått 2x2x25 cm 

 

6   6   

Träpinne, 2x2x23 cm 12   12   

Silvertejp 

 

3   3   

Blomkruka, ca 20 cm diameter 

 

6    6  

Soppåse större än krukan 6    6  
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Lektion 0 Vad är teknik? Teknik i ett kuvert? Vad gör en ingenjör? 
 

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

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

ca 10-30 minuter. 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

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

 förstå att tillverkade föremål har tagits fram för att lösa problem 

 ingenjörer kan vara män och kvinnor 

 

Material 30 elever 

 8 post-it häften 

 8 uppsättningar med minst 5 olika typer 

av kuvert 

 8 uppsättningar med minst 5 olika 

föremål  

 

 8 uppsättningar med förpackningar för 

eventuellt fördjupningsarbete 

 kort, papper, lim, sax

 

Lärarens förberedelse 

 kuvert och förpackningar 

 kopiera arbetsblad 1 vid behov 

 välja ut bilder till introduktionen 

 

 

Arbetsmetod  

 grupparbete 

 diskussion i helklass 

 

 

 

 

Kontext och bakgrund  

 Denna lektion är densamma i alla undervisningsmaterialen, 

tanken är att uppmärksamma eleverna på vad teknik är och att 

utmana stereotypa bilder kring teknik och ingenjörer. 

Lektionen handlar om förståelse för att föremål gjorda på olika håll 

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

avser varje föremål, system eller process som har utformats för att 

lösa ett visst problem eller behov. 

Eleverna får diskutera vad tekniska problem innebär, vilken teknik 

som ligger till grund för en viss produkt, i detta fall ett kuvert. I den 

här lektionen analyserar eleverna teknikval som används för att 

konstruera kuvert för ett särskilt ändamål. 

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

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

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

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

alla de saker som de förknippar med begreppen ingenjör och teknik. Efter diskussionen, skriver varje 

elev åtminstone en idé som svar. 

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

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

 

Stöd till fortsatta diskussioner 

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

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

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

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

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

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

begreppet teknik. 

 

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

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

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

särskilda ändamål, se bilderna. 

 

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

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

förvara, skydda, innehålla och innesluta. 

 

0.3 Aktivitet 2 Gruppera kuvert med föremål, grupparbete och diskussion i helklass, 10-15 

minuter 

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

välja kuvert som är mest lämpade för varje objekt och förklara varför. 
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Saker kan exempelvis vara ett par glasögon, viktigt papper eller ett ömtåligt fotografi, smycke, 

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

sammanhang och vad som finns tillgängligt. 

 

Följande frågor kan hjälpa till att styra diskussionen: 

─ vilka material är kuverten tillverkade av? 

─ vilka sammafogningsmetoder och förslutningar används? 

─ vilka typer av objekt kan förvaras i dessa? 

─ vilka andra material kan kuvertet göras av? 

 

Varje grupp ska redovisa sina idéer för klassen. 

 

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

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

hur öppningarna är förseglade. 

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

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

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

projektet avslutas. 

 

0.4 Fördjupning, frivilligt grupparbete, 10-30 minuter 

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

ändamål, se bild. 

 

Aktiviteten kan fördjupas till att titta 

på olika typer av förpackningar med 

fokus på deras utformning, har man 

använt lim och på vilket sätt, val av 

material till fönster, möjlighet till 

återvinning. Följande bilder visar 

förpackningar utan någon form av 

lim, genom att vika sidorna har man 

fått en funktionell form för 

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

sak. Grupperna ombeds fundera över materialval och ta med EDP i sina diskussioner, de 

antecknar sina svar. Resultaten kan sedan diskuteras i helklass. 

  

0.5 Sammanfattning, diskussion i helklass, 10 minuter 

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

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

ingenjör gör och vad teknik är. 

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

använder en rad färdigheter för att finna lösningar på problem 

─ för att lösa problemen så handlar de om att använda gamla tekniker/ ta fram nya, 

teknikutvecklingsarbete omfattar utvärdering och förbättring 

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

överväger alltid sammanhang, resurs och förutsättning 

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

som ingenjörer 

 

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. 
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0.6 Lärandemål för valfri bedömning 

Efter lektionen ska eleven: 

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

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

anpassas för att ta fram kuverten 

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

resurser 

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

problem  

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

ingenjörer 
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Lektion 1 Vilken är ingenjörsutmaningen? 
 

Tid 90 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

 identifiera de viktigaste egenskaperna för en damm 

 känna till några av geoingenjörens arbetsuppgifter 

 

Material för 30 elever 

 3 hinkar 

 6 små spadar 

 12 plastflaskor, 1,5-2 l  

 

 

 

 

Lärarens förberedelse 

 kopiera Arbetsblad 1, Lektion 1, 1-3,en per 

grupp och förbered mediaspelare för 

visning 

 ta med några små hinkar med 

trädgårdsjord och be barnen att göra 

detsamma 

Arbetsmetod 

 grupparbete 

 diskussion i helklass 

   .

 

Kärnan i lektionen  

 förstå att ingenjörer arbetar med problemlösning 

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

faktakunskaper inför kommande faser i processen 

 tekniskt arbete innebär att studera hur liknande dammar är konstruerade och fungerar 

 

 

Sammanhang och bakgrund 

Eleverna får ta del av konceptberättelsen, ingenjörens 

designutmaning, får hjälp att förstå sammanhanget och 

arbetar sedan utifrån designprocessen. 

Fråga fasen innebär även att eleverna läser om hur dammar 

fungerar och skaffar sig förkunskaper om konstruktion av 

dammar och vattnets förmåga att rinna genom olika 

material. 
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1.1 Introduktion till konceptberättelse, diskussion i helklass, 15 minuter 

Läraren introducerar lektionen, presenterar inlärningsmålen och läser konceptberättelsen 

Leo och dammen, se bilaga. Efter det berättar läraren att barngrupperna ska göra små 

modeller av dammar. Viktig fråga att ställa till barnen är, vad tror ni den största och svåraste 

utmaningen kan vara med att göra en egen liten damm? Läraren skriver barnens svar på 

White board. Åsikterna kommer sannolikt att omfatta deras tankar om exempelvis 

projektering, hur man ska göra, vilka material som de får använda och miljöfrågor. 

Läromedlet fokuserar på att konstruera och bygga dammar, därför styr läraren in 

diskussionen på det. 

 

1.2 FRÅGA fasen i Engineering Design Process, fakta om dammar, 30 minuter 

Läraren frågar eleverna om de vet hur naturliga dammar i naturen och anlagda 

trädgårdsdammar fungerar.  Vilka gemensamma funktioner har de? Använd Arbetsblad 1, 

Lektion 1 och prata om bilderna. Läraren ber eleverna att skriva svar på hur de tror att 

dammar, träsk och sjöar är uppbyggda i naturen.  De får också svara på frågor om likheter 

och skillnader på olika vattendrag. Läraren tar upp skillnaden mellan naturliga 

vattenansamlingar som t.ex. dammar, träsk och sjöar och de som konstruerats av ingenjörer 

t.ex. vattenreservoarer, pooler och trädgårdsdammar. Åsikterna om vad som skiljer 

naturliga vattenstråk från anlagda skriver läraren upp på whiteboardtavlan. 

 Inför barnens egna konstruktioner av dammar är det viktigt att känna följande om naturliga 

 dammar: 

 en naturlig damm är en samling av vatten 

 den oftast är relativt liten och är grund, högst ca 3 m djup 

 för att det skall bildas och förbli en damm behövs vattenintag, transport av ingående vatten, 

källvatten från grundvattenkällor eller ytvatten från biflod/vattendrag/kanal/regn 

 det är nödvändigt att botten inte är genomsläpplig för att garantera en permanent 

vattenmängd 

 den fysiska dammiljön består oftast av lera, sand och stenar på botten och sidoparti med 

vegetation 

 vattennivån varierar säsongsmässigt, den når ett minimum under perioder av torka och ett 

maximum då nederbörden är riklig 

 

1.3 Engineering Design Process och ingenjörsutmaningen, 5 minuter 

Läraren introducerar designprocessen för barnen, se bilaga med modellen, frågar barnen om 

de kan gissa i vilken del de befinner sig nu. Svaret är i fråga delen. När de förstår detta 

kommer de troligtvis att börja ställa frågor om dammen som de ska göra. Läraren förklarar 

att för att utforma en fungerande damm är det nödvändigt att förstå hur vår jord är 

uppbyggd och hur vatten rör sig i marken. Vid denna tidpunkt kan barnen delas in i grupper. 

 

1.4 Introduktion till ingenjörsutmaningen, 5 minuter 

Till denna lektion skall läraren ha förberett med att ta med naturlig utomhusjord samt ha 

samlat in några olika jordprover och tagit med sig dessa. Detta kommer att ge eleverna en 

möjlighet att jämföra jordar från olika platser för att upptäcka om det finns skillnader i 

sammansättningen. Läraren förklarar hur viktigt det är i alla ingenjörsprojekt försöker förstå 

markens geologiska egenskaper. Innan vi bygger hus eller andra markanläggningar används 
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geologernas undersökningar. I vissa fall tas prover som analyseras i laboratorium om det 

råder tveksamhet inför projektering. Ett exempel på ett mycket djupt borrprov gjordes 1983 

på Kolahalvön, Ryssland, där man nådde 12262 meter ned i marken. 

 

1.5 Experiment med vatten och jord, grupparbete, 20 minuter 

Läraren påminner eleverna om vad Leo tänkte alldeles i slutet av berättelsen, han tänkte 

jord är ju bara jord. Fråga eleverna om det verkligen är så? Hur ser de på den tanken? Är det 

så enkelt? 

Den viktigaste upptäckten barnen kommer att göra i den här lektionen, är att jordlagren är 

uppdelade i skikt. Det är också det viktigaste att förstå när man ska bygga en damm. 

Läraren föreslår att klassen undersöker skikt och lager genom att blanda jord och vatten och 

se vad som händer. Dela ut Arbetsblad 2, Lektion 1 till eleverna och be dem att skriva sina 

svar på arbetsbladet eller på post-it-lappar som sedan sätts upp. Frågorna och svaren kan 

användas vid diskussion, först inom varje grupp och sedan i hela klassen. Eleverna följer 

arbetsbladet tills de har svarat på fråga 4 om vad de antar ska hända, de kommer att avsluta

             
       

arbetsbladet under nästa lektion Läraren instruerar nu eleverna. Grupperna häller jord i en 

PET flaska, t.ex. 3 cm från botten eller 7 cm. Eleverna fyller sedan flaskan nästan helt med 

vatten och skruvar på locket. 

Sedan skakar de flaskan försiktigt så att jord och vatten blandas. Fråga eleverna vad som 

händer i flaskan? Be eleverna att ställa flaskorna på bordet och observera dem under en 

stund. I nästa kapitel under lektion 2 kommer eleverna att få fortsätta undersökningen och 

få svar på sina frågor. 

Det är viktigt att sätta alla flaskor väl synliga för alla. Eleverna ska rengöra och lägga undan 

de material och verktyg som de använde. 

 

1.6 Sammanfattning, helklass, 15 minuter 

Prata med eleverna om att de nu har påbörjat en design process, som börjar med ett 

tekniskt problem, en fråga som ska lösas. För att komma vidare och hitta vägar att gå måste 

vi veta mer om det vi ska lösa. Det är här vi befinner oss just nu. 

Repetera de viktigaste egenskaperna hos en damm, se avsnitt 1.2. 

Eleverna har nu börjat förstå att en damm få inte tappa sitt vatten, för om den släpper 

igenom vatten kommer den att torka ut.  



18 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

Fråga eleverna vad mer de tror är viktigt att känna till för att konstruera och bygga en 

damm. Låt eleverna svara och lyft upp den kanske viktigaste frågan, hur man gör och säkrar 

det vattentäta skikt som utgör botten. Eleverna brukar också nämna växter och djur, vilka 

förstås är viktiga inslag, fastän i andra sammanhang, i den här uppgiften ligger fokus på den 

vattentäta isoleringen när de går vidare med utmaningen.   
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Undersök egenskaper hos jord  
 

Tid 125 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 använda designprocessen som ett verktyg för att lyckas med att designa små dammar 

 känna till kriterier för vad dammarna ska klara 

 känna till komponenter och egenskaper hos jord samt lära sig om naturliga och konstgjorda material 

med god/icke god vattengenomsläpplighet 

 

Material för 30 elever, ex. 5 elever i 6 grupper 

 hinkar med jord, naturlig ej från 

butik 

 24 plastflaskor, t.ex PET, 1,5 eller 

2 liter, transparenta med 

skruvlock 

 3 kg grus 

 6 kg sand 

 3 kg lermjöl 

 1 påse klumpbildande kattsand 

 6 svampar 

 papper eller kartong 

 tyg 

 3 plastpåsar 

 3 kg mjöl 

 

 

 6 blöjor 

 annat material att testa 

 12 transparenta plastplattor, 

25x25 cm, tjocklek 2 eller 4 mm 

 6 träbitar, kvadratiska, 2x2x25 

cm 

 12 träpinnar, kvadratiska, 2x2x23 

cm 

 silvertejp 

 6 linjaler 

 6 saxar 

 6 gasväv 

 6 skedar 

 18 gummiband 

 6 kannor vatten, graderade

Lärarens förberedelse  

 förbered med att be eleverna ta med 
tomma plastflaskor, t.ex. PET, 
transparenta 1,5 eller 2 liter samt olika 
material som de tror kan bromsa eller 
förhindra passage av vatten 

 ha trasa och pappershandduk tillgängligt, 
eftersom eleverna arbetar med vatten 

  
Arbetsmetod 

 experiment 

 grupparbete 

 diskussion i grupp och helklass

Kärnan i lektionen 

 få förståelse för hur det är möjligt att upprätthålla jämvikt i ett dynamiskt system, t.ex. en damm och att 

det måste finnas en balans mellan vinst och förlust 

 förstå att olika material innebär skillnad i flödeshastighet hos det genomströmmande ämnet 

 vetenskapligt arbetssätt, förutsäga, experimentera, observera, dokumentera och dra slutsatser 

 
Sammanhang och bakgrund 

Lektion 2 innebär fråga fasen i designprocessen. Vad 

är viktigt att veta om jordmåner, vattnets väg i 

marken och hur dammar är konstruerade? Eleverna 

jobbar i lektion 2 med att tänka ut vad de behöver ta 

reda på för att kunna lösa utmaningen, det sker 

genom experiment som de sedan analyserar. Genom 

att göra en planering ges möjlighet att börja bygga. 
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2.1 Introduktion till undersökning av jord, grupparbete, 20 minuter 

Använd Arbetsblad 2, Lektion 1. Läraren ber eleverna tänka tillbaka på undersökningen med 

jord i flaskor från lektion 1.5. Vad hände med vattnet och jorden? 

Nu har flaskorna stått ganska länge och eleverna ska nu försiktigt skaka flaskorna, de 

kommer att se smutsigt vatten och på botten har det lagt sig ett lager med gruskorn. Låt 

flaskorna vara en stund och efter ytterligare några minuter syns ett skikt av mindre korn som 

börjar sjunka mot botten, men vattnet är fortfarande grumligt. Låt flaskan vara och efter 

några timmar har de flesta korn sjunkit och vattnet börjar bli transparent. Om det 

fortfarande flyter omkring något är det förmodligen ett vegetabiliskt material. Efter ett par 

timmar har även de minsta kornen lagt sig på botten och vattnet är helt transparent. De 

olika materialen som utgör jord separeras på botten av flaskan i olika skikt, beroende på 

kornens storlek. De största kornen är grus och sand, de mindre korn är silt och lera. Prover av 

jord från olika platser kan ha olika proportioner, ett tips är att mäta höjden på lagren. 

Det är dags för en ny observation. Läraren delar ut torr jord till grupperna och ber dem att på 

riktigt nära håll titta på jorden och berätta vad de ser. Använd gärna ett förstoringsglas, det 

som oftast syns är småsten, små gruskorn, jordklumpar och ett slags jorddamm. Dammet är 

i sin tur gjort av väldigt små korn. Det går även att hitta små växtdelar. Eleverna fyller i 

Arbetsblad 2, lektion 1, direkt på arbetsbladet eller på post-it-lappar som sätts upp på 

tavlan. Frågorna kan fungera som vägledning för diskussion, först gruppvis och sedan alla 

tillsammans. 

I slutet av observationen bör varje grupp ha lärt sig att olika jordar har gemensamma 

egenskaper, dessa är: 

 olika jordar består av olika sammansättningar, ofta vanlig jord och små gruskorn 

 skikten bildar olika horisonter efter att de skakas med vatten 

 har lager som alltid kommer i samma ordning i samma jordtyp 
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2.2 Experiment med vatten och jordhorisonter, grupparbete, 30 minuter 

Använd Arbetsblad 1, Lektion 2. Under den förra lektionen 1 lärde sig barnen fakta och 

gjorde jämförelser mellan dammar och andra vattenansamlingar, det konstarades att en 

damm är betydligt mer komplicerad än en vattenfylld grop. De översta lagren i marken 

består av ett antal skikt som utgörs av olika material som tillsammans bildar det vi kallar 

jord. Det leder in på frågan hur skikten reagerar när de blandas med vatten. Berätta för 

eleverna att grus, sand och lera är de tre huvudkomponenterna i jord. Eleverna kommer att 

få hälla vatten genom tratten i flaskorna, som då rinner genom olika lager av grus, sand och 

lera, samtidigt ska eleverna observera hastigheten på vattenflödet. Be att barnen försöker 

se vilket material som är det mest vattentäta skiktet, se Arbetsblad 1, lektion 2. 

 
Barnen kommer att se att vatten strömmar snabbt genom grus, mindre snabbt genom sand 

och mycket, mycket långsamt genom lera, som i stort sett är ogenomtränglig för vatten. 

Eleverna städar nu undan material och verktyg som de har använt och rengör borden. 

  

2.3 Experiment med vatten och olika material, grupparbete, 30 minuter 

Använd Arbetsblad 2, Lektion 2. I den här övningen testar eleverna hur snabbt vattnet 

passerar genom andra material som vanligtvis förekommer i hemmiljö. Läraren kan be 

eleverna att ta med material hemifrån som de vill testa. 

Läraren delar ut testmaterial till varje grupp, t.ex. papper, kartong, tvättsvamp, plastpåse, 

tyg, kattsand, mjöl, blöja och liknande material. Detta innebär att i en klass med 6 grupper, 

ska 6 styck material testas. Eleverna uppmanas att förutsäga hur genomsläppligt materialen 

antas vara. Eleverna skall hälla vatten över materialen och observera vad som händer, 

instruktioner för experiment och registrering av resultaten finns på Arbetsblad 3, lektion 2. 

Vid slutet av experimentet, kan eleverna diskutera resultaten med varandra, med 

utgångspunkt från det gör läraren en lista över de mest vattentäta materialen. 

Eleverna städar nu undan material och verktyg som de har använt och rengör borden. 

 

Läraren berättar att tvättsvampar absorberar vatten, och frågar eleverna om de antar att 

svamparna ändå kan användas för att förhindra passage av vatten. Svaret är att tvättsvamp 

visserligen absorberar vatten men efter en stund börjar vattnet att rinna ut från svampen. 

 

Eleverna ska nu försöka föreställa sig vad som händer när vatten rinner genom ett material. 

Vatten rör sig inne i material och flyter omkring i små oregelbundna kanaler, porer och 

håligheter som finns i t.ex. papper eller tvättsvamp. I vissa porösa material är hålrummen 
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inte förbundna med varandra så vatten samlas i håligheterna och stannar där. I gryn- eller 

kornformigt material passerar vattnet genom utrymmena mellan kornen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kallas filtrering och i jordsammanhang betyder det att flödet av vatten bromsas av 

kompakt jord eller lera.   

 

Vissa material är vattentäta, exempelvis plast, lera, magisk sand och vaxduk.  

 

Kattsand suger upp vätska och förhindrar spridning, vissa sorter innehåller bentonit som 

även används till tätningsmaterial i bl. a. tunnlar och i järnmalmpellets samt som 

dämpningsmaterial vid sprängning. 

 

Mjöl förhindrar att vätska sprider sig och reagerar kemiskt på bl. a. vatten, där en slags 

förruttnelse startas vid kontakt. I diskussionen som kommer i lektion 3 kan läraren förtydliga 

att mjöl visserligen är vattentätt, men att använda det som ett avskiljande fuktspärr i 

dammarna inte är lämpligt. Jorden är hem för många mikroorganismer som livnär sig på bra 

allt ätbart i marken, där pågår ett ständigt kretslopp.  

 

Babyblöjan består av yttre skikt av polypropenplast non-wowen och lycra, som är mjukt och 

släpper in vätska till det inre skiktet polypropen, som har till uppgift att fördela ut vätskan, så 

att blöjan upplevs som torr. Längst inne i blöjan finns oftast cellulosa, så kallad cellstoft 

blandat med superabsorbenter som suger upp och håller kvar vätska inne i blöjan. 

 

2.4 Experiment med tät botten, grupparbete, 30 minuter 

Använd Arbetsblad 3, Lektion 2. Naturligt anlagda trädgårdsdammar för året runt bruk 

innehåller alltid vatten. Be eleverna att tänka sig in i hur man har konstruerat dammens 

väggar för att göra den mer motståndskraftig mot vattenläckage. Led in diskussionen på 

fuktspärr och vattentätalager, se Arbetsblad 3, Lektion 2. 

Innan den här aktiviteten börjar har läraren förberett 6 styck behållare (en per grupp), 

instruktioner för hur man bygger dessa av t.ex. fotoramar finns på arbetsbladet. Lättast är 

att använda färdiga behållare. 
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Läraren visar hur man häller vatten i behållaren och gör ett antagande om hur lång tid det 

kommer att ta för vattnet att infiltrera behållaren. Beräkningarna kan skrivas upp. I väntan 

på att vattnet sprider sig i behållaren fyller varje grupp på en tredjedel av cellen med torr 

jord, sedan lägger de på ett lager av vattentätt material som ska testas, avslutningsvis fylls 

det på jord. Sedan gör man en liten hålighet i mitten, utan att röra det vattentäta lagret och 

sedan häller man långsamt på vattnet. Det kommer att rågas upp långsamt eftersom 

vattnet absorberas. Fråga eleverna vad det är som händer? Hur lång tid tar den här 

processen? 

 

Behålleren i det här experimentet exemplifierar ett tvärsnitt av en damm. Eleverna kommer 

att upptäcka att vattnet infiltrerar inte bara nedåt utan även åt sidorna. Att tillföra ett lager 

av ogenomträngligt material kan ändra hur vattnet passerar igenom till botten. Styr 

provnigen av material så att alla får ingå, t.ex. låt varje grupp välja olika material alternativt 

göra skikt av samma material med olika tjocklek. I slutet av övningen kommer eleverna att 

få berätta om sina iakttagelser, det innebär att det kommer att finnas många resultat att 

prata om. 

 

I konceptberättelsen använder byggnadsingenjörerna uppmätningar av markförhållanden 

och grundvattenstatus i beräkningar av grund- och byggarbeten. Berätta för barnen att den 

här övningen har varit ett minitest av jordens genomsläpplighet av vätska. Den kunskapen 

har de med sig när de ska börja bygga sina egna dammar. Eleverna städar nu undan material 

och verktyg som de har använt och rengör borden. 

 

2.5 Sammanfattning, helklass, 15  minuter 

Läraren frågar eleverna vad de har upptäckt i sina experiment, som de inte visste förut. 

Fråga dem vilka kunskaper som de tror kan vara användbara när de ska börja konstruera 

egna dammar. I diskussionen lyfter och betonar läraren att det är viktigt att upprätthålla en 

ganska konstant vattennivå. Vattennivåns balans skall vara lika mellan vinst och förlust. För 

att få det så måste vi kanske minska vatteninträngningen genom de vattentäta skotten och 

kompensera för det som förloras, men vi kan inte helt undvika förlust av vatten. Vatten 

förloras också genom avdunstning. Läraren återkopplar till Engineering Design Process och 

frågar eleverna vilket stadium de tror att de är på nu och till vilket steg de är på väg till. 
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Lektion 3 Nu bygger vi! 

Designa och bygg en modell av en damm 
 

Tid 90 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

utmaningen med att bygga små modeller av dammar  

 prova på att göra en designad produkt för ett specifikt ändamål 

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

 

Material för 30 elever 

 6 blomkrukor, diameter 20 cm  

 6 soppåsar, större än blomkrukan 

 3 hinkar med jord 

 6 små spadar 

 

 material till en vattentät botten 

 vatten 

 6 behållare för test 

 pappershandduk och trasa 

 

Förberedelse för läraren 

 medtag trasa och pappershandduk, 
eftersom eleverna arbetar med vatten 

 
 

Metod 

 experiment 

 grupparbete och helklass 

 

Kärnan i lektionen  

 göra modeller hjälper till att förstå verkligheten och för att lösa problem

 

 
Sammanhang och bakgrund 

I lektion 3 arbetar elever med konstruera fasen i 

designprocessen. Tidigare har de fokuserat på 1) Ställa 

lämpliga frågor om problemet och ta reda på vilka 

kriterier som lösningen måste uppfylla. 2) Tänka vilka 

möjliga lösningar som är aktuella. 3) Planera noga hur 

man kan genomföra en av idéerna eller kombinera ett 

antal idéer för att göra en konstruktion. 4) Konstruera 

dammar och testa de för att se om de uppfyller 

kriterierna. 5) Förbättra designen och gör den ännu 

bättre, testa igen. 
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3.1 Introduktion till utmaning och designprocess, grupparbete, 30 minuter 

Läraren påminner om det ursprungliga problemet att göra en damm och ställer följande 

frågor: 

 var ska ni börja? 

 vad ska ni tänka på? 

Läraren ber barnen tänka på designprocessen och påminner om att de nu har jobbat med 

frågor och fakta om dammar, de gjort experimenterat om hur en damm fungerar och strax 

ska de bygga en damm i liten skala, men först ska de göra en planering. 

 

Eleverna upptäckte hur vattnet rann ner genom jorden och hur de kunde ändra funktioner i 

jorden genom att förbättra det vattenbeständiga skiktet. Nu börjar eleverna också förstå 

och kan dra paralleller till sina egna kommande dammar. 

Eleverna ska nu fokusera på botten av dammen. De gör en skiss som också utgör planen som 

ska inkludera alla de egenskaper som de har valt, se figur nedan. 

 

 
 

Ingenjörer gör allt från handgjorda skisser till ritningar med hjälp av avancerade 

dataprogram, t.ex. CAD-teknik, för att ta fram beräkningar och ritningar kompatibla för alla 

parter i projekt. 

Historiskt sett är Leonardo da Vinci (1452-1519) känd för sina fantastiska tekniska skisser. 

 

3.2 Experiment med modell av damm, grupparbete, 40 minuter 

Beroende på vilken teknisk uppgift ingenjören löser, kan det vara aktuellt att utveckla 

prototyper eller modeller för att beställaren/kunden skall bli nöjd. Parterna jobbar då 

tillsammans för att ta fram produkter som köparen är nöjd med.  

I den här uppgiften ska eleverna konstruera en modell av en damm. Till sin hjälp har eleverna 

material i form av blomkrukor, jord och vattentätt material, för detaljerad bygginstruktion 

se Arbetsblad 1, Lektion 3.  

I blomkrukans botten placeras ett vattentätt material sedan fylls jord upp till kanten. Längst 

upp görs en ganska djup grop som får illustrera formen av en damm. Häll försiktigt på vatten 

och studera noga vad som händer. Vattnet skall helst stanna kvar i dammen. 



26 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

   
 

Eleverna städar nu undan material och verktyg som de har använt och rengör borden. 

Be dem kontrollera vattennivån igen innan de går hem för dagen, om den har sjunkit kan de 

tillsätta mer vatten, eventuellt mäter de mängden som fylls på. Dagen efter kontrollerar de 

vattennivån för sista gången. Elevernas små modeller bör klara att behålla vatten under 

minst en dag, med möjligtvis liten tillsats av vatten. 

  

3.3 Sammanfattning, helklass, 20 minuter 

Dags för presentation, grupperna presenterar sina dammar för varandra. De ska berätta och 

beskriva hur de har gjort modellen genom att visa en schematisk skiss/ritning och förstås 

själva modellen. 

Eleverna presenterar också deras val av vattentätt material och varför de tog just ett sådant 

material. 

Under diskussionen kan läraren prata om miljövänliga lösningar och fråga eleverna hur man 

kan tänka för att göra bra miljöval.  

Läraren ser till att dammarna förvaras säkert inför nästa lektion.  
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Lektion 4 Hur gjorde vi? 

Är utmaningen löst?  
 

Tid 90 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 utvärdera ingenjörsutmaningen med avseende på design och funktion 

 förstå sambanden mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 redovisa och presentera sitt arbete 

 

Mål för 30 elever, 5 elever fördelade på 6 
grupper 

 6 måttband  

 

 

Lärarens förberedelse 

 be barnen intervjua någon som jobbar med 
anläggningsarbete eller hjälp eleverna med 
dessa kunskaper 
 

 
 

Arbetsmetod 

 diskussion gruppvis 

 diskussion i helklass 

 

 

Kärnan i lektionen 

 det är bra att försöka ta reda på så exakt som möjligt hur en situation kommer att bli, att göra så 

noggrann planering som möjligt, för att klara oväntade saker som händer så bra som möjligt 

 

 
Sammanhang och bakgrund 

I denna lektion utvärderas processen. Hur hjälpte 

designprocessen och elevernas nyligen inlärda kunskaper 

samt deras tidigare erfarenhet att möta och genomföra 

utmaningen med att lösa problemet som uppstod? Vad har 

barnen lärt sig? Be eleverna att berätta vad de tänker om 

att ha en riktig damm på skolgården. 
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4.1 Introduktion, utvärderingen av modellen, grupparbete och helklass, 30 minuter 

Eleverna har nu arbetat med att göra små modeller av dammar. Förslagsvis delas 

diskussionen om design och funktion upp. Läraren ber dem att berätta vad de tänker om 

dammens design och funktion, först och främst gruppvis och sedan i helklass om det finns 

tid. Oftast fokuserar barnen på om dammen har läckt vatten eller om vattennivån har 

sjunkit, vilken typ av material de har använt och hur mycket material som använts. 

Om någon damm läcker väldigt mycket, ombeds eleverna att undersöka vad som inte 

fungerar och försöka tänka ut hur man kan förbättra den. Uppmuntra i så fall eleverna till att 

tänka att de kommer att lära sig mycket och få nya erfarenheter. 

 

4.2 Planering och design av en riktig damm, grupparbete och helklass, 45 minuter 

Använd Arbetsblad 1, Lektion 4. Av utrymmesskäl har eleverna gjort små modeller av 

dammar, nu ska de få i uppgift att tänka sig in i hur en fullskalig stor damm anläggs. Läraren 

ber eleverna att planera för utformning av en riktig damm. Förklara om det behövs att 

syftet är att eleverna ska få en känsla för om modellen är tillämpbar i verkligheten. Viktiga 

frågor att ställa sig är: 

Kan material och funktion i en miniatyrmodell vara exakt samma i en stor damm eller 

kommer det att bli nödvändigt att göra ändringar? 

Är placering av dammen viktigt och i så fall varför? Vid val av byggplats, hur ser 

markförhållandena ut? Vilken betydelse har klimatet? 

Hur mycket regn faller det per år? Avrinning?  

Storlek på dammen? Genom att skala upp projektet till en fullskalig damm, vad skulle då 

hända, bildas det nya tekniska och vetenskapliga utmaningar då? För barn kan det vara 

komplicerat att förstå kopplingen mellan storlek och funktion, de har ofta en instinktiv 

uppfattning om längd, så det kan vara svårt för dem att räkna ut hur stor den verkliga 

dammen kommer att bli. För att hjälpa och göra det möjligt för eleverna att komma vidare 

kan läraren ge en indikation på storlek på deras "riktiga" damm genom att fråga om de tror 

att den ska vara så stor som klassrummet, mindre eller större, och hur djup? Be barnen att 

jämföra med väggarna i klassrummet. Man kan ge varje grupp ett måttband för att mäta 

storlek, kanske kan eleverna mäta dimensionerna av klassrummet som en jämförelse. 

Vilka miljömässiga aspekter skulle de vilja få med i designen? Be barnen att tänka på Leo 

och grodorna. Vilka tankar har eleverna om hur man skull kunna värna om djuren? Vilka 

faktorer måste man räkna med när man vill skapa nya livsvillkor för vilda djur? 

Eleverna ombeds att fylla i Arbetsblad 1 lektion 4. De kan skriva sina svar på arbetsbladet 

eller på post-it lappar. Frågor kan annars fungera som vägledning för diskussion, gruppvis 

och sedan i helklass. 

När de har gjort klart designplaner presenteras dessa för klassen. Läraren styr en konstruktiv 

utvärdering som ska hållas i positiv anda. Efteråt arbetar eleverna en kort stund i sina 

grupper med att göra justeringar och ändringar i designen mot bakgrund av diskussionen, 

resultaten presenteras med skisser och anteckningar. 

 

4.3 Sammanfattning, helklass, 15 minuter 

Läraren sammanfattar Lektion 4 med hjälp av följande frågor: 

 hur har eleverna använt Engineer Design Process? 

 vilka kunskaper har de fått och vilka har de använt i konstruktionerna? 
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 vad har varit kul ? 

 vad hart varit svårt? 

 vilka frågor och funderingar har barnen? 

 Vad var positivt med samarbetet i gruppen? 
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Bilagor 
 

Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad är ingenjörskonst? 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 EDP. 

 

  

Arbetsblad 1  Lektion 0  Vad gör en ingenjör?                                                    
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Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad är ingenjörskonst? 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 tilldesignprocessen. 
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Engineering Design Process 
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Konceptberättelse 

Leo hade äntligen fått ett välförtjänt sommarlov, äntligen hade han gott om tid att leka. Han 

bestämde sig för att gå till parken för att träffa sina vänner. Det är ett av de bästa ställena Leo vet, 

där finns massor att göra, till och med roliga djur att titta på, de har nästan har blivit hans vänner. 

 

Väl framme promenerade Leo runt dammen och tänkte på allt som han faktiskt de hade lärt sig om 

grodor, vattensalamandrar, trollsländor, salamandrar och myggor! Han hade följt vissa av djuren 

från det de föddes tills de dog. Han brukade tänka på att all smådjur som lever vid dammen delar 

samma hem och hur ofta han har sett dem kämpa för att överleva, att ätas eller äta.  Dammen med 

sin vackra natur var en stor glädjekälla för många barn och vuxna. 

 

När Leo gick omkring och tänkte på allt detta, lade märkte till en grupp människor i parken som gick 

omkring och bar på märkliga, nästan lite mystiska instrument, de talade lågmält med varandra och 

tittade då och då på ett stort papper, en slags ritning såg det ut som. Några verkade borra i marken, 

de tittade ner i hålen med något som såg ut som långa smala kikare och de såg ut diskutera 

målmedvetet med varandra. 

 Leo fick en bekymrad känsla och funderade mycket på vad de gjorde. Han gick lite närmare 

sällskapet, försökte försöka höra vad de talade om, han lade märke till att det stod GEOTEKNIK på 

deras kläder. Nu lyckades Leo höra lite av vad de sade: där dammen är ska ingången till gallerian 

placeras, huvudentrén till köpcentret kommer att byggas där skogen finns idag. Leo lyssnade nu 

ännu mer noggrant, han uppfattade att de talade om vilken sorts mark som omger dammen, om för 

fundament och underlag. Leo kände sig nu allvarligt oroad och skyndade sig hem för att berätta. 

 

Tankarna snurrade runt i huvudet, vad är det som ska hända med dammen och parken? Hur ska det 

bli med alla djur som bor där? Leo berättade för sina föräldrar vad som utspelat sig i parken. De 

förstod hans oro för vad som ska hända med natur och djur. När han vaknade nästa dag hade han en 

fått en idé, tänk om han kunde ta med sig några av djuren från dammen och låta dem få ett nytt 

hem i en ny damm. Tänk om man kunde bygga en egen damm på skolgården? Leo var allvarlig i sina 

funderingar och frågade nästa dag sin rektor vad han tyckte om förslaget, projektet beviljades 

omgående. Med enorm glädje startade planeringen för den nya dammanläggningen. 

 

Det bestämdes att barnen skulle vara delaktiga i arbetet, Leo och hans vänner bjöds in på 

planeringsmöte. Leos gillade att tänka ut lösningar på allt möjligt började så klart ställa sig en massa 

frågor. Var börjar man med ett dammprojekt? Vad måste man tänka på? Hur går det till att gräva hål 

i marken och fylla det med vatten?  

Under tiden skolan planer fortskred hade bygget i parken satt igång, flera grävmaskiner grävde i 

närheten av dammen. Leo bestämde sig en dag för att gå till parken och titta hur långt de hade 

kommit. En av byggarbetarna kände igen honom och gick fram för att prata med honom. Leo 

berättade att barnen hittat en lösning på att de tappat sin lekplats och hittat en ny till dem och 

några av djuren. Teknikern som visade sig var ingenjör och väldigt hjälpsam, han svarade utförligt på 

alla frågor som Leo ville ställa till honom. Leo fick veta att en genomtänkt plan och grundläggning är 

enormt viktigt. Ingenjören fortsatte att berätta om det nya bygget i parken, för att få en perfekt 

byggnad ska markberedning och grundarbeten utföras enligt standard för byggkrav. När 

byggnation sker på fuktig och sank mark görs förarbeten som är speciellt anpassade för vattenfylld 

mark. 
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Leo funderade länge på vad ingenjören berättat för honom. Han förstod att vissa saker som han fått 

veta var direkt användbara i skolan byggprojekt, han skulle berätta för de andra vad han fått lära sig 

om att anlägga konstruktioner. Men han förstod att det fanns mycket kvar att lära sig, för än så 

länge var jord endast jord, han längtade efter att få lära sig mer om hur man bygger vattentäta skikt 

och vad som händer när vatten blandas med jord. 
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Arbetsblad och facit  
 

 

 

  

Arbetsblad 1 Lektion 1 Olika typer av dammar , 1   

Namn: 

Datum: 

  Lura dammen, Italien 

   Centovello dammen, Italien 

  Circeo träsket, Italien  
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Arbetsblad 1 Lektion 1 Olika typer av dammar, 2 

 

 

 

  Basso Flumendosasjön, Italien 

 
   Iseo sjön, Italien 

 
 San Cristobal sjön, Italien 

 
 

 

 

  

 

 



37 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

 

 

 

Arbetsblad 1 Lektion 1 Olika typer av dammar 3 

 

  Van Duhok dammen, Italien 

 

Vilka skillnader finns det på en damm och en sjö?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Vilka likheter kan dammar och floder ha?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Är en anlagd damm en reservoar med vatten? Har en anlagd damm några likheter med 

en naturlig damm? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Vad är utmärkande för en naturlig damm? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

.......................................................................................................................................................

.... 
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Arbetsblad 2 Lektion 1  Experimentera med att mixa jord och vatten tillsammans 

 

Namn: 

Datum: 

Minns tillbaka vad Leo tänkte på slutet av berättelsen, jord är bara jord! Är det verkligen så, är 

jord endast jord, består det bara av ett material? Är det så enkelt?  

 

Vad du behöver! 

 naturlig jord från skolans trädgård och/eller från annan trädgård eller likanande 

 plastflaska 1,5 l, transparent, med skruvkork 

 sked eller papperstallrik 

 linjal 

 

För att arbeta!  

1. Fyll på med jord i flaskan: markera hur mycket jord det är............cm 

2. Fyll upp vatten till kanten 

3. Skruva igen korken på flaskan 

4. Skaka flaskan, så att ev. klumpar löses upp, sätt flaskan på ett bord. 

Vad tror du kommer att hända i flaskan? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

5. Direkt efter du har skakat flaskan observerar du vad som har hänt, vänta 5 minuter och 

observera på nytt, vänta 30 minuter och observera, vänta 2 timmar och titta vad som har 

hänt, vänta tills nästa dag och ta en titt på vad som har hänt i flaskan. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

6. Kan du beskriva och kanske förklara vad du har skett? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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Arbetsblad 1 Lektion 2 Experiment med vatten och jord 

 

Namn: 

Datum: 

 

Vad behöver du? 

 3 plastflaskor 1,5-2 liter, transparenta 

 saxar 

 gasväv 

 3 gummiband 

 grus 

 sand  

 lermjöl 

 vatten 

 behållare för vatten 

 

För att arbeta!  

1. Skär/dela ex. flaskorna på mitten för att få två delar 

2. Täck flasköppningarna med gasväv, använd gummiband för att sätta fast väven, så att en 

tratt bildas 

 

 
3. Sätt i tratten i den andra flaskdelen, den kommer att samla upp vattnet som rinner 

genom filtret 

 
4. Häll på grus i en av trattarna, häll sand i en annan och häll lera i den tredje tratten, se till 

att alla flaskor är fyllda till samma nivå 

5. Häll sakta på vatten i trattarna, observera hur vattnet rinner ner i de undre behållarna 
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Arbetsblad 2 Lektion 2  Experiment med vatten och andra material 

 

Namn: 

Datum: 

 

Du behöver! 

 engångstallrikar och glas 

 trattarna med gasväv och de andra 

delarna av flaskorna, 3 st 

 papper eller kartong, två olika tvättsvampar,  

plast påse, tyg, kattsand, mjöl,  

en barnblöja,  .....................,  .....................,  

 vatten 

 en vattenkanna med mått 

 

 
För att arbeta!  

1. Välj ett material och placera det i en av trattarna eller täck en engångsmugg med  samma 

material 

 

2. Häll sakta på vatten. Vilket material är mer ogenomträngligt än andra?  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Förväntade du dig detta? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

3. Testa med de andra trattarna med sand och lera, och jämför vad som händer med de 

mjuka och med de kompakta 

4. Tag en tvättsvamp som har doppats i vatten och lägg den på en torr plats, kommer 

vattnet att stanna i svampen?  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med tät botten 

 

Namn: 

Datum: 

 

Du behöver! 

 en slags ”behållare”, se Arbetsblad 5, Lektion 2 

 torr jord 

 material som kan användas som mellanskikt, t.ex. kattsand, ....................., ....................., 

..........................., ..................................................................................................... 

 vatten 

 något att hälla på vatten med eller en vattenspruta 

 modellera 

 

 
 

För att arbeta!  

1. Fyll på med jord upp till en tredje del av behållaren 

2. Gör ett lager av det material du vill testa 

3. Lägg nu på mer jord, upp till kanten 

4. Håll behållaren vertikalt, använd modellera att stödja med för att den inte ska tippa 

5. Gräv en liten grop i mitten av jorden, var försiktig så att du inte kommer åt lagret med 

material 

6. Häll sakta på vatten i håligheten till dess den blir fylld 

7. Vad händer? Hur lång tid tar det innan jorden blivit mättad? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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Arbetsblad 1 Lektion 3 Modell av en damm  

 

Namn: 

Datum: 

 

Vad behöver du? 

 1 blomkruka, ca 20 cm i diameter 

 1 soppåse, större än blomkrukan  

 vatten  

 en halv hink med jord 

 en liten spade 

 material för att tillverka ett bottenskikt  

 pappershanduk och trasa  

 

  

För att arbeta!  

1. Välj en lämplig plats för att vara på och experimentera med jord och vatten, 

öppna soppåsen och sätt blomkrukan i påsen, så att vattnet inte rinner ut på 

bordet om den börjar läka 

2. Fyll krukan med jord, nästan upp till kanten 

3. Gräva ett hål i jorden, utan att det når botten  

4. Placera ett skikt av vattentätt material av på botten av gropen, notera tjockleken 

på lagret 

5. Täck det vattentäta materialet med ett jordlager och forma till gropen som en 

damm 

6. Fyll gropen d.v.s. dammen med vatten, mät mängden vatten som går åt 

7. Efter en timme kontrolleras vattennivån och om det runnit ut vatten i soppåsen 
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Arbetsblad 1 Lektion 4 Dammen  

 

Namn: 

Datum: 

 

 

För att arbeta!  

 

1. Bestäm en plats där du i verkligheten vill bygga en dam, var skulle det vara? Varför? 

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

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

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

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

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

 

2. Längd: .......................... 

Bredd: .......................... 

Djup: ............................ 

Tjocklek på det vattentäta lagret:........................ 

 

3. Tror du att dammen kommer att behöva tillförsel av vatten, vid enstaka behov eller 

periodiskt? Hur skulle det rent praktiskt fungera? 

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

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

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

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

…........................................................................................................................................ 
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Arbetsblad 2 Lektion 4 Planering av en verklig damm  

 

Namn: 

Datum: 

 

För att arbeta!  

1. Vilka faktorer och delar i modellen behöver jag ändra för att kunna göra en riktig damm? 

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

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

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

 

2. Gör en lista med korrigeringar:  

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

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

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

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

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

 

 

3. Vilka verktyg och maskiner kan behövas vid ett riktigt dammbygge? 

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

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

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

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

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

 

4. Gissa vilken del av projektering och byggnadsarbete som är mest komplicerad? 

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

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

…........................................................................................................................................ 
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Bilaga Lektion 2 Bygginstruktion behållare/modell 

 

Vad behövs? 

• 2 genomskinliga plastplattor, 25x25 cm, tjocklek 2 eller 4 mm, t. ex. fotoram med liknande 

mått, var försiktig om de är gjorda av plast, kan spricka och läka 

• 1 träbit, kvadratisk, 2x2x25 cm 

• 2 träbitar, kvadratiska, 2x2x23 cm 

• silvertejp 

• sax 

 

För att arbeta!  
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Centrala begrepp i lektion 2 
 

Centrala begrepp i lektion 2 

Användbara kunskaper och vetenskapliga begrepp som är förekommer i Lektion 2 
Om jord: 
• jord är en blandning av lösa avlagringar, organiskt material, gas och vatten 
• när jord blandas med vatten sjunker sediment ner genom vattnet och bildar olika lager på botten 
• lagren har alltid samma ordning med tyngst avlagring på bottnen och mindre korn ovanför 
• förekomst av flytande vegetabiliskt material 
• olika ämnen förekommer i olika mängder 
• de tre huvudkomponenterna i jord är grus, sand och lera, med olika fördelning 
• de största kornen är grus och sand och de mindre kornen är silt och lera 
• jord från olika platser kan ha olika proportioner av dessa komponenter 
• vatten passerar genom olika markkomponent i på olika sätt 
• vatten strömmar snabbt genom grus, mindre snabbt genom sand och mycket långsamt genom lera  
 
Om dammar: 
• en damm är ett dynamiskt system som både tar in och släpper ut vatten 
• för att upprätthålla jämvikt i en damm måste det måste finnas en balans mellan vinst och förlust  
• vatten måste kontinuerligt tillföras en damm och förlust av vatten måste hållas till ett minimum 
• flöde av vatten genom material som finns i en damm är en kritisk faktor för att upprätthålla jämvikt 
 
Om vattenflöde genom material: 

• flöde (i detta fall vatten) genom ett material kallas dess permeabilitet 

• material (inklusive markkomponenter och konstgjort material) visar olika genomsläpplighet 

• vissa material, till exempel plast och lera, är nästan eller helt vattentätt 

• i porösa material (t.ex. papper eller svamp), kan vatten tränga in i små oregelbundna kanaler bestående av 

en slags porer och håligheter samt i andra diskontinuiteter som finns i materialet 

• i granulatmaterial (t.ex. sand och grus) tränger vatten in i tomma utrymmen mellan kornen 

• passage av infiltrerat vatten från nederbörd tar sig ner genom marken till grundvattnet, det kallas 

perkolation 

• kompakthet av jord eller lera minskar plats för tomma utrymmen mellan kornen och minskar därmed 

hastighet på vattenflöde 

 

Ingenjör i naturresursteknik 
Naturresursteknik är en gren för civilingenjörsstudier som fokuserar på kunskaper, metoder och verktyg, för 
att bruka jordens resurser på bästa sätt. Yrkesutövare i branschen sysslar med bl.a. konstruktion i eller på 
marken inom malm, mineral, miljö och vatten. Yrkesrollerna är många och som exempelvis geotekniker är 
uppdraget att undersöka underjordiska förhållanden och material för ett område och se till att de uppfyller de 
krav som lagarna och samhället ställer. Detta innebär att man använder principerna för jord- och bergmekanik 
för att genomföra en platsundersökning. De fysikaliska/mekaniska egenskaper som finns på platsen utforskas 
samt riskbedöms för att säkerställa för människor, egendom och miljö. Speciella tekniker används i områden 
där det finns risk för naturkatastrofer såsom jordskred, jordbävningar, sinkholes, jordkondensering och ras. 
Egenskaperna för jord och underliggande berggrund undersöks, liksom fördelningen av svagheter i berget och 
dess potentiella interaktion med den föreslagna konstruktionen. Resultatet av platsundersökningen används 
för att stödja utformningen av lämpliga förutsättningar för byggande. Till exempel val av utfyllnadsmaterial, 
grundkonstruktion m.m. och vilka stöd som skall anläggas. Kompletterande markarbeten kan innefatta 
uppförande av vallar, tunnlar och bortforsling samt deponering av farligt avfall. 
 
Vad är en damm? 
En damm är en konstgjord stillastående samling av vatten, tillverkad av människa eller djur (bäver)oftast är de 
förhållandevis små och grunda. Tekniska definitioner brukar innebära att ljuset måste kunna tränga till botten 
av vattenmassan, den måste vara ytlig nog för växter att slå rot på botten och sakna termisk skiktning samt 
vågor på strandlinjen. Grunt djup, högst 3 meter. 



47 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

 
Både sjöar och dammar bildas på olika sätt, bland annat glacialt, tektoniskt och genom vulkanisk aktivitet som 
lämnar isolerade fördjupningar i jordytan som fylls med vatten. Dammar kan uppstå i översvämningsområden 
som en del av flodsystem och vissa djur, såsom bäver är skicklig på att skapa dammar. När dammar bildas och 
underhålls behövs en tillförsel av vatten, detta kan ske naturligt under våren från grundvattenkällor, via yta 
såsom bifloder, vattendrag eller kanaler eller från utfällning i marken. Eftersom vattennivån varierar 
säsongsmässigt, når dammen ett minimum under perioder av torka och högst när nederbörden är riklig. En 
damm kommer endast bildas om det finns skikt som förhindrar vattenläckage. Den fysiska miljön i en naturlig 
damm består av oftast av lera, sand och stenar på botten och banker. Bankerna ger stabilitet och stöd för 
tillväxt av vegetation. Trots sin ringa storlek, kan en damm vara ett ekosystem med stor biologisk mångfald. 
 
Detta läromedel med sin designutmaning involverar eleverna i att tänka på effektiviteten av material, 
inklusive jord, och ta reda på vad som är viktigt i utformningen av en damm. En geoteknisk ingenjör skulle 
undersöka de fysiska och kemiska egenskaperna hos föreslagna material och titta på hur de beter sig när de är 
i kontakt med marken. Ingenjören skulle också överväga hur föreslagna material kan påverka beteendet hos 
marken. Denna process skulle börja med utredningen av jordprover från platsen. 
 
Vad består jord av? 
Marken är resultatet av fysikaliska, kemiska och ekologiska processer som verkat under mycket lång tid. 
Stenar bryts ned genom en process av vittring. Fysisk vittring orsakad av vinderosion, vatten, is och 
förändringar i temperatur, bryter ner stenar i mindre bitar men deras sammansättning är oförändrad. Kemisk 
vittring innebär att material ändrar sin sammansättning. Till exempel kan ett hårt material bli till ett mjukt 
material efter kemisk vittring. Kemiska reaktioner kan uppstå mellan bergmineral och syre eller koldioxid i 
atmosfären och bakterier har verkat i markkomponenter. Jordens sammansättning och skiktning är ett 
resultat av olika faser i dess historia vad gäller bildandet (sönderfallande processer), transport (nedisning, 
regn, floder, översvämningar) och deponering (sedimentering, tömning). Ett lodrätt skikt av marken för att 
studera jordprofilen kommer att visa en serie av lager eller horisonter. För mer djupgående läsning om 
jordprofiler besök: 
 
http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1130447025&topicorder=4 
 
Vid studier av marken med ett förstoringsglas kan man se att den består av olika delar. Utrymmena mellan 
kornen kan fyllas av luft, vatten eller av båda samtidigt. Geologer och geotekniker lägger stor vikt vid 
storleken på kornen för att förstå markens egenskaper. De bedömer jordar med hjälp av följande 
klassificering: 
Klippblock ( diameter d > 200 mm ) 
Grus ( 2 ≤ d ≤ 200 mm ) 
Sand ( 0,06 ≤ d ≤ 2 mm ) 
Silt ( 0,002 ≤ d ≤ 0,06 mm ) 
Lera ( d ≤ 0,002 mm ) . 
 
De relativa mängderna av dessa komponenter bestämmer de fysikaliska egenskaperna hos den jord, såsom 
dess kapacitet att behålla vatten eller förmåga att tillåta vatten att passera genom det. Vatten passerar 
snabbt genom sandjordar som kännetecknas av en dominerad kornfraktion av sand, de är väldränerade och 
benägna att torka ut, ger dålig med näring till växter och är inte så lämpliga för att bygga dammar på. Jordar 
med en hög nivå av lera har en hög vattenhållande kapacitet, de får sina viktigaste ämnen från jordpartiklarna. 
Här följer ett enkelt test av markens struktur som ger ett grundläggande mått på markens sammansättning. 
Samla ett litet urval av jord från strax under ytan, tillräckligt för att rulla till en boll på ca 2,5 cm i diameter. 
Med hjälp av en liten droppe vatten, fukta till den punkt där det blir klibbigt nog att börja hålla fast vid ditt 
finger. Nu genomförs kultestet, pressa en fuktad boll av jord försiktigt i handen. Om jorden är sandig eller 
lerig sand (grov struktur) kommer kulan kommer att gå sönder av ett lätt tryck. Om jorden är en sandig eller 
siltig lerjord (medium textur) kommer kulan att ändra form lätt men hålla ihop. Om det finns motstånd mot 
att gå sönder och ändra form då är marken lerig eller lerig lerjord (fin struktur). 
I lektion 2 undersöker eleverna sammansättningen av jordar och överväger dess betydelse för 
dammkonstruktionen. Att tänka på för att förhindra överdrivet läckage är att lera och siltig lera gör utmärkt 
jord på grund av deras långsamma dränerande egenskaper. Grova material, texturerad sand och sand, 
grusblandningar får vattnet att rinna snabbt och är inte lämpliga. 
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Hur vatten passerar genom material 

Marken har ibland egenskaper som liknar en tvättsvamp, den behåller vatten. Infiltration innebär att en del av 

nederbördsvattnet rinner ner i marken istället för att försvinna bort genom avrinning från ytan. Perkolation 

kallas det i marken när infiltrerat vatten från regn förflyttar sig ner genom marken på väg ner till grundvattnet. 

Utrymmena mellan jordkornen tillåter vatten att infiltrera och tränga sig fram, marken fungerar som ett 

vattenförråd. Permeabilitet är genomsläpplighet och framkomlighet, att tränga igenom och nå fram genom 

ett poröst material. 

I lektion 2 undersöker eleverna hur vattnet passerar genom en rad olika material, inklusive grus, sand och lera, 

som ett led i att förstå vilka jordsammansättningar som är lämpliga och vilka vattentäta material som fungerar 

bäst. De introduceras till begreppet permeabilitet som ett mått på ett materials förmåga att överföra vätska, i 

detta fall vatten. De upptäcker vattenflödets väg passerar genom porösa material genom små oregelbundna 

kanaler, porer och håligheter och andra diskontinuiteter som finns i material såsom papper, svamp eller i de 

utrymmen som finns mellan markkomponenterna. Flödet av vatten bromsas av kompaktheten som finns i 

jorden och då närmast i leran som minskar de tomma utrymmena mellan gruskornen. Infiltrerande 

hastigheten kan vara mycket låg, nästan obefintlig för lera och i kompakta jordar medan i sandig jord kan 

infiltration ske med 20 cm per timme. Eleverna utforskar även porösa material där hålrummen möjliggöra att 

vatten kan rinna igenom. Lektionerna 2.3 och 2.4 möjliggör för eleverna att få undersöka permeabiliteten för 

komponenterna i jord och andra material som är lämpliga samt vattentäta skikt som bör finnas med när de ska 

utforma sina minimodeller av dammar. 
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Elevers tankar om jord och vatten 
 

Barns tankar om vår värld kommer från deras egen vardag. De innehåller förnuftigt resonemang som bygger 

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

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

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

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

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

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

vikten av att ge barn möjlighet att diskutera sitt tänkande. 

 

För eleverna kan det vara svårt att hunnit få erfarenhet av geovetenskap och det vetenskapliga språket. 

Tankarna på vad klippa och jord betyder skiljer sig ofta från vetenskapliga definitioner, Allen (1) till exempel, 

påpekar att den vetenskapliga definitionen av klippa är "fysiska material som är en produkt av geologiska 

processer och består av ett aggregat av flera mineral".  Uppfattningen hos barnen kan vara av mer praktisk 

karaktär, de anser istället att klippblock är för stora för att kasta, medan stenar är sådant man kan hålla i 

handflatan och kasta. Stenar ses även som taggiga av vissa, medan andra accepterar att stenar är avrundade 

(1). 

Bland vanliga missuppfattningar är uppfattningen att jorden helt enkelt är smuts eller alla grejer som hamnar 

på marken, se (2) för en sammanfattning av forskningen. I vissa fall skiljer man på jord från smuts och på att 

jord från  bättre jord. Eleverna är i allmänhet medvetna om vikten av jord för växtligheten (1) och att marken 

ger en livsmiljö för vissa djur, t.ex daggmaskar. Det är mer komplicerat att vara insatt i den biologiska 

mångfalden i marken och den roll som levande organismer har i den. Viss medvetenhet finns om sönderfallet 

av döda organismer i jorden, detta kan vara relaterat till bildandet av fossil (3). 

De flesta betraktar jorden som enhetlig, medan andra ser den som en samling av små bitar av vissa storlekar 

och färger (3). Vanligt är att man känner igen ”matjorden” i sin egen miljö och kanske inte känner igen andra 

typer av jordarter. Fokus ligger ofta på de mörkbruna jordklumpar som man tydligt ser och det är svårt att 

tänka sig olika lager av sten under jorden (3). Klippblock anses ofta leva sina egna liv och det är svårbegripligt 

att de har ett samband med jord (3). 

 

Missförstånd om materialet jord: 

 jord  bildas av regn  

 den jord som finns nu har alltid funnits på samma plats sedan jorden skapades 

 jord har inte funnits så länge, bildats inom några år 

 

Lektion 2 ger möjlighet att utöka elevernas kunskaper om materialet jord genom praktisk erfarenhet med 

observation och undersökning. Det är viktigt att eleverna förstår att jorden består av olika fraktioner av 

kornstorlekar. Det finns möjlighet att hjälpa eleverna att göra kopplingar mellan jord och berg, för att de 

lättare ska förstå hur marken bildas över långa tidsperioder. 

Lektion 2 fokuserar också på utrymmet mellan jordpartiklarna och dess betydelse i att låta vatten passera 
genom materialet. Eleverna kan vara omedvetna om utrymmen mellan jordpartiklar och det kan vara 
komplicerat att förstå att utrymmena innehåller luft/vatten. De kan ha observerat att vissa djur, tex 
daggmaskar är uppe vid ytan med jämna mellanrum, särskilt efter kraftiga regn och att de har kommit upp via 
gångar som de har till ytan för att kunna andas (3). Allen (1) visar att ett bra sätt att ta itu med tanken på att 
jorden inte är en fast massa är att be eleverna att lägga till en liten mängd jord i en äggkopp och sedan 
förutsäga hur mycket vatten de kommer att kunna tillföra innan det når upp till kanten. De kommer att bli 
förvånad över hur mycket vatten det ryms. Denna erfarenhet kommer att stödja deras tänkande om hur 
vattnet finns i mellanrummen mellan jordpartiklarna. I exemplet med att göra kulprovet med jord av olika 
storlek, är det meningen att hjälpa eleverna att förstå att jord kan innehålla mycket luft. Förstoringsglas är 
mycket användbart till observation. Genom att jämföra kornen i olika typer av jord kan eleverna göra 
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kopplingar mellan jordsammansättning och hur jordarten kan påverka växternas tillväxt och dränering hos 
dammen. 
Erfarenhet av att undersöka hur vatten flödar eller inte flödar genom en rad vardagliga material hjälper inte 
bara eleverna att besluta om lämpliga material till en damm, det hjälper också till att fördjupa sin förståelse av 
infiltration och permeabilitet. 
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