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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.  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 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 designprocessen kan lärarna fånga upp elevernas frågor och stötta deras 

kreativitet, vilket ger utrymme för eleverna att utveckla sina förmågor att förstå tekniska problem, 

testa olika metoder samt att reflektera samt utvärdera resultat och lösningar. Uppdragen och 

utmaningarna har tagits fram för att det ska finnas flera möjliga lösningar för att undvika att det 

endast finns ett ”rätt” svar. I utvecklingen av materialen har pedagogerna försökt att undvika 

tävlingsmoment utan istället ha ambition att skapa motiverande uppgifter för att lösa problemet 

och visa på de många olika möjliga utvägar som kan finnas. Ett viktigt mål för alla 

undervisningsmaterialen är ge många möjligheterna till grupparbeten och stödja elever i att lära sig 

att samarbeta och kommunicera sina idéer på ett effektivt sätt. Eleverna får diskutera sina idéer när 

de utforskar ett nytt problem, de får reflektera och berätta om vad de behöver veta, samt att de får 

dela sina resultat, konstruktionslösningar och sedan förbättringar. 

 

Undervisningsmaterialens disposition 

Undervisningsmaterialen börjar med Lektion 0, en övergripande förberedelselektion som är lika i 

alla 10 materialen. Lärare vilka väljer att undervisa mer än ett av materialen använder lektion 0 vid 

första tillfället och vid efterföljande material startar den läraren på Lektion 1. Lektion 1 innehåller en 

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

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

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

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

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

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

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

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

tidsåtgång och vilka åldrar 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 
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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. Arbetsblad för kopiering samt facit medföljer.  
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Översikt 
 

Tid 4 timmar och 55 minuter 

Målgrupp 9-12 år 

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

tillverkning av enkla stränginstrument för att  finna en lösning på utmaningen att göra ett soundtrack till ett 

filmklipp samt att de lär sig om olika delar av ljud, t.ex. frekvens och akustik. Eleverna använder sig av enkla 

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

och diskussioner sker oftast i helklass. Designprocessen används för att öka elevernas intresse för vetenskap 

och ingenjörsyrket. Avslutningsvis utvärderar eleverna arbetet och tränar på att konstruktivt diskutera sina 

erfarenheter. 

Läroplan Ljud 

Ingenjörsområde Akustik 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 känna till och tillämpa olika grundbegrepp inom ljud, som t.ex ljudstyrka, hörsel, tryckvågor, ljudkälla, 

decibel, tonhöjd och frekvens för att kunna tillverka stränginstrument 

 utveckla egna idéer för att lösa problem med hjälp av designprocessen 

 

Ljud 

 ljud uppkommer av vibrationskraft och behöver ett medium för att uppfattas 

 hög vibration ger högt ljud och liten vibration ger ett mjukt ljud 

 snabb vibration ger hög tonhöjd och en långsam vibration ger låg tonhöjd  

 frekvens och amplitud är grundläggande begrepp i vibration  

 material och storlek på resonanslådan påverkar tonhöjd 

 

Teknik och design 

 design är en viktig del av vardagen  

 planering och tillämpning av teknisk produktutveckling efter eget designförslag 

 framgångsrik teknik kräver oftast vetenskapligt kunnande 

 träna kreativitet och samarbete  

 

Möjlighet till mätbara mål 

 lärarledda lektioner och diskussion i helklass 

 arbetsblad 

 

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 

går ut på att konstruera stränginstrument 

Lektion 2 fokuserar på kunskaperna om vad eleverna behöver veta om hur akustik och ljud fungerar, vibration, 

frekvens och resonans  

Lektion 3 möjliggör för eleverna att omsätta sin kunskap om ljud och akustik till praktiskt konstruktionsarbete 

med att bygga och testa stränginstrument 

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

Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion  
2 

Lektion  
3 

Lektion  

4 

Smart board eller dator med projektor 
 

1  1 1 1 1 

Internet, för att se filmer 1  1 1 1 1 

Film klipp, se Lektion 1.2 
 

1  1  1 1 

Förstoring och utskrift av Engineering Design 
Process, designprocessen 
 

1 1 1 1 1 1 

A4 blad 
 

12  12    

Arbetsblad 1 Lektion 1 Soundtrack 
 

30  30 30  30 

Lista med frågor som formulerades i Lektion 1 
 

1  1 1  1 

Arbetsblad 2 Lektion 2 Experiment med linjal 
 

15   15   

Arbetsblad 3 Lektion 2 Gummiband och 
pappersmugg 

15   15   

Arbetsblad 4 Lektion 3 Nu bygger vi! 
 

30    30  

Bedömningsblad Lektion 4 Engineering Design 
Process 

30    30  

Resonanslåda, t.ex rengjorda 
livsmedelsförpackningar; keso, pringles 
behållare av olika slag, burkar, flaskor, etc, se 
Bildexempel på resonanslåda 

30 (1 per 
elev) 

   30 (1 per 
elev) 

 

Förvaringslåda för material 5    5  

Stränginstrument, om möjligt 1   1   

Fjäder 

 

1   1   

Linjal, ej av trä 

 

15  15 15   

Pappersmugg 

 

75   45 30  

Plastmugg 

 

30   15 15  
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Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion  
2 

Lektion  
3 

Lektion  

4 

Stor kartong 

 

1   1   

Mindre/liten kartong 

 

1   1   

Strösocker 1 portion  1 
portion 

   

Ballong till valfri fördjupning 1  1    

Tandtråd 

 

6 
förpackn
ingar 

  1 
förpackn
ingar 

5 
förpackn
ingar (1 
per  
grupp) 

 

Fiskelina diamemeter 0,3-0,8 mm 

 

6 rullar   1 rulle 5 (1 per 
grupp) 

 

Gem 

 

90   15 75 (15 
per 
grupp) 

 

Knappar 

 

90   15 75 (15 
per 
grupp) 

 

Träpinnar 

 

105   15 90 (18 
per 
grupp) 

 

Stora gummiband 

  

90    90 (18 
per 
grupp)  

 

Tunna gummiband 

 

105   15 90 (18 
per 
grupp) 

 

Sytråd 

 

5 rullar    5 spools 
(1 per 
grupp) 

 

Papperskämmor 

 

75    75 (15 
per 
grupp) 
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Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion  
2 

Lektion  
3 

Lektion  

4 

Skruv med ögla, liten storlek 

 

90    90 (18 
per 
grupp) 

 

Material  Total 
mängd 

Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion  
2 

Lektion  
3 

Lektion  

4 

Glasspinnar 

 

90    90 (18 
per 
grupp) 

 

Sax 15   15 10 (2 per 
grupp) 

 

Broderinål och perforeringsverktyg 

  

15   15 15 (3 per 
grupp) 

 

Tejp 

   

5    5 rullar (1 
per 
grupp) 
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Lektion 0 Vad är teknik? Teknik i ett kuvert? Vad gör en ingenjör? 
 

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

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

ca 10-30 minuter. 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

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

material 

 förstå att tillverkade föremål har tagits fram för att lösa problem 

 förstå att ingenjörer kan vara män och kvinnor 

 

Material 

 8 post-it häften 

 8 uppsättningar med minst 5 olika 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 

 välj ut bilder till introduktionen 

 

 

Arbetsmetod  

 grupparbete 

 diskussion i helklass 
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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, diskussion, helklass, 10 minuter 

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

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

diskussionen, skriver varje elev åtminstone en idé som svar. 

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

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

 

Stöd till fortsatta diskussioner 

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

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

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

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

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

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

begreppet teknik. 

 

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

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

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

särskilda ändamål, se bilderna. 

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

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

förvara, skydda, innehålla och innesluta. 

 

0.3 Aktivitet 2 Gruppera kuvert och 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 är mest lämpade för varje objekt och förklara varför. 

 

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

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

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

 vilka material är kuverten tillverkade av? 

 vilka sammafogningsmetoder och förslutningar används? 

 vilka typer av objekt kan förvaras i dessa? 

 vilka andra material kan kuvertet göras av? 

 

 Varje grupp ska redovisa sina idéer för klassen. 

 

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

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

hur öppningarna är förseglade. 

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

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

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

projektet avslutas.  

 

0.4 Fördjupning, frivilligt grupparbete, 10-30 minuter 

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

ändamål, se bild. 

 

Aktiviteten kan fördjupas till att titta 

på olika typer av förpackningar med 

fokus på deras utformning, har man 

använt lim och på vilket sätt, val av 

material till fönster, möjlighet till 

återvinning. Följande 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 designprocessen i sina 

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

  

0.5 Sammanfattning, diskussion i helklass, 10 minuter 

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

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

ingenjör gör och vad teknik är. 

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

använder en rad färdigheter för att finna lösningar på problem. 

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

teknikutvecklingsarbete omfattar utvärdering och förbättring 

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

överväger alltid sammanhang, 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 60 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

 känna till akustikingenjörens arbetsuppgifter 

 observera, undersöka och beskriva vad ljud är 

 

Material för 30 elever  

 förstoring av modellen Engineering Design 

Process  

 

 A4 blad 

 filmklipp på ca 50 sekunder 

 

 arbetsblad1, lektion 1, Soundtrack 

 smart board eller dator med projektor 

 

Lärarens förberedelse 

 välj ett filmklipp på ca 50 sekunder 

 förbered visning av klippet 

 koipera Arbetsblad 1 Lektion 1 Soundtrack 

 anslå modellen Engineering Design Process 

för att alla skall se 

 

 
Arbetsmetod  

 diskussion i helklass 

 grupparbete 

 

 

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 liknande metoder och produkter 

 

 

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 ljud och 

skaffar sig förkunskaper om vad ljud är. 
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1.1 Introduktion, gruppvis och helklass, 10 minuter  

Läraren introducerar lektionen genom att visa ett vardagligt föremål, förslagsvis tepåse, 

bestick eller penna, något som man använder dagligen, för att ge eleverna exempel på 

produktutveckling. Lämpliga frågor är: Varför är objektet utformat som det är? Vem har 

designat föremålet?  

 

Lektionen fortsätter med att läraren berättar för eleverna att de ska göra en övning som 

syftar till att lösa ett tekniskt problem. Utmaningen är att förflytta ett A4 blad från en sida av 

ett rum till det andra, utan att eleverna går, springer eller bär papperet. 

De kommer snabbt på att vika pappersplan och kasta det över rummet. Innan bladen delas 

ut ska eleverna först ställa sig några frågor och försöka svar på följande punkter. Välj om det 

skall ske muntligt eller skriftligt, det här en ganska snabb övning.  

 Vad är det som ska lösas? Vad är målet? 

Pappret skall transporteras av ”sig självt” från en sida på klassrummet till det andra. 

Vanligtvis handlar exemplet om att göra ett pappersflygplan som kastas. 

 Det andra att ta reda på: Vilka är förutsättningarna/kraven vad beträffar material, 

tid, kostnad?   

Om problemet hade varit av mer komplext slag, hade det varit aktuellt att säkra alla 

behövliga kompetenser och resurser. Helt enkelt att göra en kravspecifikation. 

 Det tredje steget är att ta fram idéer och lösningar. 

Be att alla grupper skriver ner sina förslag på lösningar, det får ta högst 2 minuter. 

Testflygning är inte tillåtet förrän alla är klar. 

 När alla grupperna har tagit fram förslag kan de konstruera och testa. 

 Sista steget är att göra förbättringar. 

Visa nu modellen av designprocessen Engineering Design Process. Gå igenom steg för steg i 

processen, med hänvisning till hur eleverna tänkt angående utmaningen med A4 bladet. 

Följande frågor är lämpliga att ställa: Vad valde ni att göra? Förmodligen kommer de flesta 

grupper att ha tillverkat ett pappersplan. Varför gjorde ni just pappersplan? 

Okej, beslutet blev att göra pappersplan, men hur kan det komma sig att det blev ett sådant 

val? Då kommer för det mesta orsakerna. Hur löstes konstruktionen? Vad hände sedan? Hur 

gick testet till? Fanns det förbättringar att göra? Vilka? Fanns det behov av att ändra något? 

Avsluta med att berätta att det här sättet att tänka på kommer eleverna att få jobba med 

mer, alldeles strax. 

 

1.2 Introduktion till konceptberättelse, diskussion, helklass, 15 minuter 

Läraren berättar att ingenjörsutmaningen går ut på att designa och göra enkla 

stränginstrument, som ska användas som soundtrack till en film. Historien bakom 

uppdraget är ett ljudklipp/soundtrack som havererar och ny musik måste göras. Uppdraget 

är att alltså att göra stränginstrument som ska användas som ljudkomposition i en film. 

 

När det gäller valet av film rekommenderas läraren vara den som väljer vad eleverna ska 

göra musik till, förslag på valmöjligheter: 

1. Läraren väljer filmklipp från webben eller liknande, på högst 50 sekunder. Det kan 

t.ex. vara en kort tecknad serie, film eller ett klipp som kopplar till skolämnen; 

rymden, naturen, djurlivet etc.  
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2. Filmklipp som har producerats av eleverna själva vid ett tidigare tillfälle. 

3. Låta eleverna själva välja filmklipp. Se till att valet är lämpligt och anpassat till deras 

ålder. 

 

Tips!  På http://movieclips.com det finns en hel del klipp.  

Till exempel (0,40 till 1,35 sekunder) av klippet i filmen Modern times, A cog in the machine, 

med Charlie Chaplin, http://cli.ps/xruv.  

Scen från Bambi (0,0-0,50 sekunder) på http://cli.ps/hGMo.  

Rube Goldbergs fantastiska maskin, http://youtu.be/qybUFnY7Y8w, OK Go, This Too Shall 

Pass. 

Diskutera först vilken funktion ljud spelar i film, radio etc. Låt eleverna fundera på ljud och 

varför vi vill ha ljud. Varför är det viktigt med ljud i medieutbudet? Vilken roll spelar ljud i 

naturen? Exempel på svar är att ljud kan ge dig en stark känsla som gör upplevelsen mer 

intensiv. 

Visa ett valfritt filmklipp för eleverna och resonera om ljudets inverkan på oss människor. 

Vad händer i filmen? Vilken betydelse har ljudet? 

 

1.3 Arbetsblad 1 Lektion 1 Soundtrack, grupparbete och diskussion i helklass, 15 minuter 

Eleverna kommer att göra sina egna stränginstrument, men de gör själva 

melodikompositionen tillsammans i grupp. Dela in klassen i grupper om ca 5 elever i 

vardera. Ge varje grupp en kopia av Arbetsblad 1 Lektion 1, Soundtrack. 

Visa filmklippet igen och låta eleverna arbeta med Arbetsblad 1 Lektion 1 Soundtrack, 

spara med sista frågan. 

Efter 10 minuter, hålls en diskussion i klassen som går ut på att prata om vilken typ av 

ljud som eleverna tänker sig att de vill göra. 

 

Ta även tillfället i akt att prata om vad ljudteknik är och vad ljudtekniker och 

ljudingenjörer gör. Ingenjörer som arbetar med avancerade ljudfrågor kallas 

akustiskingenjörer. De är experter på ljud och kan lösa komplexa ljudrelaterade 

utmaningar och de har förstås djupa faktakunskaper, kan mycket om tillämpning och 

jobbar ofta med utveckling inom akustik. Exempel på arbetsuppgifter: 

─ lösningar för oönskade ljud, lösningsorienterade bullervallar, ljudisolering osv. 

─ utveckling av akustiken i lokaler, t.ex konserthallar  

─ utveckling av lösningar vid bullerrelaterade trafikstörande situationer 

─ lösningar för navigering, ekolod och andra ljudreaktiva instrument 

─ ultraljud för medicinsk diagnostik 

─ utveckling av ljudområdet i t.ex mediabranschen 

 

 

1.4 FRÅGA fasen i Engineering Design Process, undersöka soundtrack, helklass, 20 minuter 

 Nu ska eleverna fokusera på första steget fråga i designprocessen. Förstår eleverna vad det 

 är som ska göras? Har de förstått vad problemet är? Vad behöver de veta för att klara av att 

 lösa utmaningen? Fråga eleverna vad de tror, har de många frågor och har de förstått vad 

 uppgiften går ut på? Varje grupp diskuterar detta och  skriver ner två frågor på Arbetsblad 1 

 Lektion 1, Soundtrack. 

http://cli.ps/xruv
http://cli.ps/hGMo
http://youtu.be/qybUFnY7Y8w
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Tips! Om eleverna fokuserar på frågor om vilka material eller kriterier som gäller, försök att 

 hjälpa dem att i stället koncentrera sig på vetenskapsbiten genom att ställa frågor som: Varför 

 blir det ljud? Hur skapas ljud? Rent tekniskt, vad består ett ljud av? 

 

Efter 10 minuter är det dags att summera och inventera frågorna. Skriv upp dem och 

 markera vilka som kan besvaras på en gång och de som kräver en utredning. 

Se till att begränsningarna och kriterierna är tydliga. Några frågor kommer att handla om 

 vilken vetenskap som behövs för att klara ingenjörsutmaningen. Berätta för eleverna att de i 

 lektion 2 kommer att göra experiment för att lära sig om ljud och akustik. 

Det är viktigt att den vokabulär som används är tydlig och lätt att förstå för eleverna. 

 Exempelvis kan begreppet högt ljud och hög ton lätt förväxlas. Förtydliga genom att skriva 

 upp de vanligt förekommande uttrycken; hög/låg tonhöjd, högt/mjukt ljud och alla andra 

 ord som behöver förklaring, någonstans synligt. Behåll listan med facktermer väl synlig 

 under den tid eleverna arbetar. 

 

1.5 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

Avsluta lektionen med att gå igenom de frågor som eleverna har haft under den här 

lektionen. Vanliga som brukarförekomma frågor:  

─ hur ska Engineering Design Process användas?  

─ vilka är de olika delarna i processen?  

─ vad är ljud?  

─ vilka frågor är kvar? 
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Undersök ljud och akustik 

 

Tid 85 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

 känna till kriterier för instrumentet ska klara 

 förstå de vetenskapliga begrepp som beskriver ljud och hur ljud kan förstärkas 

 

Material för 30 elever 

 fjäder 

 frågor från Lektion 1 

 listan med fackuttryck, se bilaga 

 liten mängd socker 

 en ballong 

 smart board eller dator för att visa You Tube 

video  

 15 Arbetsblad 2 Lektion 2 Experiment med 

linjal   

 15 linjaler, ej trä  

 15 Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med 

gummiband och pappersmugg  

 45 papperskoppar  

 

 

 

 15 små gummiband  

 15 saxar  

 15 linjaler  

 en stor låda och en mindre låda av samma 

material och form  

 15 plastkoppar 

 1 ask tandtråd, 20 cm till varje par 

 1 rulle med fisketråd, 20 cm till varje par 

 15 gem  

 15 knappar  

 15 träpinnar 

  
Lärarens förberedelse  

 ta fram  behövligt material, samt om möjligt ett 

stränginstrument, t.ex. gitarr 

 kopiera arbetsblad 

 sätt upp listan med frågor från lektion 1 

 förbered smart board/dator för att visa You Tube 

video 

 

Kärnan i lektionen  

 förstå att ljud är vibrationer i exempelvis luften som orsakar tryckförändringar vilka uppfattas av 

människans hörsel  

 kännna till att ljud inte färdas i vaakum 

 känna till att ljudets styrka kallas amplitud, mäts på höjden i decibel (dB). Ex hög amplitud ger hög 

ljudstyrka. 

 känna till att ljudets tonhöjd kallas frekvens, mäts på längden i Hertz (Hz).Ex lång våglängd ger låg 

tonhöjd och vi registrarar ett basljud ex empelvis en mansröst. 

 känna till att resonanslåda är ett ihåligt utrymme som förstärker ljud, resonans innebär 

självsvängning 

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

 

 

 

Arbetsmetod  

 aktiviter i helklass  

 diskussion i helklass 

  grupparbete parvis 
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Sammanhang och bakgrund  

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

veta om ljudstyrka, hörsel, tryckvågor, ljudkälla, decibel, tonhöjd och 

frekvens? Eleverna jobbar i lektion 2 med att tänka ut vad de behöver 

ta reda på för att kunna lösa utmaningen, det sker genom 

experiment som de sedan analyserar. Genom att även testa på att 

göra en noggrann planering får eleverna möjlighet att utforma och 

bygga stränginstrument. 
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2.1 Introduktion till ljud, diskussion, helklass, 5 minuter  

Läraren introducerar ljud för eleverna och berättar att de ska få undersöka vad ljud är. 

Kapitel 2 handlar om att ta reda på svaren på frågorna som ställdes i förra kapitlet.  

Börja med att skriva ordet ljud på White boarden och skriv sedan barnens svar runt om. 

Förslag på frågor:  

─ vad tror du att ljud är?  

─ vilka typer av ljud finns det? Låt eleverna göra ljud som exempelvis surrar eller 

klappar. 

 

Låt eleverna göra ett högt gällt ljud och ett lågt ljud.  

─ be dem att sätta en hand på sin hals och känna efter, hur känns det? 

Be eleverna att nynna samtidigt som de känner på halsen. Vad känner de nu?  

De känner sin hals vibrera, berätta att ljud är en vibration.  

Ta fram listan med frågor från lektion 1. Är detta en av frågorna? Är den besvarad? 

 

2.2  Ljud rör sig, diskussion, helklass, 10 minuter 

Genom att känna på halsen blir det tydligt att ljud ger vibrationer. Ljud orsakar 

tryckvariationer som förflyttar sig som ljudvågor. Fråga eleverna: 

─ vad är en ljudvåg? Ibland kommer svar som har med havets vågor att göra. 

─ vad är en havsvåg? Förflyttning av vattenmassa. 

─ kan man säga att ljud- och vattenvågor orsakas av samma kraft? Nej, vågor i vatten 

skapas av att vattenmassa flyttas på grund av vind eller mekaniska krafter, och 

ljudvågor uppstår när tryckförändringar uppstår. 

Demonstrera detta med en spiralfjäder. Placera ändarna cirka 80 centimeter från varandra 

och sätt igång en rörelsevåg i fjädern. Be eleverna att titta noggrant. 

─ ser eleverna vågen som går från ena sidan till den andra? Ja. 

Fjädern rör sig vågformat från sida till sida och sedan återgår den till sitt ursprungliga läge. 

Ljud färdas på samma sätt. Luften rör sig lite, men ljud blåser inte in i örat. Luftpartiklar sätts 

i rörelse och skapar vibration som förflyttas vidare i luften. 

 

Tips! Läraren kan visa hur trumhinnan fungerar med en enkel modell, som tillverkas så här: 

Skär av den bit på en ballong som man blåser in luft genom, använd den resterande delen och 

täck över öppningen på en plastkopp, använd gummiband för att sätta fast den. Sätt nu lite 

socker på ballongen. Ta en till pappersmugg och håll den nära munnen med öppningen mot dig, 

rikta den mot ”ballongkoppen” och ropa högt hej, gå samtidigt runt bland eleverna och be dem 

iaktta vad som händer. Vibrationerna av rösten gör att ballongen vibrerar och sockret börjar 

hoppa. 

 

Sammanfattning: ljud behöver ett medium att färdas genom, till exempel i luft. Läraren 

fortsätter med att fråga eleverna om de tror du att ljud endast kan förflytta sig genom luft? 

Kan det också gå igenom föremål? Låt alla lägga örat mot bordet och knacka med handen 

på bordet. Hörs det? Ljudet passerar genom träet i ett bord. 

 

Tips! För barn kan det vara komplicerat att skilja på vatten- och ljudvågor. Försök att fånga upp 

deras frågor och förklara så att de kan förstå skillnaden. 
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2.3 Experiment med linjal, grupparbete, diskussion, helklass, 20 minuter 

Låt eleverna arbeta i par med experimenten som finns på Arbetsblad 2 Lektion 2, 

Experiment med linjal. Eleverna undersöker skillnaden mellan vibrationen av ett högt och 

ett svagt ljud och skillnaden i vibrationer mellan ett högt och ett lågt gällt ljud. 

 

Tips! Om eleverna är intresserade, kan termerna frekvens och amplitud presenteras och 

förklaras. 

 

Observera att beskriva vad vi egentligen hör kan vara svårt, ett klassrum har ofta ljud som 

kommer från ventilation, lysrör och utomhusmiljön. 

 

Efter 10-15 minuter diskutera eleverna sina resultat och svarar i de tomma fälten. 

Ett starkt ljud dvs när det låter  högt kommer från 

..............................................................vibrationer, höga/stora 

Ett svagt ljud en kommer från ...........................................................vibrationer, låga/små 

Höga toner (diskanter)/ ljud kommer från 

...............................................................vibrationer, snabba 

Låg tonhöjd/ (bas) ljud kommer från .....................................................vibrationer, 

långsamma 

 

Om vibrationen är stor, är amplituden hos vibrationen stora. 

Om vibrationen är liten, är amplituden hos vibrationen liten. 

En hög tonhöjd/ljud har högfrekvent vibration (massor av vibrationer i en tidsenhet).  

Ett lågt tonhöjd/ ljud har en lågfrekvent vibration (endast några vibrationer i en tidsenhet). 

 

Tips! Om läraren inte vill använda arbetsbladet, skriv instruktionerna och frågorna på tavlan, 

eller ställ vägledande frågor som:  

Vad behöver du göra med linjalen för att göra ett svagt ljud?  

Vad behöver du göra med linjalen för att göra ett  bas ljud/låg tonhöjd? 

  

2.4 Experiment med linjal och pappersmugg, grupparbete, diskussion, helklass, 20 minuter 

Använd Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med gummiband och pappersmugg. I det här 

experimentet undersöker eleverna två saker. Först utforskar de skillnader i tonhöjd för ett 

litet snävt och ett större vidare gummiband. Sedan undersöker de hur en resonanslåda 

fungerar och upptäcker att ju större resonanslåda, desto starkare ljud. 

Genomför testen så objektivt som möjligt. Förklara att det sker genom att man endast får 

ändra en variabel per försök. Det gör att man får kontroll på vad som händer och gör det 

lättare att förstå varför och hur.  

Eleverna jobbar i par och gör Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med gummiband och 

pappersmugg. 

När eleverna är klar med arbetsbladet ska de diskutera de sina svar. 

─ ett litet snävt gummiband ger en hög ton  

─ ett större gummiband ger en lägre ton 
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Fråga eleverna vad man ska tänka på om man vill få en hög ton? Att strängen måste vara 

tight. Om man vill göra ett lågt gällt ljud, hur ska strängen vara? Ganska tight, annars kan 

den inte vibrera, fast inte för hårt spänd. 

Prata om resonanslåda i helklass. 

─ genom att använda en stor pappersmugg blir ljudet högre än om man använder en 

liten pappersmugg, pappersmuggen fungerar då som en resonanslåda där ljudet 

förstärks och ju större resonanslåda desto starkare ljud 

 

Diskutera i helkass om fler sätt att använda lådans storlek för att påverka ljudet. 

 

─ ljudet från en större resonanslåda ger lägre tonhöjd än ljudet från en mindre 

resonanslåda, ett exempel är skillnaden mellan en kontrabas och en fiol 

 

Tips! Det kan vara svårt att höra skillnad i tonhöjd. Genom att använda ett riktigt 

stränginstrument, exempelvis en gitarr kan man se och höra skillnad i tonhöjd när man 

spänner strängarna. 

 

2.5 Undersöka material, grupparbete, diskussion, helklass, 10 minuter 

Berätta för eleverna att de kommer att få ta med sig kartonger hemifrån som ska användas 

som resonanslådor. Förslag på kartonger: Bregott/margarin askar, Pringles förpackningar, 

tomma konservburkar, små och stora plastflaskor, stadiga kartonger, se bilaga.  

Eleverna har redan lärt sig att storleken på resonanslåda påverkar ljudet. Ju större låda desto 

högre ljudet. De kommer nu att göra ett experiment för att klargöra att materialet i en 

högtalarlåda också påverkar ljudet. 

Låt eleverna parvis undersöka skillnad i ljud mellan en pappersmugg och en plastmugg 

genom att be dem trumma med fingrarna på kopparna. Det finns inget särskilt arbetsbladför 

detta experiment. 

Lämpliga frågor att använda: 

─ vad kan man använda som resonanslåda? 

─ låter plastmuggen och pappersmuggen likadant, ger de sammatyp av ljud? 

─ varför är det intressant att kontrollera vilket ljud elevernas blivande resonans låda 

ger? 

 

Tips! Fördjupningsarbete är att låta eleverna undersöka hur storleken på resonanslådans 

öppning påverkar ljudet. Till exempel vad händer när det finns hål i resonanslåda? Vad 

händer med ljudet om hålen är stora? 

 

2.6 Tillverka strängar, grupparbete, diskussion, helklass, 15 minuter 

Låt eleverna testa sätt att sätta fast olika strängar, använd exempelvis tandtråd och fiskelina 

 som ska fixeras på pappersmuggen. För att sätta fast strängarna prova att använda gem, 

 knapp eller metallpinne. För att göra hål i koppen används en trubbig broderinål, syl eller 

 annat perforerande verktyg. Se bilder i bilaga. 

Efter 10 minuter diskutera det som fungerar och det som inte fungerar. Lämpliga frågor: 

─ hur kan man sätta fast strängar på resonanslådan? 

─ vilka tips om detta kan ni lämna till varandra? 
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Eftersom faktumet hur spänd strängen är inverkar på ljudets tonhöjd, blir det mycket viktigt 

 hur strängarna är fästa på resonanslådan. 

 

Tips! Bilder av tänkbara infästningar finns i bilagan. Eftersom strängarna måste vara ganska 

 spända för att ge bra och klart ljud, är själva fixeringsmetoden viktigt och ibland ganska 

 svår. Detta kan bli ganska komplicerat för eleverna. 

─ använd en knapp eller ett gem på ena sidan och låt strängen gå runt 

─ använd en metallpinne: rulla snöret runt pinnen och dra sedan försiktigt till i spettet 

för att dra åt snöret/strängen 

─ trä in strängen i en skruv med ögla och snurra på den för att spänna strängen 

 

2.7 Sammanfattning, återblick, diskussion, helklass, 5 minuter 

 Om möjligt upprepa resultaten av experiment med hjälp av ett riktigt stränginstrument. 

 Använd det för att kontrollera om lärandemålen är uppnådda. 

─ Högt/strakt ljud ger stora vibrationer 

─ Svagt/lågt ljud ger små vibrationer 

─ Höga tonhöjder/gällt ljud ger snabba vibrationer 

─ Låga tonhöjder/ basljud ger långsamma vibrationer 

─ om vibrationen är stor är amplituden hos vibrationen stora 

─ om vibrationen är liten är amplituden hos vibrationen liten 

─ gällt ljud har högfrekvent vibration (massor av vibrationer per tidsenhet) 

─ lågt ljud har lågfrekvent vibration (färre vibrationer per tidsenhet) 

─ ljud behöver ett medium för att förflytta sig 

─ tight gummiband ger hög ton 

─ lösare gummiband ger låg ton  

─ desto större resonanslåda desto starkare ljud 

─ desto mindre resonanslåda desto lägre ljud 

 Se till att alla adekvat frågor eleverna hade om ljud besvaras. Genom diskussion i helklass 

 skapar sig läraren en uppfattning om lektionsmålen har uppfyllts. Kommande lektion 3 

 handlar om nästa steg i produktutvecklingen. Det innebär att eleverna ska börja designa och 

 bygga stränginstrument. Alla elever måste ta med egna förpackningar hemifrån. Innan 

 eleverna väljer sina resonanslådor, ska de tänka på filmklippen de skriver soundtracket till. 

 Eleverna bör göra tänka på de ljud som de vill göra.  
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Lektion 3 Nu bygger vi! 
 

Tid 90 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

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

utmaningen med att tillverka stränginstrument 

 att 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 

 smart board eller projektor 

 internet uppkoppling, för att se filmklipp 

 arbetsblad 4, Lektion 3  Nu bygger vi! 

 5 lådor att förvara byggmaterial i, 1
st

/ grupp 

 30 resonanslådor (1 till varje elev, t.ex. 

rengjorda matlådor/förpackningar, 

keso/crème fraiche förpackningar, 

pringlesburkar, metall burkar,  flaskor etc 

 5 rullar fisketråd, 1 st /grupp 

 90 tjocka gummiband, 18st/grupp 

 90 tunna gummiband, 18st/grupp 

 5 rullar sytråd, 1
st

/grupp 

 5 askar med tandtråd, 1
st

/grupp 

 90 knappar, 18st/grupp 

 75 pappersklämmor, 15st/grupp 

 75 saxsprintar, 15st/grupp 

 90 skruv med ögla, 18st/grupp 

 90 glasspinnar, även för att tighta till 

strängarna och som bro för strängarna, 

18st/grupp 

 90 grillpinnar av trä, 18per/grupp 

 5 tape, 1
st

/grupp 

 10 saxar, 2st/grupp  

 15 broderinålar eller annat perforerande 

verktyg, 3st/grupp 

 

 

Förberedelse 

 kopiera Arbetsblad 4, Lektion 3 Nu bygger vi! 

 anskaffa allt material och ta fram det 

 anskaffa extra kartonger till resonanslådor i 

reserv 

 

Kärnan i lektionen 

 förstå på vilka sätt tonhöjden kan 

ändras 

 för att utforma och genomföra en 

fungerande lösning på ett tekniskt 

problem, måste eleven lita på 

vetenskapen (fysikaliska principer), 

som ligger till grund för problemet 

 ljudgeneratorer kan byggas på olika 

sätt och byggandet kommer att 

lyckas så länge de uppfyller 

kriterierna, således finns det inte en 

enda rätt lösning på problemet, utan 

ett antal möjliga lösningar 

 test och utvärdering är en viktig del 

av designprocess 

 följa säkerhetsföreskrifter och att 

använda verktygen på lämpligt sätt 

 
Metod  

 diskussion i helklass  

 individuellt och arbete 

 

 
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 

idéerna. 4) Konstruera instrumentet, testa det  för att se om de uppfyller 

kriterierna. 5) Förbättra designen och gör det ännu bättre, testa igen.
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3.1 Introduktion till utmaning och designprocess, diskussion, helklass, 5 minuter 

Sammanfatta vad eleverna har gjort hittills.  

Hur kan man få en hög respektive en låg tonhöjd?  

Hur fungerar en resonanslåda? Har storleken på resonanslåda något inflytande på ljudet?  

Vad är viktigt när man skall sätta fast strängarna?  

Vilka steg i produktutvecklingen har eleverna gått igenom? Vilket steg tillhör detta kapitel? 

3.2 Ingenjörsutmaningen, diskussion, helklass, 10 minuter 

Utmaningen är att designa och göra stränginstrument för att komponera ett soundtrack till 

ett filmklipp som saknar ljud. För att lyckas, måste instrumentet uppfylla vissa kriterier. Alla 

elever gör sitt eget stränginstrument. Eleverna komponerar gruppvis soundtrack. I lektion 4 

kommer de att komponera och presentera soundtracket. 

Kriterierna för stränginstrumentet är: 

─ instrumentet måste ha två strängar och varje sträng måste ha olika tonhöjd 

─ strängarna måste göras av minst två olika material 

 

Tips! Elever som behöver svårare utmaningar kan göra 3 strängar med olika tonhöjd. 

Tips! Trots att eleverna gör ett stränginstrument betyder det inte att de inte kan använda 

ljudeffekter som gjorts av något annat än strängar, så länge kriterierna uppfylls. Detta kan öka 

deras kreativitet. 

Tips! Anslå kriterierna på en affisch eller skriv/visa på Smart Board. 

 

Diskutera kriterierna med klassen. Vad tänker eleverna om dessa? 

Det finns några viktiga saker att tänka på: 

Läraren och eleverna bör tillsammans komma överens om en hur stränginstrumentet 

kommer att utvärderas. Det är viktigt att eleverna får vara med att tycka, det ökar deras 

engagemang. Ta elevernas idéer på allvar. 

Det handlar inte om att bygga ett perfekt stränginstrument direkt. Det är okej att 

konstruera och inse att det inte var den bästa lösningen. Designprocessen handlar om att 

testa och förbättra och testa igen. Ingenjörer gör det i sitt arbete. 

En annan viktig faktor är att eleverna förstår att de kan lära av varandra. Så trots att 

eleverna gör sina egna instrument, påminn dem om att gärna be om råd och titta på arbetet 

som andra elever gör. 

 

Presentera material och verktyg. Varje grupp har samma mängd av material att använda. 

Berätta vilka material och verktyg som finns att tillgå. Tänk på säkerheten och ge tydliga 

instruktioner på hur man kan använda verktyg och material. Beroende på vilken typ av 

material och verktyg som erbjuds, kan eleverna behöva extra vägledning och förklaring. 

Exempelvis att göra hål i burkar med en trubbig nål. Påminn eleverna om de olika typer av 

infästningar som de praktiserade i lektion 2. Det är intressant att undersöka om det finns ett 

sätt att fästa snörena (strängarna) som gör det möjligt att ändra hur spänd de är, som med 

en gitarr eller fiol. 

 

Tips! Var extra uppmärksam på säkerheten när eleverna använder en broderinål eller ett 

perforerande verktyg för att göra hål i sin resonanslåda. 
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3.3 Tänka, planera, konstruera och förbättra, individuellt arbete, diskussion, helklass, 60 

minuter 

 Börja med att visa filmklippet. Vet eleverna vilka ljud de vill ha i sina ljudkällor? De 

 jobbade med detta i Lektion 1, se Arbetsblad 1, Lektion 1 Soundtrack. 

 

 Då började eleverna att tänka och planera sitt eget stränginstrument. Be eleverna tänka 

 efter om de har sin plan klar för hur de ska bygga. De kan göra detta genom att göra en skiss 

 eller skriva ner idéerna. De kan använda Arbetsblad 4,  Lektion 3 Nu bygger vi! 

 

 Tips! Arbetsbladet är inte nödvändigt att använda. Det kan vara till hjälp, men det kan också 

 styra onödigt mycket och minska kreativiteten hos eleverna. 

 

 Tips! Innan eleverna börjar bygga förklara varför det är viktigt att fixera strängarna på ett 

 sätt som gör det möjligt att dra åt dem. Detta är avgörande för att få ljud och olika typer av 

 tonhöjder från instrumenten. 

 

 När eleverna har planerat sitt instrument (efter ca 10 minuter), kan de börja använda av 

 materialet och börja bygga.  Låt förslagsvis allt material och verktyg förvars i lådor för 

 ordningens skull, där var och en av grupperna ansvarar för var sin. 

 

 Stoppa aktiviteten efter 15 minuter och fråga klassen hur det går. Ställ följande frågor: 

─ har din idé fungerat? 

─ kan du uppfyller kriterierna? 

─ kan du dela med dig några tips och tricks? Vilka är de? 

 Eleverna kan presentera sina idéer för resten av klassen och utbyta råd och tips. 

 Låt sedan eleverna arbeta vidare. 

 

3.4 Kriterier för ingenjörsutmaningen, diskussion, helklass, 10 minuter 

Förslag på kriterier: 

─ instrumentet måste ha två strängar och varje sträng måste ha olika 

tonhöjd 

─ strängarna måste göras av minst två olika sorter material  

 

Diskutera med klassen om kriterier och byggprocess 

─ var det svårt att uppfylla kriterierna?  

─ vilken typ av lösningar hittade du?  

─ hur kunde du få hög toner och låga toner? 

 

 

3.5 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

 Varje elev har arbetat för att göra ett instrument som uppfyller kriterierna för utmaningen 

 och som de kan använda för att komponera ett soundtrack. I nästa lektion kommer eleverna 

 att komponera sitt soundtrack och presentera det för resten av klassen. De kommer också 

 att berätta om sina erfarenheter av designprocessen. 
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Lektion 4 Hur gjorde vi? 

Är utmaningen löst?  
 

Tid 60 minuter  

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 utvärdera ingenjörsutmaningen med avseende på design och funktion 

 förstå sambanden mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 redovisa och presentera sitt arbete 
 
Material för 30 elever 

 30 arbetsblad 

 filmklipp 

 smart board eller dator med projektor 

 tillgång till internet för att visa film  

 

Arbetsmetod  

 helklass 

 grupparbete 

 

 
Lärarens förberedelse 

 kopiera arbetsblad 

 se till att alla instrument är på plats  

 förbered för filmvisning 

 

Kärnan i lektionen  

 reflektera över arbetet 

 känna sig säker på hur man använder 

designprocess för att lösa ett tekniskt 

problem 

 lära sig sambandet mellan ljud, akustik och 

ingenjörens yrkesroll  

 

 

 

 

 

 

Sammanhang och bakgrund  

I denna lektion utvärderas processen. Hur hjälpte 

designprocessen och elevernas nyligen inlärda 

kunskaper samt deras tidigare erfarenhet att möta och 

genomföra utmaningen med att lösa problemet som 

uppstod? Vad har barnen lärt sig? 
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4.1 Introduktion, helklass, 5 minuter  

 Börja lektionen med att reflektera över processen som klassen befinner sig i, fokusera på 

 produktutvecklingen. Använd bedömningsblad Lektion 4 Engineering Design Process, om 

 det passar. 

 

4.2 Soundtrack, grupparbete, helklass, diskussion, 50 minuter 

 Instrumentet är ett verktyg för att kunna göra filmmusik. Eleverna ska komponera och 

 presentera soundtracket gruppvis för varandra i helklass. Påminn dem om att de redan har 

 gjort en del arbete på ljudspåret med hjälp Arbetsblad 1, Lektion 1 Soundtrack.  

 Visa filmklippet två gånger.  

 Ge eleverna 15 minuter att skriva och öva deras soundtrack. Om det är möjligt under denna 

 tid, låt dem spela upp filmklippet i en loop.  

 Efter sina 15 minuter, presenterar varje grupp sitt soundtrack. Ställ frågor om det passar 

 efter varje spelad soundtrack:  

─ tror du soundtracket matchar filmklippet? Varför?  

─ är det lätt att höra om soundtracket innehåller höga eller låga toner?  

 

 Ge alla grupper 10 minuter till att förbättra deras soundtrack och låt sedan grupperna 

 presentera dem. 

 Tips! Om det är möjligt låt eleverna öva på sina soundtrack i olika rum. Rekommenderas att 

 ge dem extra tid under veckan att göra detta. 

 

4.3 Sammanfattning, återblick, helklass, diskussion, 5 minuter 

 Vad har eleverna lärt sig och vad har de uppnått? 

 Be eleverna tänka tillbaka på föregående lektion och fråga om de har tänkt på att 

 instrumenten som de har byggt är precis som andra designade föremål i världen utformade 

 för ett syfte och att teknik i dess vidaste mening syftar på alla föremål, system eller 

 processer som har utformats och ändrats för att lösa ett visst problem. 

 Ingenjörer som löser problem relaterade till ljud kallas akustik ingenjörer. Elevernas 

 undersökning av ljud har hjälpt dem att bygga instrument. Fråga eleverna om de kan 

 komma på fler problem som akustiskingenjörer kan lösa? Exempel på svar: 

 

─ lösningar på oönskade ljud som bullervallar eller ljudisolerade rum 

─ utveckling av utrymmen och lokaler med bra akustik 

─ utveckling av lösningar för att minimera buller, exempelvis ljud som produceras av bilar 

─ lösningar och teknik där ljud används för att lokalisera och navigera, exempelvis ekolod, 

scanners 

─ ultraljud för medicinsk diagnostik 

─ optimera ljud inom media, kommunikation, handel osv 

  

 De viktigaste uppgifterna som utförs av akustikingenjörer är att försöka kontrollera ljud. 

 Detta innebär ofta att minska olägenheter, förstärka ljud eller styra ljud till önskad nivå. 
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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. 
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Engineering Design Process, EDP 
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Engineering 

Design Process  
Frågor  

Fråga Vilket tekniskt problem skall lösas? 

Vad behöver jag veta för att kunna lösa problemet? 

Tänka Vilka tänkbara lösningar är aktuella? 

Brainstorma idéer 

Välj den bästa 

Planera Rita/skissa, gör en plan 

Gör en materiallista  

Konstruera Följ planen och konstruera maskin/apparat/instrument 

Testa! 

Förbättra Förbättra 

Testa! 
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Konceptberättelse 

Utmaningen är att designa och göra enkla stränginstrument som eleverna kommer att använda som 

soundtrack i filmklipp. Soundtracket har tyvärr tappat allt ljud. Eleverna får som uppdrag att göra ett 

soundtrack med hjälp av egna stränginstrument. 

 

Välj på följande alternativ för filmklippet: 

1. Välj ett filmklipp på ca 50 sekunder, från exempelvis tecknad eller animerad film, alternativt 

ett klipp som handlar om ett visst undervisningsämne, förslagsvis Geografi (intressanta 

platser ) eller Biologi (djur). 

 

Filmklipp: 

Allt möjligt, http://movieclips.com   

Moderna tider med Charlie Chaplin, http://cli.ps/xruv. 

Bambi, http://cli.ps/hGMo . 

Rube Goldberg maskinen, http://youtu.be/qybUFnY7Y8w  

 

2. Använd en förinspelad video som har skapats av eleverna själva vid ett tidigare tillfälle. 

 

3. Låt eleverna välja själva. Observera att ändå styra in valen på lämpliga filmklipp. 
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Arbetsblad och facit 

 

Arbetsblad 1 Lektion 1 Soundtrack 

 

Datum: 

Gruppmedlemmar: 

1 .................................... 4 .................................... 

2 .................................... 5 .................................... 

3 .................................... 6 .................................... 

 

Vilka typer av ljud vill eleverna göra till soundtracket ? Varför? 

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

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

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

 

I vilken del av filmklippet vill du göra det ljud? 

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

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

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

 

Vem ska göra vad effekt? Alla har olika egenskaper och preferenser. Fördela rollerna 

Grupp medlem 1 gör: ............................................. ................................................ 

Grupp ledamot 2 gör: ............................................. ................................................ 

Grupp medlem 3 gör: ............................................. ................................................ 

Grupp medlem 4 gör: ............................................. ................................................ 

Grupp medlem 5 gör: ............................................. ................................................ 

Grupp medlem 6 gör: ............................................. ................................................ 

 

Vad behöver vi veta för att möta ingenjörsutmaningen? 

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

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

.................................................................................................................................. 
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Arbetsblad 2 Lektion 2 Experiment med linjal sida 1 

 

Namn: 

Datum: 

 

Du vet nu att ljud är en vibration . Hur gör man ett starkt ljud eller ett svagt  ljud men en 

ljus/hög ton? När är ett låg ton/bas ljud? Du kan undersöka detta med en linjal . 

 

Vad behöver du? 

• Linjal ( ej trä ) 

 

Att arbeta ! 

1 . Placera linjalen på bordet. Låt linjalen sticka ut 

10 centimeter över kanten på bordet. 

2 . Håll linjalen på plats med ena handen trycka på  

linjalen. 

3 .Ta andra handen och tryck ner den utstickande delen 

 av linjalen med fingret och släpp. 

Detta kallas att knäppa. Som om du spelar på en sträng. 

 

 

Vad hör du när du knäpper på linjalen? 

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

 

Vad ser du när du knäpper på linjalen? 

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

 

4 . Knäpp först hårt på linjalen och sedan mjukt. Hör du någon skillnad? Ringa in rätt ord. 

 

Om jag knäpper hårt på linjalen, blir ljudet starkare / svagare 

Om jag knäpper mjukt på linjalen, blir ljudet starkare / svagare 

 

 

 

 

 See other page 
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Arbetsblad 2 Lektion 2 Experiment med linjal sida 2 

 

 

5. Låt linjalen sticka ut 20 centimeter över bordkanten. Knäpp på linjalen.  

Gör samma sak men nu med 7 cm över bordskanten.  

Vad händer med tonen om den del av linjalen som vibrerar blir mindre?  

O tonen blir högre.  

O tonen blir lägre.  

 

Vad händer om den del av linjalen som vibrerar blir mindre?  

O linjalen vibrerar snabbare.  

O linjalen vibrerar långsammare.  

 

6. Markera rätt ord.  

När jag knäppte hårt på linjalen, blev vibrationen stor/liten.  

När jag knäppte mjukt på linjalen, blev vibrationen stor/liten. 
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Facit Arbetsblad 2 Lektion 2 Experiment med linjal 

 

Namn:  

Datum: 

 

Du vet nu att ljud är en vibration. Hur gör man en hög ton eller en låg ton? När är ett ljud högt eller 

bara mjuk? Detta kan du undersöka med en linjal. 

 

Vad behöver du? 

• linjal (ej trä) 

• bord 

 

Att arbeta! 

1 . Placera linjalen på bordet. Låt linjalen sticka ut 10 

centimeter över kanten på bordet. 

2 . Håll linjalen på plats med ena handen tryck samtidigt på linjalen. 

3 . Ta den andra handen och tryck ner den utstickande delen av linjalen med ett finger och släpp. 

Detta kallas att ”knäppa” det blir ungefär som att spela på ett material, man sätter det i rörelse och 

ljud skapas. 

 

Vad hör du när du knäpper på linjalen? Ett ljud. 

 

Vad ser du när du knäpper på linjalen? Linjalen går upp och ner, den vibrerar. 

 

4 . Knäpp på linjalen först hårt och sedan mjukt. Hör du någon skillnad? Markera rätt ord. 

 

När jag knäpper hårt på linjalen, blir ljudet starkare/svagare 

När jag knäpper mjukt på linjalen, blir ljudet starkare/svagare. 

 

5 . Låt linjalen sticka ut 20 centimeter över bordskanten. Knäpp på linjalen. 

Gör samma sak men nu med 7 cm över bordskanten. 
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Vad händer med tonen om man minskar del av linjalen som vibrerar? 

o tonen blir högre. 

o tonen blir lägre. 

 

Vad händer om den del av linjalen som vibrerar blir mindre? 

o linjalen vibrerar snabbare. 

o linjalen vibrerar långsammare. 

 

6 . Markera rätt ord. 

När jag knäpper hårt i linjalen, blir vibrationen stor/liten. 

När jag knäpper mjukt på linjalen, blir vibrationen stor/liten.  
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Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med gummiband och pappersmugg sida 1  

 

Namn:  

Datum: 

 

Vad behöver du? 

• 2 pappersmuggar  

• tunna gummiband  

• sax  

• linjal  

• 2 lådor av samma material; en liten och en stor låda 

 

För att arbeta! Experiment del 1 

1. Håll och tryckfast ett gummiband på undersidan av en kopp.  

2. Håll koppen ungefär 10 centimeter från örat 

3. Dra lite i gummibandet och knäpp på gummibandet 

4. Dra hårt i gummibandet och knäpp på det 

 

 

Vad händer med planen ljudet om gummibandet är hårdare?  

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

 

5. Markera rätt ord.  

 

Ett stramt gummiband gör en hög / låg (låg tänk baston) ton.  

Ett löst gummiband gör en hög / låg l ton.  

 

Experimentet, del 2  

6. Ta den andra pappersmuggen och skär bort en stor del av  

den övre delen. Du behöver en liten kopp som är ca 3 cm hög.  

7. Tryck fast ett gummiband mot undersidan av koppen.  

8. Håll koppen ungefär 10 centimeter från ditt eller kamratens öra. 

9. Dra ut gummibandet och släpp.     

 Se nästa sida  
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Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med gummiband och pappersmugg sida 2  

 

 

10. Gör det igen med den stora koppen. Hör du någon skillnad?  

Är ljudet från den lilla koppen lika högt som från den stora koppen?  

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

 

11. Markera rätt ord.  

 

Ljudet från den stora koppen är starkare/svagare än ljudet från den lilla koppen.  

 

 

Lära mer  

Har storleken på resonanslådan påverkat ljudets tonhöjd?  

Vad tycker du?  

o Ja, ju större resonanslåda, desto lägre ljud.  

o Nej, storleken på lådan påverkar inte tonhöjden.  

 

 

 

 

 

 

Låt oss ta reda på!  

12. Ta två lådor av samma material, en liten och en stor låda.  

13. Sätt dem på bordet och trumma på dem i tur och ordning.  

Jämför ljudet.  

Hör du en skillnad i tonhöjd? Markera rätt ord.  

En liten låda ger högre/lägre tonhöjd på ljudet än en stor  

låda.  

Stämmer detta med ditt antagande?  
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Facit Arbetsblad 3 Lektion 2 Experiment med gummiband och pappersmugg  

 

Namn:  

Datum: 

 

Vad behöver du? 

• 2 pappersmuggar 

• tunna gummiband 

• sax 

• linjal 

• 2 lådor av samma material: en liten och en stor låda 

 

Så här gör du! Experiment, del 1 

1 . Ta gummibandet och håll det mellan koppens undersida 

och ditt finger, tryck hårt. 

2 . Håll koppen ungefär 10 centimeter från ditt eller en kamrats öra. 

3 . Dra lite grann i gummibandet och knäpp på det. 

4 . Dra hårt gummibandet och knäpp på det. 

Vad händer med ljudet om gummibandet är hårdare spänt? 

Ljudet har högre tonhöjd. 

 

5 . Markera rätt ord. 

Ett stramt gummiband ger en hög/låg ton.  

Ett löst gummiband ger en hög/låg ton. 

 

 Experiment, del 2 

6 . Ta den andra pappersmuggen och skär bort en stor del av den övre delen. Du behöver bara en 

liten kopp, ca 3 cm hög. 

7 . Håll och tryck fast gummibandet mot undersidan av koppen. 

8 . Håll koppen ungefär 10 centimeter från örat. 

9 . Dra hårt i gummibandet knäpp på det. 

10 . Gör samma sak med den stora koppen. 

Hör du någon skillnad? Är ljudet från den lilla koppen lika högt som från den stora koppen? Nej. 

11 . Markera rätt ord. 

 

Ljudet från den stora koppen är starkare/svagareän ljudet från den lilla koppen. 
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Lära mer 

Har storleken på resonanslådan påverkat tonen?  

Vad tycker du? Varje svar är rätt; det är vad eleverna tycker.  

o Ja, ju större resonanslåda, desto lägre ljud.  

o Nej, storleken på lådan påverka inte tonhöjden.              

    

Ta reda på varför! 

12. Ta 2 lådor gjorda av samma material; en liten och en stor låda.  

13. Sätt dem på bordet och trumma på dem i tur och ordning. Jämför ljudet från varje låda.  

Hör du en skillnad i tonhöjd? Ringa in rätt ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En liten låda ger högre/lägre ton än en stor låda.  

Var din förutsägelse riktig? 
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  Arbetsblad 4 Lektion 3 Nu bygger vi! 

 

Namum: 

Datum: 

 

Tänka och planera  

Du har sett det material som du kan använda. Du ska fundera på hur du vill bygga din 

ljudgenarator. Försök att skriva ner din idé. Tänk på att namnge saker som: form, storlek, 

material 

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

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

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

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

  

 

Skriv ner en lista på material som du vill använda 

1 ............................................... 

2 ............................................... 

3 ............................................... 

4 ............................................... 

5 ............................................... 

 

Förbättra 

Vad kan du tänka dig att du behöver förbättra? 
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Bedömningsblad Lektion 4 Engineering Design Process  

 

Namn: 

Datum: 

 

Under lektionerna har elevrna genomfört många olika aktiviteter. Var och en av dessa 

aktiviteter är kopplade till steg i designprocessen.  

Skriv för varje verksamhet, det steg som aktiviteten hör till.

 
 

 

Aktivitet  Steg i Engineering Design 
Process 

Tänka ut vad som behövs för att designa och göra 
ljudgenerator. 

Fråga 

Bygga ljudgenerator. Konstruera 

Testa ljudgenerator och göra förändringar. Förbättra 

Göra experiment för att undersöka hur strängens tonhöjd 
ska gå att få högre. 

Fråga 

Brainstorma idéer och lösningar. Tänka  

Välja ut vilken idé som ska förverkligas. Planera  

Tänka ut vilket material som behövs. Planera  
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Facit bedömningsblad Lektion 4 Engineering Design Process 

 

Namn: 

Datum: 

 

Under lektionerna har man genomfört många olika aktiviteter. Varje aktivitet kopplad till ett steg i 

konstruktionscykeln. Skriv för varje verksamhet, det steg som aktiviteten hör till.

 
 

Aktivitet  Steg i  
Engineering Design 
Process 

Tänka ut vad som behövs för att designa och göra 
ljudgenerator. 

Fråga 

Bygga ljudgenerator. Konstruera 

Testa ljudgenerator och göra förändringar. Förbättra 

Göra experiment för att undersöka hur strängens tonhöjd 
ska gå att få högre. 

Fråga 

Brainstorma idéer och lösningar. Tänka 

Välja ut vilken idé som ska förverkligas.  Planera  

Tänka ut vilket material som behövs.  Planera  
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Bildexempel på material till resonanslådor 
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Tips på tillverkning av strängar  

Här följer exempel på hur strängarna kan fästas till resonanslådan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gör ett hål i ljudlåda och dra snöret genom 

hålet och knyt en knut. Knyt strängen, 

eftersom knappen är större än hålet i 

högtalarlåda och strängen kan inte komma 

loss..  

 

Samma som med knapp men med 

ett gem.

 

Om du använder ett öga eftersläpning, dra åt snöret 

runt den. Sen när du skruva eyelag, dra dig 

strängen.
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En Cotterpin kan användas för att fästa snöret till resonanslåda.  

Använd en (del av) ett spett för att dra åt strängen. Placera ett 

spett mellan knappen och strängen. Om du vrider på spett 

några varv du spänner strängen. Se till att du fäster på spett 

med tejp eller det kommer att vända hela vägen tillbaka.
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Använd en glass pinne som en brygga. Genom att använda en bro vidrör inte strängarna i 

resonanslådan och ljudet blir tydligare.
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Bilder på byggmaterial  och verktyg 

 

Till strängar:  

 fisketråd  

 tjocka gummiband  

 tunna gummiband  

 tandtråd  

 sytråd 

 

Till resonanslåda:  

Tomma och rengjorda stadiga livsmedelsförpackningar,  

till exempel: 

 keso förpackning 

 bregottlåda 

 andra stadiga kartonger  

 Pringlesförpackning  

 tomma konservburkar  

 plastflaskor (stora eller små) 

 

 

För att fästa strängarna: 

 knappar  

 gem  

 pappersklämmor 

 krok med ögla  

 glasspinnar för åtdragning av strängar och 

även som en brygga för strängarna  

 grillspett, också för åtdragning av strängar 

 

 

 

Verktyg  

 trubbig broderinål eller annat  

perforerande verktyg 
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Centrala begrepp i lektion 2 
 

 

Centrala begrepp i lektion 2 

 ljud är tryckvågor  

 ljud innehåller toner som har tonhöjd sk frekvens och tonstyrka sk ljudvolym 

 toner är ljud med hörbara frekvenser, tonhöjder 

 tonhöjd/frekvens är periodiskt repetativa ljudvågor  

 frekvens beskriver hur många svängningar som sker under en tidsintervall, en svängning är då 

ljudets energi går upp och ned, om ljudets frekvens är hög så uppfattar örat det som en högre 

ton, om det är en längre ton så innebär det färre svängningar per tidsintervall 

 ljud behöver ett medium för att uppfattas 

 ljud rör sig med olika hastigheter genom olika medier, i luft ca 340 m/s 

 människans hörsel aktiveras när ljudvågen får trumhinnan att vibrera 

 resonanslåda används för att förstärka ljud 

 med hörseln uppfattar vi olika sorters ljud: höga, låga och starka, svaga 

 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvens
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ton_(ljud)
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Stöd för läraren 

Terminologi 

Ljud är vibrationer i luften som skapar tryckvariationer som utbreder sig som ljudvågor, vilket i sin tur påverkar 

våra öron. Ljud uppstår helt enkelt genom att ljudkällan sätts i svängning och ljudvågorna förflyttas genom 

luften. 

Hörsel använder människan för att höra ljud. Ytterörat tar in ljudvibrationer och leder in ljudet via örongången 

till trumhinnan, signalerna tolkas som ljud av vår hjärna.  

Ljudvåg är vågor beståendes av tryck som går in genom örat. Exempel på en ljudvåg är när en stämgaffel 

vibrerar och skapar en våg av omväxlande förtunnad och förtätad luft. Animation av ljudvågor finns att se på: 

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves-intro/waves-intro.html 

 

Tre egenskaper som beskriver en ljudvåg:  

 frekvens är antalet svängningar per tidsintervall, en svängning är då ljudet energi går upp och ner och 

kallas Hertz (Hz), och betyder hur många svängningar ljuder gör på en sekund. 

 våglängd är avståndet från toppen av en våg till krönet av nästa våg  

 amplitud är ett mått för storlek på en våghöjd 

 

Frekvens är antal vibrationer under en viss tidsenhet. Det mänskliga örat kan höra ljud mellan 20 till 20,000 

Hz. Det innebär att 20 Hz är den lägsta ljud som du kan höra och 20,000 Hz är det högsta. Detta beror också på 

ålder och hälsa. Generellt kan barn höra högre ljud än vuxna, det innebär att det finns ljud som endast eleverna 

i klassrummet kan höra. Vissa djur kan höra och producera mycket högre eller mycket lägre ljud än människor 

kan höra. En hund, till exempel, kan höra ljudet av 15-50,000 Hz. En fladdermus kan höra ljudet av 100-100,000 

Hz, medan knölvalens sång befinner sig på 20-24Hz. 

 

Tonhöjd beskriver hur låg eller hög en ton är. Högfrekvent ljud har en hög frekvens, och en lågfrekvent ton har 

en låg frekvens. Tonhöjden för ett ljud beror till största delen på grundtonens frekvens. Ju högre frekvens, 

desto större är antalet vibrationer per tidsenhet. En högre frekvens (snabbare vibrationer), producerar högre 

gällt ljud än ljud med långsammare vibrationer. Ju högre frekvens hos ljudet, desto kortare våglängd. 

  

Amplitud är ett annat ord för ljudstyrka och mäts i enheten decibel (dB). En stor amplitud ger ett högt ljud, 

och en liten amplitud ger mjukt och tyst ljud. Genom att flexa/knäppa på en linjal, se experiment med en linjal i 

Lektion 2. En stor vibration ger ett högre ljud än en liten vibration. Ljudstyrka, dB följer en logaritmisk skala. 

En skillnad på 10 dB mellan intensiteten av två ljud, innebär att ett ljud är tio gånger starkare än den andra. 

Mänskligt tal ligger mellan 40 dB (viska) och 80 dB (skrika). Hur känsligt örat är för ljud beror på frekvensen av 

ljudet. Det mänskliga örat är mest känsligt för ljud med en frekvens på ca 4,000 Hz. Den högsta uppmätta 

ljudnivån på ett piano är cirka 4,000 Hz. Det finns så höga ljud att hörseln inte kan registrera dem alls. Till 

exempel ljudet från fladdermöss är 130 dB, men vi kan inte höra dem eftersom ljudet är för högt för att höra 

för våra mänskliga öron. 

Några exempel på olika ljud på dB skalan: 

 

• viska 40 dB  

• samtala 60 dB  

• skrika 80 dB  

• risk för hörselskador 85 dB  

• hammarslag 100 dB  

• jetmotor på 10 m 120 dB  

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves-intro/waves-intro.html
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• smärttröskel 130 dB  

• rockkonsert nära högtalarna 150 dB  

• tung artillerield 180 dB 

 

Medium kallas det som ljud passerar genom. Om det inte finns något medium, finns det ingenting som kan 

vibrera. Mediet kan vara t.ex. luft eller vatten, men även fasta material såsom trä. När du simmar under 

vattnet som du fortfarande kan höra saker. Trä är också ett medium som ger ljud; sätt örat mot bordet och 

knacka på bordet. Visst hörs det? När vi talar om ljudets hastighet, menar vi oftast ljudets hastighet genom 

luften. Men ljud färdas olika snabbt i olika medier. I luften färdas ljud är cirka 343 meter/sekund ljudhast, detta 

varierar beroende på fuktighet och temperatur i luften. I vatten är ljudets hastighet snabbare (1500 m/s). Ljud i 

vatten färdas mycket längre än genom luft. Till exempel kan valar höra varandra kommunicera över avstånd 

på hundratals km. Ljud kan inte färdas i ett vakuum, eftersom det inte finns någonting att resa genom. Så 

filmer där det hörs en stor smäll när något exploderar i rymden är inte vetenskapligt korrekt. 

 

Akustik är den vetenskap som studerar ljud. En mekanisk våg är en våg som behöver ett medium för att ta sig 

vidare eftersom den fortplantas genom svängning av partiklar. Tillämpning av akustik är till exempel 

förebyggande ljud- och buller arbete inom industrin. Ett rums egenskaper avgör om ljud hörs väl och hur ljud 

uppfattas. Saker som måste beaktas när det gäller goda förhållanden för förekomst och upplevelse av ljud är 

vibrationer, absorption av vibrationer, resonans och avstånd. 

 

Hur rör sig ljudvågor?  

När ljudvågor stöter på ett hinder, kan flera saker hända. Exemplet nedan visar fokusområden vid utformning 

av en konserthall eller teater: 

 

• Absorption av ljud  

När ett hinder är gjort av ett mjukt, poröst material (t.ex. skum eller bomull)gör det att mycket energi från 

ljudvågorna absorberas. Detta orsakar mindre skillnader i tryck i ljudvågen och en dämpning sker av ljudet. 

Detta används i inspelningsstudior där väggar, golv och tak är täckta med mjuka, porösa material för att 

minska eko och andra ljud som inte hör hemma vid inspelningen. Dessutom är det vanligt att man minskar 

buller genom att placera mattor på golvet, rum med hårt golv ger höga ljud, däremot absorberar textilier ljud. 

 

• Reflektion   

När ljud möter en hård yta (t.ex. sten eller betong) reflekteras det och vågorna studsar tillbaka till källan. Detta 

är orsaken till eko och efterklang. Ljud är starkare i ett rum med material som speglar ljud (till exempel ett 

badrum med kakel på golv och väggar) än det är utanför. Detta är på grund av reflektion av ljudet mot 

plattorna. Man kan säga att den mängd ljudenergi som når dina öron är högre, eftersom ljudet egentligen når 

öronen flera gånger. 

 

• Diffraktion är ett fenomen som orsakas av ljudets vågegenskaper. Diffraktion förekommer då vågor svänger 

av beroende på något som hindrar dess väg.  Ljudvågor förflyttar sig runt objekt. Till exempel när det finns ett 

hinder mellan personen och en ljudkälla, denna kan fortfarande höra ljudet. 

 

Frekvens och därmed tonen, påverkar hur ljudet rör sig i ett utrymme. Även hur det absorberas, reflekteras 

eller bryts. Höga ljud absorberas lättare och sprids mer än låga ljud. Låga ljud är mer genomträngande. Det är 

anledningen till att vid t.ex. konsert kan man på långt håll bara höra låga ljud, till exempel bastoner och 

trumslag. De högre ljuden har antingen absorberats eller spridits mellan källan och lyssnaren. 

 

Vid utformning och tillverkning av musikinstrument används olika material beroende på deras absorberande 

eller reflekterande egenskaper. Även utrymmet/lådans form och storlek i vilket vibrationer produceras 

kommer att påverka ljudet. I allmänhet gäller att ju större instrument desto lägre tonhöjd hos tonerna som 
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produceras. Detta beror på att större instrument kan generera ljud med en längre våglängd och därmed lägre 

ljud. Till exempel har en orgelpipa en längd av halva våglängden av tonen som den producerar. Så ju längre 

orgelpipa, desto lägre tonhöjd gör tonen. 

 

En vanlig förklaring till mekanisk resonans ges av exemplet med att sätta en gunga i svängning. Då trycket på 

gungan står i förhållande svängningens rörelse, blir resultatet att ju större puff desto större svängning. Om 

samma tryck inte ges vid rätt tidpunkt påverkas rörelsen, den kan till och med minskas om den agerar i 

motsatt riktning. Akustisk resonans är ett fenomen i vilket de ljudvågor som produceras av det akustiska 

systemet kan förbättras när frekvensen ljudet närmar sig en naturlig vibrationsfrekvens för systemet. Akustisk 

resonans är oerhört viktigt för tillverkarna av akustiska instrument. I ett blåsinstrument, t.ex. en saxofon blåser 

musikern i munstycket och en vibration skapas. När frekvensen för vibrationen i instrumentet motsvarar den 

naturliga frekvensen för vibrationen i instrumentets luftpelare då förekommer resonans som gör att ett högt 

ljud produceras. I Lektion 2.5 kommer eleverna att undersöka hur resonanslådor fungerar när de förstärker 

ljudet som skapas.   
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Elevers tankar om ljud 
 

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

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

representerar inte unga människor den nuvarande rådande vetenskapen, utan de befinner sig i en lång 

studieperiod och kommer kanske att bli ingenjör eller forskare senare i livet. Intresset för att erbjuda elever 

praktiska aktiviteter som kopplar till vedertagen vetenskap ökar. Detta är en viktig pedagogisk uppgift som 

medför nya utmaningar för skolan Det är oftast väldigt krävande för de flesta elever på alla nivåer och i alla 

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

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

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

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

vikten av att ge barn möjligheter att diskutera deras tänkande. 

 

Barnens tankar om ljud 

De flesta barn får kämpa med det abstrakta i ljud. Att orientera var ljudet härrör ifrån är svårt och att hitta dess 

källa är många gånger ganska komplicerat, ibland kan man blanda ihop fysiska enheter med egenskaper som 

volym eller vikt och antar att ljudet kan skjutas genom vatten eller luft (1). Antagandet förekommer att vi kan 

samla in ljud i något. I en forskningsstudie från Haim, Eshach & Schwartz (2006), refereras till olika tankar om 

ljud: ”Ljud är som bubblor av buller, som små bollar, inuti bollarna finns ett brus. När dessa bollar öppnas kommer 

rösterna ut." (1). Barn måste få möjlighet att uppleva ljud som en vibration, för att förstå och identifiera 

vibrationskällor där detta inte är omedelbart uppenbart, t.ex. i Lektion 2.1 där barn känner vibrationerna i 

halsen medan de talar. Även barn kan använda ordet vibration, de kanske inte fullt ut förstår att detta är en 

rörelse fram och tillbaka, ungefär som när man skakar något, med avsaknad av nettorörelse från en position. 

 

Även när barnen antar att ljudet kommer från en vibration, kan de tro att något nytt har skapats, en annan 

enhet som kallas ljud, som skiljer sig från ljudkällan (2). I aktiviteter som handlar om hur ljud rör sig, är det 

därför viktigt att se till att barnen förstår att ljud är en vibration och att det är dessa som färdas genom mediet. 

Det är bra att uppmärksamma detta när det kan upplevas, till exempel de vibrationer som kan kännas och 

höras när man knackar på ett metallbord eller träbord. Aktiviteter som involverar barn att barnen får göra 

mekaniska rörelser som ger ljudvibrationer är värdefulla för att förstå. Det är också viktigt att göra en koppling 

mellan vibrationer som färdas genom luften eller annan media och kommer in i örat, vilket gör att trumhinnan 

vibrerar. 

 

Barnens tankar om hur ljud förflyttar sig 

Ljud behöver ett medium att resa i, kan vara svår att hantera. Barn runt 7 år tror ofta att ljud färdas utan ett 

medium, ljudet flyr från sprickor och hål, är en vanlig teori (1,3). Många barn tror att ljudet kan färdas genom 

ett utrymme utan luft som ett vakuum eller i rymden (2). Detta är något som barnen ser och hör i filmer och 

spel. Piaget upptäckte att barn runt 11 år har en föreställning om att ljud färdas genom ett medium och att 

vibrationer är inblandade. I rymdrapporten (3) svarade en 10-årig pojke på frågan om han kunde förklara hur 

ljud reste. Svaret är för barnen ofta tänkvärt: ”Det betyder inte att ljudet kanske reser med bil, men det färdas 

med något eller som mig på en cykel, det är något annat”. Man kan också tro att ljud färdas i en riktning från 

källan, till örat på den som hör ljudet, och sedan ingen annanstans. 

 

Barnens tankar om ljudvågor 

Begreppet ljudvågor är problematiskt. Vissa barn tycker att ljudvågor liknar vågor i havet (2,3). I det dagliga 

livet, är termen våg inte samma sak som hur vetenskapen använder uttrycket; i själva verket finns det olika 

typer av vågor inom vetenskapen. Aktiviteten i Lektion 2.2 tillåter barn att tänka på skillnaden mellan 

vattenvågor och ljudvågor i form av rörelse. Att ge en puff/fart skickar en våg av vibrationer (framåt och bakåt 
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rörelse) vilket upplevs när man håller metallfjädern i båda ändar. Barnen kommer att kunna konstatera att 

metallfjädern återgår till sitt ursprungliga läge när vågen har passerat. Det är viktigt att de ser detta så att de 

börjar förstå att en våg är ett område av kompression som rör sig längs fjädern. Detta är en utmaning att 

förstå, men som ger väldigt mycket för barnen. 

 

Barnens tankar om ljudförändringar 

För barn kan det vara svårt att höra förändringen i en ton när ljudets volym samtidigt ändras. Att dessutom 

hitta rätt vokabulär och beskriva med ord är riktigt komplicerat, se Lektion2.5. I Lektion 2.3 och 2.4 får barnen 

träna på att förstå vad som menas med höga/låga/starka/svaga toner och lågfrekventa ljud genom direkt 

erfarenhet. Detta är ett område av lärande som fungerar bra genom att ta hjälp av musikinstrument och 

utforska hur man ändrar tonhöjd på bekanta instrument, det kommer att stödja barns lärande. Till exempel 

när man spelar flöjt, ändras tonhöjden genom att öppna eller stänga lufthålen. Detta ändrar storleken på 

luftintaget som skall börja vibrera, en liten kolonn av luft ger en hög stigning och en stor luftpelare ger en låg 

tonhöjd. Oftast  produceras ljudvibrationen av materialet i flöjten och inte av vibrationerna i luften (2) . 

 

Begreppen amplitud och frekvens är utmanande för de flesta barn i denna ålder. Läraren bör noga överväga 

barnens nivå av förståelse av ljud innan man går vidare. Stora/små och snabba/långsamma vibrationer från en 

linjal eller elastiska band, se Lektions 2.3 och 2.4, kan ge en bra arbetsbeskrivning för många elever. 

 

Erfarenhet och kunskap om resonans är ganska ovanligt. Detta är en komplex vetenskaplig idé och avsikten i 

denna enhet är inte att utveckla en fullständig vetenskaplig förklaring till det. I detta skede förstås resonans 

bäst genom att utforska skapandet av resonanslådor, se Lektions 2.4,2.5,2.6. 
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