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

teknik och naturvetenskapligt lärande i grundskolan.  Läromedlen innehåller flera 

designutmaningar. Undervisningsmaterialen baseras på det framgångsrika programmet 

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

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

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

naturvetenskapligt område och ett ingenjörsområde. Undervisningsmaterialen är framtagna så att 

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

undersökande och utforskande arbetssätt i konstruktionsarbetet som alltid utgår utifrån ett 

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

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

inom naturvetenskap, teknik och ingenjörskonst. 

 

Pedagogisk tanke 

I fokus för samtliga undervisningsmaterial är designprocessen med faserna fråga, tänka, planera, 

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

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

kunna lösa designproblemen kommer de att behöva både tekniska och naturvetenskapliga 

kunskaper och färdigheter.  Med hjälp av design processen 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 tio 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 

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 
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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 bilagor, där diskuteras även hur 

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

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

Tid 6 timmar och 10 minuter  

 
Målgrupp 9- 12 år  
 
Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjörer med inriktning på materialteknik för att 
finna en lösning på utmaningen att göra isolerande skosulor. Eleverna tar del av konceptberättelsen som 
handlar om en skolklass som förlorar sitt bagage under skolresan på Grönland. Det betyder att vinterskorna är 
borta och de tvingas komma på smarta idéer för att göra varma sulor så att de klarar kylan. 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, fysik och kemi 
 

Ingenjörsområde Materiallära och värmeisolering 
 
Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

• förstå och tillämpa begreppet isolering 

• förstå att olika material har olika förmåga att isolera  

• känna till isolatorer och värmeledare för att kunna konstruera och tillverka skosulor 

• 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 en klass som är på besök på Grönland, bagaget försvinner och därmed allas vinterskor och 

behovet av att tillverka värmande skosulor uppstår 

Lektion 2 fokuserar på kunskaper som eleverna behöver veta om värmeisolering och de hittar på nya idéer 

som syftar till att lösa problemet 

Lektion 3 eleverna omsätter sina kunskaper om isolering till praktiskt konstruktionsarbete med att 

konstruera, bygga och testa  

Lektion 4 analys, utvärdering och reflektion över ingenjörsutmaningen 

 

 

Tips! Om eleverna dokumenterar arbetet med hjälp av fotografering kan de använda bilderna under 

presentationen.   



7 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

Materialförteckning  
30 elever 

 

Material  Total mängd Lektion 

0 

Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 

4 

Gamla skor att bygga av 

 

15  15    

Istärning

 

50   50   

Väl isolerad 
engångsmugg, av t.ex. 
frigolitmaterial 
 

 

10   10   

Stång av olika material, 
10 cm x 0,5 cm 
 
Järn 
Koppar 
Aluminium 
 
Trä 
Plast 
Glas 

 
 

 
 
 

     

10   10   

10   10   

10      

10   10   

10   10   

10 
 
 
 
 
 
 

  10   

Elektrisk vattenkokare 1   1   
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Något att göra hål med, 
t.ex. spik

 

10   10   

Digital termometer med 
0,1 grads noggrannhet 

 

10   10 10  

Timer 

 

10   10 10  

Kylklabb

 

10   10 10  

Sax

 

10   10 10  

Linjal 10   10 10  
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Trasa att använda som 
byggmaterial i sulorna

 
 

20   10 10  

Tändsticksask med långa 
tändstickor 

 

12   12 12  

Plastpåse 2 l

 

20   20 20  

Tvättlapp 

 

1 pk. 
 
 
 
 
 
 

  1 pk. 1 pk.  

Sockar av ull

 

4 par   4 par 4 par  

Gummiband breda 200   200 200  
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Tidningspapper

 

4    4 4  

Sugrör

 

100   100 100  

Limpistol eller 
häftapparat

 

10    10  

Maskeringstape

 

15 m    15 m  
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approval 

 

 

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

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

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

ca 10-30 minuter. 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 känna till att ingenjörer designar lösningar 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, 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 

 

 

 

Sammanhang och bakgrund  

 

Denna lektion är densamma i alla undervisningsmaterialen, tanken är 

att uppmärksamma eleverna på vad teknik är och att utmana stereotypa bilder kring teknik och ingenjörer. 

Lektionen handlar om förståelse för att föremål gjorda på olika håll i världen är utformade för olika syften, teknik i 

dess vidaste mening avser varje föremål, system eller process som har utformats för att lösa ett visst problem eller 

behov. Eleverna får diskutera vad tekniska problem innebär, vilken teknik som ligger till grund för en viss produkt, i 

detta fall ett kuvert. I den här lektionen analyserar eleverna teknikval som används för att konstruera kuvert för 

ett särskilt ändamål. 

Lektionen syftar också till att undvika 

värdeomdömen av high tech respektive 

low tech och uppmärksammar eleverna på 

vad som är lämplig teknik i ett särskilt 

sammanhang samt vad som är viktigt. 

Tillgång på resurser kommer att avgöra 

vilken teknik som väljs för att lösa 

problem.
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0.1 Introduktion, grupparbete, 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. 

 

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. 
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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 
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och använder en rad tekniker för att designa nya produkter. Fortsätt samtalet med eleverna om 

vilken teknik som kuverten är tillverkade med. 

 

0.6 Lärandemål för valfri bedömning 

Efter lektionen ska eleven: 

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

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

förslutningsmetod anpassas för att ta fram kuverten 

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

resurser 

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

på problem  

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

vara ingenjörer 
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Lektion 1 Vilken är ingenjörsutmaningen? 
 

Tid 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 ingenjörers arbete i området värme och kyla 

 observera, undersöka och beskriva hur skosulor och skor är uppbyggda och designade för att fungera 

isolerande

 

Material för 30 elever  

 15 gamla skor att klippa isär för att undersöka 

 en såg eller en mattkniv  

 en interaktiv board, dator eller projektor 

 
Lärarens förberedelse 

 be eleverna att ta med sig gamla skor för 

demonterering  

 läs fakta om värmeisolering 

 kopiera arbetsblad 1.1 och 1.2 

 

 

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 

arktiska förhållanden och skaffar sig förkunskaper om 

skosulans konstruktion och isoleringsförmåga. 
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1.1 Introduktion till konceptberättelse, diskussion, helklass, 

15 minuter 

Frigör ett utrymme i mitten av klassrummet och ställ 

elevernas stolar i form av ett flygplan, be dem att sätta 

sig och börja berätta. Det här handlar om en klass som är 

på skolresa på Grönland, med ett fullbokat program 

inklusive hundspannstur, sightseeing och restaurangbesök samt fri tid för egna upplevelser 

på den fantastiska ön. 

Tyvärr händer något oförutsett, klassen meddelas att deras bagage tyvärr har skickats till fel 

destination, väskorna befaras ha hamnat i ett annat land. Det kommer att ta ytterligare två 

dagar innan bagaget är åter på Grönland. Barnen behöver sina vinterskor till nästa dag när 

de ska på hundspanntur, till dess måste de alltså lösa problemet på något sätt! Behovet att 

tillverka vintersulor till sina kalla sommarskor uppstår. Hur ska de göra? 

 

Efter berättelsen diskuterar hela klassen: 

var ligger Grönland? 

hur ser landskapet ut?  

hur många invånare bor på ön? 

hur stort är Grönland? 

vilka djur lever där? 

hur kallt är det på dagen respektive natten? 

vad är ett polarområde?  

var befinner sig solen just nu på Grönland? 

 

 

1.2 Engineering Design Process och ingenjörsutmaningen, helklass, 10 minuter 

Meningen är att eleverna ska testa på att tänka och arbeta som ingenjörer för att kunna lösa 

ett problem. Att frysa om fötterna på Grönland är inte bra och barnen vill väldigt gärna åka 

på hundspannstur, här föds motivationen hos barnen att lösa uppgiften. Upplägget i 

utmaningenen ska mynna ut i en lösning, som går ut på att designa och tillverka en skosula 

som kan hålla fötterna varma. Hur ska eleverna göra detta? Påminn dem om de ska få arbeta 

med designprocessen. Be eleverna att titta på Arbetsblad 1.1, Lektion 1 och diskutera hur de 

kan tillämpa designprocessen på problemet. Fokusera sedan på FRÅGA fasen i nästa kapitel 

1.3, för att få eleverna att tänka på de frågor de kommer att ta itu med. Rekommenderas att 

prata om detta i helklass för att barnen lättare ska förstå och komma igång med sitt 

tänkande och engagemang. 

 

 

1.3 FRÅGA fasen i Engineering Design Process, undersöka sulor, grupparbete, 25 minuter 

I den här lektionen kommer eleverna att titta på olika skosulor, deras design och diskutera 

om användning av material, syftet med olika typer av skor och hur de är konstruerade. 

Eleverna börjar i FRÅGA fasen, titta på ett flertal skosulor. Be varje grupp eller par att 

dekonstruera en skosula och svara på dessa frågor: 
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 vad är syftet med skon, t.ex. promenad, löpning, lätta och luftiga, vattentåliga, passa för 

dans etc. 

 vilken sorts material är sulan gjord av? 

 vilken funktion har varje material? t.ex. dämpande, vattentålig, flexibel osv. 

 hur är sulan konstruerad, antal lager, hur är materialen sammanfogade och med vilka 

material, förekommer lim, sytråd etc. 

Eleverna kan anteckna sina svar på arbetsblad 1.2, lektion 1.   

 

Tips! Eleverna kan behöva hjälp med att klippa isär sulorna.   

 

Skriv upp elevernas svar på White boarden. Be dem att: 

 skriva vilken typ av sko de har undersökt och vilket material den är gjord av 

 bestämma vilka funktioner materialen har 

 undersöka hur sulan är konstruerad och vilka material de olika skikten utgörs av 

 

 Tabellen ger exempel på egenskaper hos skosulor, byt eventuellt ut skotyperna så att det 

passar de skor som undersöks. 

Material Typ av sko Material 
funktion 

 Joggingsko Vandringssko Sandal Vinterstövel Tennissko  

Läder  II I    

Gummi   I    

Skumgummi       

Plast III    IIII  

Trä       

Canvas     I  

       

Konstruktion       

1 lager     I  

2 lager II  I  III  

3 lager I   II   

Perforerad       

Luftspalter III II     

       

Förslutning       

Limmad     IIII  

Sydd   I  IIII  

Svetsad  II     
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Om det visar sig svårt att få tag på gamla skor, låt eleverna titta på skorna de bär, ta då 

hänsyn till att det blir lite svårare att se och förklara, samt att svara på frågor om 

konstruktion. Diskussionen blir mer av ett resonemang. 

 

1.4 Sammanfattning, helklass, 10 minuter  

Vad är viktigt för att hålla fötterna varma? Hur ska varma skor vara? Hur ska varma sulor 

vara? 

Efter att eleverna har tittat på hur skosulor är konstruerade, kommer de att kunna svara på 

några frågor om hur varma skor är konstruerade och designade. Samla alla dessa 

observationer och skriva dem på tavlan så att alla ser. 

Fråga barnen, vad de behöver veta, för att de ska kunna göra varma sulor? Förklara också för 

barnen att de behöver undersöka flera saker innan de börjar tillverka skosulor som tål kylan 

på hundspannsturen.  
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Undersök värmeisolering och olika materials egenskaper 
 

Tid 170 minuter 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 använda designprocessen som ett verktyg för att lyckas med att designa och tillverka sulor 

 känna till kriterier för vad sulorna skall klara 

 förstå de vetenskapliga begrepp som har att göra med termiska egenskaper och isolering
 
Material för 30 elever 

 10 digitala termometrar med 0,1 grads 

noggrannhet 

 50 iskuber 

 10 isolerande muggar, sk. termokoppar 

 elektrisk vattenkokare 

 10st stavar el pinnar tillverkade av olika 

material i samma längd och diameter, 10 cm x 

0.5 cm, i järn, aluminium, koppar, glas, plast 

och trä  

 10 vassa verktyg, t.ex. pryl, spik för att göra 

hål i termokopparna 

 

 12 stora tändsticksaskar med tändstickor 

 1 paket disktrasor 

 4 papperstidningar 

 200 gummiband, stora 

 4 par ullstrumpor 

 100 sugrör 

 20 plastbehållare, 2 liter/st 

 10 kylklabbar 

 10 linjaler 

 10 timers 

 maskeringstejp, 15 m 

 10 saxar 

Lärarens förberedelse  

 be eleverna att ta med föremål hemifrån som 

används för att hålla saker kalla eller varma 

 frys iskuber 

 ta fram testmaterial till alla grupper 

 kopior av arbetsblad 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 

2.5 sida 2 

 

 

Arbetsmetod 

 grupparbete 

 klassdiskussion 

 

 

 

 

 

 

Kärnan i lektionen 

 värmeöverföring sker från varmt till kallt 

 det är viktigt att vara noggrann och konsekvent när man mäter temperatur med en termometer 

 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 isolering, värme och kyla, värmeöverföring och isolerande 

egenskaper hos olika material? 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 skosulor. 
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2.1 Introduktion till värmeisolering, grupparbete, 20 
minuter 

Eleverna arbetar i grupper om 2-4 barn/grupp. Ge 

varje grupp en kopia av Arbetsblad 2.1, Lektion 2 

eller rita en snögubbe på tavlan. Be dem att titta på 

bilden. Den presenterar tre alternativ för att hindra 

att snögubben smälter: 

1. ingen jacka på snögubben  

2. jackan på snögubben  

3. på eller inte, spelar ingen roll 

 

Be eleverna att diskutera bilden. Vad 

händer när snögubben har jackan på 

sig? 

 

Eleverna får 4-5 minuter för att prata om detta. Berätta sedan att rummets hörn får 

representera olika uppfattningar, bestäm vilka och be dem gå till det ställe de tycker 

representerar rätt svar. Be eleverna att förklara sina val. Styr diskussionen för att kunna 

diskutera möjligheten att: 

1. ingen jacka på snögubben för att förhindra avsmältning 

2. klä på jackan på snögubben för att förhindra att den smälter 

3. jacka på eller inte, har ingen påverkan på smältning över huvudtaget 

 

Några kanske tänker sig att när snögubben får jackan på sig kommer den att smälta snabbare. 

Barnens erfarenhet säger dem oftast att när vi är kalla, tar vi på oss ett varmt lager för att bli 

varmare, och det borde nog leda till att snön smälter. Dock är verkligheten den att den värme vi 

själva producerar hålls kvar genom att isolera kroppen med hjälp av ett material som inte låter 

kroppsvärme fly. 

Om snögubben är kallare än omgivningen, kan man för att förhindra att den smälter isolera 

kylan från värmen. Ju större skillnaden är mellan snögubbens egen temperatur och den 

omgivande luften desto snabbare smälter snögubben. En bra jacka är tillverkad av isolerande 

material, som ger mycket stillastående luft. Om den omgivande temperaturen är densamma 

som snögubbens, noll grader eller mindre, har jackan ingen effekt. 

 

Värme överförs från varmt till kall. 

 

Tips! Vänta med att ge svaren tills nästa aktivitet. 

 

Det är dags att införa begreppet isolator för klassen. Varför vill vi hålla saker varma och 

kalla? Hur gör vi det? I den här aktiviteten pratar eleverna om teknik och föremål som vi 

använder för att hålla saker och miljöer varma och kalla, inklusive våra egna kroppar. Isolator 

innebär ett material som inte leder elektrisk ström, i motsats till en elektrisk ledare. 

Isolatorer har vanligtvis dålig värmeledningsförmåga. 

 

 

Concepts Cartoons 

© Millgate House Education Ltd.  
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2.2 Hur kan man förhindra att is smälter? grupparbete, 15 minuter 
Hur kan vi förhindra att is smälter? I den här aktiviteten kommer eleverna att försöka 

förhindra en isbit att smälta. Den liknar berättelsen med snögubben, men nu kommer 

eleverna att få testa olika material och ta reda på vilka som fungerar bäst som isolatorer. 

 

Ge varje grupp med 3 elever/grupp, en isbit. De har 3 minuter på sig för att avgöra vilka sätt 

som är de bästa för att förhindra att den smälter med hjälp av material som finns tillgängliga 

i klassrummet, förutom eventuellt frysmöjlighet. Barnen får göra vad de vill med isbiten, 

men det är viktigt att de endast väljer en typ av material. 

 

Efter 3 minuter, avslutar eleverna arbetet med isbiten och väntar 15 minuter för att se vad 

som händer. 

 

För att tydliggöra experimentet kan läraren placera en isbit på en tallrik utan att tillföra 

något, för att det ska gå lättare att ta reda på och se hur avsmältning sker utan 

isoleringsmaterial. 

 

En isbit har oftast lägre temperatur jämfört med dess omgivning. Elevernas resultat kommer att 

variera beroende på material et de väljer att använda för att skydda sina iskuber. Deras främsta 

mål är att förhindra att värmen från luften smälter isen. Rätt skydd, vilket betyder något slags 

isolerande material, som innehåller stillastående luft, t.ex. frigolit, ull etc. kommer att bevara 

isbiten bäst. 

 

Mindre väl fungerande isolator är t ex vatten. Vatten frigör energi (värme) till isen, vilket 

smälter den snabbare. Eleverna som väljer att inte tillsätta vatten till sina isbitar kommer att 

upptäcka att de smälter långsammare än isbitar i vatten, men snabbare än de som är insvepta i 

isolerande material. Detta beror på att vatten är en god värmeledare (och en dålig isolator) 

samt att luft är en dålig värmeledare (men en bra isolator). 

 

NOTERA: Även om iskuben ingår i experimentet under 15 minuter kan eleverna påbörja nästa 

 aktivitet.  

  

2.3 Mer om isolering, diskussion, grupparbete/helklass, 20 minuter 
Be eleverna att gruppvis titta på isbitarna och att slutföra Arbetsblad 2.2, Lektion 2.  

 hur väl bevarad är isbiten? (poäng 1 - 5) 

 vilken metod har valts för att bevara isbiten? 

 varför valdes just den metoden? 

 sett ur hela klassens resultat, vilka är de bästa sätten att hindra en isbit från att 

smälta? 

Hjälp eleverna att diskutera de lösningar de har kommit fram till, prata om vad som får is att 

smälta respektive inte smälta. 

 

Om det verkar finnas ett behov, kan eleverna jämföra hur de tänkte i övningen med snögubben 

och hur de valde att göra med isbitarna. 
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Slutligen sammanfattar läraren fakta om värmeisolering, i exemplet med snögubben och 

experimentet med isbitarna, sakerna som barnen lånat hemifrån, samt vad som gäller för att 

behålla konstant temperatur: 

 vilka är likheterna mellan de material som bevarar iskuben frusen och de material som 

håller den varm/kall? 

 återgå till exemplet med snögubben och fråga eleverna om de har ändrat åsikt om 

lösningen på att hindra snögubben från att smälta 

 prata om hur jackan kan fungera som isolator, varför den hindrar snögubben att smälta 

Ytterligare en fråga: 

 vad händer med snögubben om den har samma temperatur som luften? 

 

2.4 Överföring av värme, fastställa temperatur, diskussion, grupparbete/helklass, 25 minuter 
 

Tips! Om det finns elever som inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta med digitala 

termometrar, är det viktigt att de får en grundlig introduktion för att erhålla korrekt resultat. 

 

Eleverna ska i grupper om 2-3/grupp gå runt i klassrummet för att känna på olika saker, 

stolsben av metall, stolsrygg av plast/trä, fönster, stolsits, skolväska och diverse andra saker. 

De material som anges i tabellen nedan är förslag. 

Varje elev registrerar sina observationer huruvida föremålen känns varma/kalla på en skala 

från 1-5 på arbetsblad 2.3. Sammanställ svaren på tavlan. 

 

Diskutera vad grader innebär. Är alla överens om vad som är hett och vad som är kallt? 

Därefter får eleverna mäta temperatur på samma saker med en digital termometer 

Exempel på testresultat:  

 

 

Material Känn på material 

Är materialen kalla/varma ? 

Känn med fingrarna/handen. 

Markera   

1 =mycket kallt 

5 = mycket varmt 

Mät temperatur 

Skriv uppmätt temperatur  

Trä 1  2  3  4  5   21 grader 

Plast 1  2  3  4  5   21  grader 

Vatten 1  2  3  4  5   21  grader 

Järn 1  2  3  4  5   21  grader 

Aluminium 1  2  3  4  5   21  grader 

Glas 1  2  3  4  5   21  grader 

Luft 1  2  3  4  5   21  grader 

 1  2  3  4  5    

 1  2  3  4  5    

 1  2  3  4  5    
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Diskutera elevernas observationer: 

 vad visade den första respektive den andra mätningen? 

 var några av resultaten förvånande? 

 vilka typer av material känns lika varma/kalla? 

 vilka är egenskaperna hos dessa material, isolerande eller ledande? 

 vad händer när eleverna känner en lite längre stund på materialet? 

Vad är det som händer? 

Eleverna förväntas inte kunna förklara varför det finns skillnad mellan upplevd 

 temperatur och uppmätt temperatur. Det kan underlätta för dem att läraren berättar att: 

 de har känt värmeöverföring  

 olika materials förmåga att överföra värme varierar 

 deras händer är förmodligen varmare än omgivningen, så de material som är bra på 

att överföra värme från dem själva kommer att uppfattas som kallare, värme från 

händerna överförs då snabbare till materialet 

 vissa material ökar hastigheten av värmeöverföring, men om hastigheten av 

värmeöverföring minskar kallas det isolator 

Be eleverna jämföra isolatorerna med de som finns i de tidigare aktiviteterna med att kapsla 

in en isbit, behålla föremål kalla och varma samt material som finns i skosulor. 

När man talar om värme hos olika material, är det en relativ upplevelse som bygger på 

människans erfarenhet, att uppfatta värmeskillnad hos metall och trä är ganska komplicerat, 

på grund av ämnenas uppbyggnad och härkomst. Båda materialen uppmätte rumstemperatur 

(21 grader i exemplet) men metallen kändes mycket kallare vid beröring än trä. Anledningen till 

detta är att metallen är en bättre värmeledare och värme överförs från handen. Trä å andra 

sidan, är en dålig värmeledare och stoppar överföringen av värme från vår kropp. 

 

2.5 Fördjupning, bra och dåliga värmeledare, diskussion, grupparbete/helklass, 15 minuter 
I grupper om 2-3 elever/grupp, ska eleverna testa 

värmeledningsförmåga hos olika material. Först gör de sex 

hål med en syl/vasst föremål i termomuggarna, ca 1,5 cm 

från koppens kant. Fördela hålen jämnt runt hela koppen. 

Tryck försiktigt pinnar av olika material genom hålen, se 

bild. Obs! Läraren tar ansvar för håltagning om det behövs. 

 

De fyller sedan kopparna med vatten och isbitar. Pinnarna inuti koppen måste vara helt 

övertäckta av vätska. 

Efter några minuter känner eleverna på de olika stängerna och rangordnar dem från kallt till 

den varm, de antecknar resultaten på arbetsblad 2.4, Lektion 2. 

Läraren kan också låta eleverna mäta temperatur hos var 

och en av pinnarna med en digital termometer. 

 

Om läraren beslutar at eleverna ska få arbeta med hett 

vatten: 

Häll ut det kalla vattnet och fyll koppen med hett vatten, ca 

60 grader. Stängerna inuti koppen måste vara helt täckta av 
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vätska. Eleverna väntar sedan 2-3 minuter och känner sedan på dem igen och rangordnar 

dem från den kallaste till den varmaste 1-6, på arbetsbladet. Var mycket försiktig i kontakt 

med hett vatten. 

 

Tips! Det är viktigt att eleverna får en förståelse för begreppet värmeöverföring. Diskutera 

deras erfarenheter från tidigare övningar och fortsätt med resultaten från denna övning. Det 

viktigaste att förstå är att det material vi kallar isolator är det material som saktar ner 

värmeöverföring. 

 

2.6 Undersöka isolerande material, diskussion, grupparbete/helklass, 30 minuter 
I den här aktiviteten utför eleverna ett opartiskt test på de material som finns tillgängligt för 

att tillverka skosulor av. Eleverna försöker också att förbättra isoleringsförmågan genom att 

ta reda på mer om de fem kriterier som har stor betydelse för isolering. 

 

Kriterierna är: 

1. isolerande egenskaper hos materialen  

2. mängd stillastående luft mellan olika material 

3. mängd och storlek på material 

4. icke absorberande förmåga 

5. tid 

 

Läraren bestämmer hur klassen ska delas upp när de nu ska testa sju olika material. Det är 

möjligt att ta bort något material eller lägga till nya, så länge de är med i testet. Förslagsvis 

bildar klassen grupper om tre elever i varje, testa sedan: 

1. tidningspapper 

2. tändsticka 

3. disktrasa 

4. ullstrumpa 

5. plastpåse 

6. gummiband 

7. sugrör 

 

Varje grupp kommer också att behöva en digital termometer, en disktrasa, en kylklamp, en 

linjal, en plastpåse och ett stoppur.  

 

Börja med att påminna barnen om berättelsen med skolklassen som är på Grönland och 

vilken utmaning de har att lösa. Be dem att tänka sig in att de har kommit fram till 

vandrarhemmet och att de befinner sig på sina rum och ser sig omkring efter material som 

finns att använda för att göra sulor. 

Eleverna ska undersöka isolerande egenskaperna hos ovan angivna material. För att jämföra 

resultat behöver de utföra ett verkligt test. 

Betona för eleverna att ett rättvist test innebär test av en variabel i taget och att hålla alla 

andra saker som kan påverka resultatet utanför testet. 
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Följande punkter är några viktiga variabler som eleverna ska hålla koll på. Fråga eleverna 

varför de behöver: 

 börja med att mäta rumstemperatur 

 ta tid på mätningen, 5 minuter i det här fallet 

 täcka materialen med trasa, se till att det kommer så lite luft som möjligt i rörelse precis 

ovanför den punkt där mätningen görs, (annars får rumstemperaturen för stort inflytande på 

mätningen) 

 håll termometern stadigt, inte trycka för hårt och håll den stilla 

 mät på samma ställe på materialet, företrädesvis i mitten av materialet 

 

Be eleverna att arbeta med Arbetsblad 2.5 , där finns nödvändiga instruktioner och plats för 

registrering av resultat. 

 

Eleverna kommer att testa olika sorter av material, men med samma tjocklek, 1 cm. Det är 

viktigt att de sätter materialet i en plastpåse (som hindrar det från att bli vått av kylklampen, 

och samtidigt ser till att luften hålls stilla).  

Först ska de känna på effekten av 1 cm isolering med sina 

bara fötter: 

1. packa 1 cm med material i en plastpåse 

2. sätt plastpåse och dess innehåll på en kylklamp 

3. ställ sig barfota på plastpåsen som innehåller det valda 

materialet, under en minut  

4. fråga sig, är detta en tillräckligt bra isolering?  

 

Nästa steg är att mäta: 

1. täck materialet med en disktrasa, gör hål och och mät 

temperaturen 

2. vänta 5 minuter och mät på nytt  

3. anteckna resultatet 

 

Här följer exempel på mätningar: 

Material  Höjd 
(tjocklek) 

Start 
temperatur 

Temperatur 
efter 5 
minuter 

Skillnad i 
temperatur 

Tidning 1 cm  23,5 14 9,5 

Tändsticka 1 cm  22,6 15,5 7,1 

Disktrasa 1 cm  22,5 16 6,5 

Ullstrumpa 1 cm  23 17,3 5,7 

Plastpåse 1 cm 23,4 12,6 10,8 

Gummiband 1 cm  22,3 15,3 7 

Sugrör 1 cm  23 18,8 4,2 

 

Tydliggör och visa resultaten i klassrummet för att alla ska få se. Be klassen att konstruktivt 

kommentera resultaten och diskutera eventuella orsaker till temperaturskillnad. 
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2.7 Öka isoleringsförmågan, diskussion, helklass, 15 minuter 
Läraren frågar eleverna: 

 hur kan man öka isoleringsförmågan genom att använda samma typ av material som 

nyttjades tidigare? 

 be eleverna prova med att använda mer material, för att öka isoleringen  

Låt eleverna diskutera vad de tror händer och de får nu genomföra ett nytt test, sedan 

gör de klart del2 på Arbetsblad 2.5 

 

2.8 Sammanfattning, återblick, diskussion, helklass, 10 minuter 
Diskutera med klassen vad resultaten visar: 

 vad hände under experimenten? 

 vilka var kriterierna? 

 vad var det som gjorde skillnad, t.ex mer material, tjockare material, mer luft osv? 

 

Hjälp eleverna att formulera sina slutsatser genom att använda denna mening: 

Ju ______________________________________________, desto bättre isolerande förmåga! 

Exempelvis, ju mer (tjockare) material, desto bättre isolerande förmåga! 

 

Skriv alla konstruktiva uppfattningar på tavlan. 

Styr diskussionen mot dessa fem kriterier 

1. isolerande egenskaper hos materialen 

2. mängd luft som står stilla, avstånd mellan material 

3. mängd, tjocklek och storlek på material 

4. absorptionsförmåga 

5. tid 

 

Jämför de fem kriterierna med elevernas slutsatser.   
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Lektion 3 Nu bygger vi!  
 

Tid 110 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 tillverka varma sulor 

• prova på att göra en designad produkt för ett specifikt ändamål 

• förstå att processen med att testa är centralt för framgångsrikt teknikarbete

Material för 30 elever 

 10 disktrasor 

 12 stora tändsticksaskar med tändstickor  

 1 paket tvättlappar 

 4 tidningar 

 200 breda gummiband 

 4 par ullstrumpor 

 100 sugrör 

 20 plastpåsar, 2 l 

 maskeringstape, 15 m 

 10 saxar 

 

Verktyg för att sammanfoga material: 

 10 st, t.ex. limpistol eller häftapparat 

 

Material som behövs för att testa: 

 10 digital termometrar 

 10 kylklampar 

 10 linjaler 

 10 disktrasor 

 10 timer 

 

 

 

Lärarens förberedelse 

 frys in frysklampar 

 ta fram material att göra sulor av 

 ta fram utrustning och verktyg 

 kopiera arbetsblad och EDP modellen 

 

 

Arbetsmetod 

 grupparbete 

 diskussion i helklass 

 

 

 

 

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 

sulorna och testa de för att se om de uppfyller 

kriterierna. 5) Förbättra designen och gör den ännu 

bättre, testa igen.
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3.1 Introduktion till utmaning och designprocess, diskussion, helklass, 5 minuter  

Starta med att förtydliga designutmaningen, att eleverna ska designa skosulor som ska klara 

att hålla kylan ute från sommarskor.  

 

Tips! Läraren bör betona för eleverna att de bara ska utforma och tillverka skosulor - inte göra 

en hel sko. 

 

Arbetsblad 1.1  beskriver arbetssättet som eleverna ska använda. Repetera faserna i 

designprocessen, FRÅGA, TÄNKA, PLANERA, KONSTRUERA och FÖRBÄTTRA. Betona för 

eleverna att hålla koll på tiden, att bli klar i tid, ge dem deadlines till varje övning. 

 

3.2 FRÅGA, grupparbetet, diskussion, helklass, 15 minuter 

Eleverna har redan jobbat mycket med fråga fasen i lektionerna 1 och 2. Innan de börjar 

utveckla sina egna sulor, fråga eleverna samma fråga som är mycket viktig för en ingenjör, 

vilka är kraven? 

Eleverna börjar att i grupper om 3 barn/grupp, arbeta med Arbetsblad 3.1 , där de diskuterar 

och listar kraven för skosulorna. 

Exempel på dessa kriterier är att skosulorna ska vara isolerande, vattentäta, bekväma att 

bära, slittåliga etc. 

Låt hela klassen diskutera specifikationerna och be dem att sedan komma överens om 

kraven. Begränsa antalet krav. Om eleverna vill att sulan ska ha väldigt speciella egenskaper, 

måste de ange hur man mäter dessa. Det kanske inte är möjligt att testa alla krav med hjälp 

av vetenskapliga metoder, dekan då  istället komma överens om: 

 när vet man att skosula är bekväm nog att använda? 

 hur ska detta testas? 

 

En slutlig kravspecifikation kan se ut så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera: Kraven är listade på Arbetsblad 3.4 och 3.5.  Om klassen har valt andra kriterier kan 

dessa omformuleras med hjälp av arbetsbladen. 

 

 

Krav på sulan: 

1. Sulan ska bestå av minst 2 olika sorters isolerande material, undantaget 

tape och den färdiga produkten 

2. Sulan ska klara en promenad på 10 minuter  

3. Sulan skall ha en tjocklek på minst 2 cm 

4. Förmågan att isolera ska minst klara nivån ”bra” på en skala från mindre bra 

- bra - mycket bra, baserat på test av sulorna som eleverna tillverkat 
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3.3 TÄNKA, grupparbete, 10 minuter 

Andra fasen i designprocessen är att tänka. Hjälp eleverna med brainstorma möjliga 

lösningar i grupper om 3 barn/grupp. Påminn eleverna om vilka material som finns 

tillgängliga. De kan till exempel, spåna om följande frågor: 

 vad kännetecknar en bra sula? 

 vilka material borde vara bra som isolering? 

 vilka material torde vara bra att göra sulor av? 

 

Eleverna skriver, ritar eller skapar tankekartor med sina idéer på Arbetsblad 3.2 . 

 

Varje grupp bestämmer sig för den bästa idén som de tror på. De planera design under 

 nästa övning 3.4 

 

3.4 PLANERA, grupparbete, 15 minuter 

Läraren visar de material som finns tillgängliga för att utforma skosulan. 

Eleverna är indelade med 3 barn i varje grupp, de börjar arbeta med sina idéer  från att tänka 

 övningen för att göra sin idé mer konkret och så småningom genomförbar. Detta är en 

 övning som leder till ett konkret tänkande, eftersom de får tillämpa kunskaperna de erfarit 

 för att kunna lösa uppgiften. För vissa elever kan det vara mycket abstrakt att jobba med en 

 sådan här metod, de kan behöva då behöva hjälp att fortsätta att fokusera på att komma 

 framåt. 

 

I arbetsblad 3.3: arbetar eleverna med planera stadiet, eleverna lägger upp en plan som 

 består av flera mindre delar. Genom att svara på följande frågor kan de få hjälp med 

 planen:  

1. vad måste sulan bestå av för att klara kraven? 

2. vilka två material väljer eleverna, för att tillverka sulan av? 

3. hur ser sulan ut om eleven gör en skiss av den? 

 

 

3.5 KONSTRUERA, grupparbete, 35 minuter 

Eleverna jobbar gruppvis om 3 barn/grupp, med att bygga och testa sulorna, de följer sin 

plan. Dela upp materialet i isoleringsmaterial, t.ex. tidning, disktrasa, tändsticka, plastpåse, 

ull, gummiband och sugrör. Sammanfogande material kan vara t.ex. lim, häftapparat, 

maskeringstejp, plastpåse m.m. 

 

Översta och understa skiktet av sulan 

Starta genom att skära ut två identiska sulor från en trasa. Gör den ena 1 cm större för att 

kunna försluta den om den andra. Dessa fungerar som topp- och bottenskikt för skosulan. 

Dessa skikt räknas inte som isolerande material. Förtydliga skillnaden för eleverna. Det är 

också viktigt att eleverna förstår att materialen är begränsade, så att de inte planerar för att 

använda sådant som inte finns tillgängligt. 
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Eleverna klipper och monterar nu i hop sina sulor, med hjälp av instruktionerna på arbetsblad 

3.4 KONSTRUERA, rekommenderad tidsgräns är max 15 minuter för detta moment. 

 

Testa sulan: 

Grupperna behöver därefter testa sina skosulor. Dela ut arbetsblad 3.5: TESTA, det 

innehåller instruktioner för hur eleverna kan testa sina produkter mot kraven.  

När testet är klart, låt eleverna betygsätta sina produkter som mycket bra, bra eller inte så 

bra. 

 

 

3.6 FÖRBÄTTRA, grupparbete, 25 minuter 

Eleverna fortsätter att arbeta i sina grupper för att undersöka möjligheter att förbättra 
designen på sina skosulor. Instruktioner och stöd ges i Arbetsblad 3.6, där de uppmanas att 
diskutera val av material, konstruktion, testresultat och vad som behöver göras för att 
förbättra:  

 vilka material användes och varför?  

 varför valdes  en viss typ av design på skosulan?  

 uppfyllde skosulan  kraven och vad visade testerna?  

 hur kan eleverna förbättra sina sulor?  
Att förbättra och testa:  
Utifrån sina bedömningar, kan eleverna förbättra sulorna. De får nu 10 minuter för att 

utveckla sina produkter och ytterligare 10 minuter för att testa dessa, eleverna antecknar 

sina slutsatser på arbetsblad 3.7 

 

3.7 Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

Eleverna kommer att presentera sina resultat av arbetet för varandra under nästa lektion. De 

kan förbereda sig för detta genom att diskutera hur de har arbetat sig igenom den tekniska 

produktutvecklingen. Har de lyckas uppfylla kraven och förbättra sina konstruktioner? Se till 

att skosulorna är förvarade säkert inför nästa lektion. 
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Lektion 4 Hur gjorde vi?   

Är utmaningen löst? 
 

Tid 40 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 

 

Lärarens förberedelse 

 kopior av arbetsblad 4.1 

 

Arbetsmetod  

 grupparbete 

 använda elevernas presentationer 

 diskussion i helklass

 

 

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, grupparbete, 20 minuter  

 Be eleverna att gruppvis utvärdera sina arbeten med hjälp av Arbetsblad 4.1 Hur 

 gjorde de, be eleverna att diskutera:  

 var det roligt?  

 designprocessen har fem faser, vad heter dessa?  

 vilken fas tyckte de bäst om?  

 vad fungerade bra i processen?  

 vad fungerade mindre bra?  

 vad har varit det bästa med lärandet?  

 har de fått några nya kunskaper?  

 vilken var den största utmaningen de stod inför?  

 har de några funderingar eller frågor? 

 Be varje grupp att förbereda en kort presentation på max 5 minuter inklusive frågor, 

 som handlar om deras skosulor och vad de har lärt sig.  

 

4.2 Eleverna presenterar sina arbeten, 45 minuter 

 Läraren introducerar presentationerna och betonar betydelsen av den sista 

 möjlighet till att tillsammans reflektera över av allt arbete och vilka erfarenheter de 

 har fått, av att prova på att arbeta som ingenjörer för att lösa tekniska problem. 

 Genom att lyssna på varandra har de en viktig roll att spela i det här arbetet.  

 

 Varje grupp presenterar sedan sina skosulor och berättar hur de har tagit till sig 

 de vetenskapliga begreppen kring isolering och hur dessa har bidragit till att 

 konstruera egna sulor.  

 

4.3  Sammanfattning, helklass, 5 minuter 

 Läraren sammanfattar hela designutmaningen och påminner eleverna om hur de har 

 använt designprocessen, viktigt är att berömma barnen för deras arbete och 

 uttrycka förtroende för att deras fötter alltid kommer att vara varma. 
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Bilagor 

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

 

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

vem som kan vara involverad i ingenjörens arbete. Fråga barnen om deras tankar om matematik, 

intresse för att lösa tekniska problem, vad barnen tror om teknik i framtiden, återanvändning och 

teknik ur ett globalt och hållbart perspektiv. Hur ser barnen på vår värld? Vilken framtid skulle de 

vilja arbeta för? 

Bilderna av spindeln och snigeln illustrerar några intressanta exempel över naturens skapelser som 

används inom tillverkningsindustrin. Ingenjörer skapar mycket materiellt i världen, vad tänker 

eleverna om att lära genom studier av naturen? Starkaste spindelnätet ger en mycket hållfast 

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

mönstret som trådarna bildar.Kardborrband kommer från studier av piggarna på kardborreväxten. 

Snigelns utvecklade strategier för att ta sig över ojämna ytor, skyddar sin kropp med skalet från att 

skada det mjuka skalet. Intressanta frågor är på vilka fler sätt naturen är användbar för att lösa 

problem i världen? Vad tror barnen? 

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

och teknik. Fråga barnen vad de tycker om dagens leksaker? Hur skulle de själva tänka om de skulle 

bestämma design och teknik i leksaker? 

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

Kläddesign och textilindustrin är enormt starka branscher med högteknologiskt tänkande. När det 

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

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

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

ingenjörens profession eftersom de saknar egentlig praktisk funktion. Det leder in på frågan om 

kopplingen mellan teknik och konst, huruvida eller inte föremål måste ha en praktisk funktion för att 

det ska räknas som teknik? 

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

diskussion om vad som är involverat i design av produkter. Avrunda diskussionen med en 

återkoppling till designprocessen. 
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Engineering Design Process, EDP 
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Konceptberättelse 

Innan läraren läser upp berättelsen för eleverna kan de gärna placera sig på stolar uppställda i form 

av ett flygplan. Börja sedan lektionen med att berätta för eleverna att de ska tänka sig in att de är på 

skolresa på Grönland och att de kommer att bo i Ilulissat, som är den tredje största staden på ön med 

ca 5000 invånare. Klassen har bokat hundspannstur, sightseeing och restaurangbesök samt att de har 

fri tid för att kunna njuta av den fantastiska ön. 

Tyvärr händer något oväntat, flygbolaget meddelar att hela klassens bagage har skickats till fel 

destination i samband med ett flygplans byte innan start och väskorna har hamnat på en flygplats i 

Ryssland. Det kommer att ta ytterligare två dagar  innan allt bagage ankommer till Grönland. Barnen 

har ej råd att köpa nya vinterskor och börjar fundera hur de ska göra med deras inbokade 

hundspannstur under morgondagen. Tur de har vinterkläder med sig, det stora problemet är att 

deras skor är för kalla. Vad ska de göra? 

Efter berättelsen kan hela klassen diskutera: 

 var på jorden är Grönland? 

 hur ser landskapet ut? 

 hur många invånare bor på ön? 

 hur stort är Grönland? 

 vilka djur lever där? 

 hur kallt är det på natten respektive dagen? 

 vad är ett polarområde?  

 var befinner sig solen just nu på Grönland? 
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  Arbetsblad och facit 

Arbetsblad 1.1 Engineering Design Process 

FRÅGA 

Vad är problemet? 

Vad är redan gjort inom området? 

Vad kan vetenskapen hjälpa oss med? 

Vad behövs för att genomföra uppgiften? 

 

TÄNKA 

Komma på idéer 

Välja ut de bästa 

 

PLANERA 

Skissa/skriv handlingsplan 

Välja material 

 

KONSTRUERA 

Följ planen 

Testa 

 

FÖRBÄTTRA 

Förfina och utveckla produkten 

Testa 
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Arbetsblad 1.2 Undersöka sulor 

 
Namn: 

Datum: 

 
 

Klipp upp skon och undersök sulan.  

 

 

 

Fyll i din observation i tabellen: 

 

 Vilka material finns i sulorna? 

 Beskriv skosulornas funktioner, antal lager, materialval, andra egenskaper? 

 Beskriv hur lagren i sulan är sammanfogade, lim, sytråd, svetsade, andra 

metoder? 

 

Typ av sko     …………………………………………. 

 

Vilket/vilka material är sulan gjord av? Materialförslag 

  

  

  

  

Beskriv hur sulan är konstruerad Konstruktionsförslag 
 

  

  

  

Beskriv hur materialen är 
sammanfogade 
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Arbetsblad 2.1 Vad sker med snögubben? 

 

 

Namn: 

Datum: 

 

 

 

Vad tror du kommer hända med snögubben?  

 

 

 

 
 

Concepts Cartoons     © Millgate House Education Ltd.  
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Arbetsblad 2.2 Hur förhindra avsmältning? 

 

Namn: 

Datum: 

 

 

Vad får isbiten att smälta?  

Kom på den bästa metoden att förhindra avsmältning. 

 

Vad behövs? 

 en isbit 

 ett material som eleven tror förhindrar avsmältning 

  

 

Metod!  

Bestäm hur isbiten ska förhindras att smälta. 

 

Regler: 

 Använd lämpliga och tillgängliga material. 

Endast ett material får användas. 

Efter 3 minuter måste arbetet med isbiten avslutas. 

 

Eleverna har 3 minuter på sig att bestämma vad som ska göras. 

 

 

 

Frågor: 

  

1. Vilken metod användes till att isolera isbiten? Vilket material användes? 

 

 

 

2. Varför valdes just det materialet? 

 

 

 

3. Vilket material har bra förmåga att isolera? 
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Arbetsblad 2.3 Känna och mäta 

 

Namn: 

Datum: 

 

Temperaturen är inte alltid som den känns. Undersök föremål i klassrummet och fundera 

varför en del känns varmare/kallare än andra. 

 

Vad behövs? 

 en digital termometer 

 

Metod!  

1. Välj ut föremål i klassrummet, känn på dem och bestäm om de är varma eller kalla.  

Markera 1 för mycket kall och 6 för mycket varm. 

 

2. Mät samma saker med digital termometer och skriv temperaturen i tabellen. 

 

 

Material Känn på materialen  

 
Hur kall/varm är de? 

Välj en siffra. 

1 = mycket kall 6 = mycket varm 

Mät temperaturen 

 

 
 

Skriv ner temperaturen 

  1  2  3  4  5  6   

  1  2  3  4  5  6   

  1  2  3  4  5  6   

  1  2  3  4  5  6   

  1  2  3  4  5  6   

  1  2  3  4  5  6   

 

Slutsats: 

4. Varför känns en del material varmare än andra?  

_____________________________________________________________________________ 
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Arbetsblad 2.4 Bra och dåliga ledare 

Namn: 

Datum: 

 

Vissa material är bra på att isolera, vissa är dåliga. Detta går att undersöka genom att placera 

olika material i varmt och kallt vatten och se vad som händer. 

 

Vad behövs? 

 en digital termometer 

 en thermo kopp (kraftig plast/frigolit kopp) 

 sex stänger av olika material: järn, koppar, aluminium, plast, trä och glas 

 en spik 

 kallt och varmt vatten 

 

Metod!  

1. gör 6 hål i koppen med spiken enligt bilden, placera stängerna i hålen 

 
 

 

 

 

 

 

Materials 

 
kallast - varmast 

 
 

Mäta 
temperatur 

 
kallast - varmast  

  
 

Mäta 
temperatur 

 Kallt vatten Kallt vatten Hett vatten Hett vatten 

Trä 1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6    

Glas 1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6    

Järn 1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6    

Koppar 1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6    

Plast 1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6    

Aluminum 1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6    

 

 

 

 

 

 

 

2. häll kallt vatten i koppen tills pinnarna är täckta  

 

3. vänta en minut och känn sedan direkt på stängerna. 

Ranka dem från 1 till 6 (1 är kallast). Fyll i tabellen.   

 

4. försök att mäta stängerna med termometer. Håll kvar 

termometern i 1-2 min. på änden och avläs temperaturen.  

 

 

5. töm koppen och häll på hett vatten. Var försiktig! Känn på pinnarna. Ranka dem igen 

och mät med termometern.  Vilka material reagerade och reagerade ej på kyla/värme? 

………………………………… …………………………………………………………………………….. 
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Arbetsblad 2.5 Testa isolerande material, del 1 

Namn: 

Datum: 

 

I den här övningen görs ett objektivt test av vanligt förekommande material i sulor.  Det görs 

också försök att öka den isolerande förmågan. 

  

Vad behövs? 

 en digital termometer 

 ett frysklabb 

 en linjal 

 en timer 

 en disktrasa 

 en plastpåse 

 material att konstruera av 

Metod!  

1. välj ett material att testa med 

2. testa material som har 1cm tjocklek, barfota 

 packa materialet så att det blir 1 cm tjockt, lägg det i en plastpåse 

 läggg påsen på frysblocket 

 stå barfota på påsen under 1 minut 

 Är det här en tillräckligt bra isolering?_______________  

 

 

3. testa isoleringsmaterial 

 täck materialet med en disktrasa under 5 minuter 

 mät rumstemperaturen 

 gör att hål i trasan, sätt in termometer i hålet 

och mät materialet på samma ställe under 5 minuter, håll 

 termometern helt stilla 

 skriv resultaten i tabellen 

Material: 

 

 

1 cm 

Starttemperatur i rummet   

Temperatur efter 5 minuter   

Skillnad:  
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Arbetsblad 2.5 Testa isolerande material, del 2 

 

1. Förbättra isoleringen 

Diskutera olika metoder för att förbättra den isolerande förmågan hos samma material.  

Det är tillåtet att använda mer material, men isoleringen måste bli bättre.  

 det här betyder att skillnaden i temperatur måste vara mindre eller större, vilket? 

____________________________________________________________________ 

2. Testa igen 

 lägg isoleringen i en plastpåse 

 täck materialet med en trasa i 5 minuter 

 mät rumstemperaturen  

 mät materialet under 5 minuter 

 skriv ner resultaten i tabellen 

Material: 

 

 

Beskriv vad som gjordes 

 

 

 

Starttemperatur 

(rumstemperatur) 

  

Temperatur  efter 5 

minuter 

  

Skillnad:  

 

3. Slutsats  

vad tror du gjorde skillnad i det andra testet? Skriv ner hypotesen genom att använda 

meningen: 

Ju _________________________________________________________ desto bättre isolering! 

 

4.  Fem kriterier för isolering 

Skriv ner kriterierna 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Arbetsblad 3.1 FRÅGA 

 

Namn: 

Datum: 

 

Innan designmomentet börjar, är det lämpligt att ställa frågor om sulan som kommer att 

utvecklas. Det är ett bra tillfälle att fråga sig själv, när det är möjligt att konstatera att sulan 

blev lyckad? Vilka är kraven? 

 

1. Gör en lista med egenskaper som den designade sulan skall ha 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

2. Vilka är kraven? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 



47 
This document is produced under the EC contract № 288989 

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

  

 

Arbetsblad 3.2 TÄNKA  

 

 

Namn: 

Datum: 

 

Det är dags att sammanfatta alla viktiga idéer som ska användas i designen. 

 

Vad behövs? 

 En penna 

 

Metod!  

Diskutera, rita eller skriv ner alla saker som kan vara intressanta att prova. Ha i åtanke att de 

måste uppfylla kraven.  

 

Dessa frågor kan hjälpa dig på vägen: 

 

 vad är en bra skosula? 

 vilka material borde ha isolerande 

egenskaper? 

 vilka material borde vara bra att göra sulan 

av? 
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Arbetsblad 3.3 PLANERA 

 

Namn: 

Datum: 

 

Bestäm planerna för designen. 

 

1. Vad måste sulan vara gjord av för att klara kraven? 

 

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

 

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

 

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

 

 

2. Vilka två material kommer att finnas i sulan? 

 

……….……………………………………………… 

 

……….…………………………………………… 

 

 

3. Gör en skiss av sulan 
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Arbetsblad 3.4 KONSTRUERA 

 

Namn: 

Datum: 

 

Nu är det dags att praktsikt bygga sulan enligt planen. 

 

Vad behövs?                                                                                    

 en disktrasa till sulans ytskikt  

 en penna 

 en sax 

 lim eller häftapparat 

 maskings tape, 50 cm 

 en plastpåse 

 material att konstruera av 

 

Metod!  

Börja med sulans yttersta skikt:  

1. ställ din fot på trasan  

2. rita av din fot 

3. lägg till 1 cm och gör en ny markering för att ha mån att limma/häfta ihop sulan 

4. klipp ut sulan längs den yttre markringen 

 

Gör din sula 

1. välj isolerande material 

2. lägg ihop materialen och limma/häfta dessa till en färdig sula 

 

 

Krav på sulan: 

skosulan måste tillverkas av högst två typer av isoleringsmaterial 

skosulan måste sitta kvar på foten under minst 10 meters promenad 

skosulan får vara högst 2 cm tjock 

skosulan måste ha en isolerande förmåga som anses tillräcklig 
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Arbetsblad 3.5 TESTA 

Datum: 

Namn: 

 

Nu är det dags att prova sulan.  

Följ anvisningarna 1 – 4 och fyll i resultaten i tabellerna. 

 

Vad behövs? 

 sulorna som är tillverkade av eleverna 

 kylklamp 

 en digital termometer 

 en linjal 

 en timer 

 två gummiband 

  

Metod  

1. skriv ner vilken isolering  

skosulan innehåller    1. ……………………………………………………… 

      2. ……….……………………………………………… 

  

2. mät sulans tjocklek    ……….…… cm 

 

3. gå 10 meter med sulan i en valfri sko  

Verkade luften stanna kvar på sulans insida?  Ja ___    Nej ___ 

 

4. känn och mät den fallande temperaturskillnaden 

1. placera sulan under frysklampen 

2. använd ev. gummiband för att behålla den på plats  

3. ställ din fot på sulan och stå kvar en minut  

Känns foten kall? __________ 

4. Täck sulan med en trasa under fem minuter  

5. Mät rumstemperaturen dvs starttemperaturen ________________ 

6. Gör ett hål genom trasan och stick igenom termometern, placera termometern 

längst upp på sulan. Mät under 5 minuter: ______________ 

Vilken är skillnaden i temperatur, från start till slut _______________ 

 

4. Jämför resultaten i klassen.  

Hur väl isolerar din sula:      Mycket bra         Bra        Mindre bra              
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Arbetsblad 3.6 FÖRBÄTTRA 

 

 

Namn: 

Datum: 

 

Förbättra är en mycket viktig del av designprocessen. Det ger dig möjlighet att reflektera 

över din uppgift och det ger dig en möjlighet att göra den ännu bättre.  

 

Diskutera gruppvis frågorna och skriv ner svaren. 

 

 

1. Vilka material valdes till sulorna? 

 

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

 

 

2. Varför valdes just de materialen? 

 

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

 

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

 

 

3. Det finns fem kriterier för god isolering. Innehåller din design en eller flera av dessa 

kriterier? 

 

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

 

 

4. Uppfyller din sula kraven? Vad visar testet?  

 

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

 

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

 

 

5. How could you improve the sole? 

 

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

 

……….………………………………………………………………………………………………………………… 
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Arbetsblad 3.7 YTTERLIGARE TEST   

Datum: 

Namn: 

 

Efter att sulan har förbättrats, ska det bli spännande att se om dess isolering har blivit bättre.  

Gör testet igen. 

 

Vad behövs? 

 den egendesignade skosulan 

 en kylklamp  

 en digital termometer  

 ett stoppur  

 två gummiband 

 

Metod!  

1. Mäta temperaturskillnad 

Placera sulan på kylklampen. 

Använd ev gummibanden för att hålla den på plats.  

Täck sulan med en trasa under 5 minuters.  

 

1. Mät rumstemperaturen dvs starttemperatur  ________________ 

 

2. Placera termometern i trasans hål och mät längst upp under 5 minuter: 

______________ 

 

3. Räkna ut skillnaden i temperatur, från start till slut. _______________ 

 

 

2. Hur väl isolerar din sula:  Mycket bra           Bra         Mindre bra              
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  Arbetsblad 4.1 Hur gjorde vi? 

 

Namn: 

Datum: 

 

Nu är det dags att tänka på hur arbetet har gått och vilka erfarenheterna är. 

 

Diskutera frågorna och skriv ner svaren: 

 

vilka är dina erfarenheter? varför?  

 

 

ingenjörens designprocess har fem faser, vad heter dessa?  

 

 

vilken fas gillade du bäst?  

 

 

vad fungerade bra i processen?  

 

 

vad fungerade mindre bra?  

 

 

vad har varit det bästa med själva lärandet?  

 

 

har du fått några nya kunskaper?  

 

 

vilken var den största utmaningen du stod inför? 
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Centrala begrepp i lektion 2 
Centrala begrepp i lektion 2 

 värme överförs från varmt till kallt 

 olika material har olika termiska egenskaper och överför värme i olika takt 

 en isolator saktar ner värmeöverföring 

 en ledare snabbar upp hastigheten av värmeöverföring 

 hastigheten för värmeöverföring beror på temperaturskillnaden mellan två föremål/material 

 desto tjockare isolerande material, desto bättre isolerande förmåga 

 temperatur är ett mått på hur varmt eller kallt något är 

  

Vad är värme? 

Värme (eller värmemängd) tillhör termodynamiken och för att förstå begreppet måste vi tänka på vad materia 

är gjord av. Materia består av atomer och molekyler. Energi gör att atomer och molekyler är i ständig rörelse, 

genom vibration och att de rör sig och stöter in i varandra. Även i rymden där temperaturen är lägre än minus 

240 grader Celsius, har materia fortfarande små mängder värmeenergi. Vid den teoretiska temperaturen av 

absoluta nollpunkten, 273° C upphör all rörelse.  

Värme beskriver den överföring som sker mellan två system till följd av en temperaturskillnad. Naturlig 

värmeöverföring förekommer endast spontant till den kallare kroppen, i enlighet med termodynamikens 

regler. Överföringen av värme till en kropp med samma eller högre temperatur är endast möjligt med hjälp av 

en värmepump via mekaniskt arbete eller med linser och speglar som fokuserar den elektromagnetiska 

värmestrålningen och därmed ökar dess flödestäthet. 

 

Termodynamik 

Betyder läran om energi, och hur den omvandlas mellan olika energiformer, oftast i förhållandet värme och 

arbete. Energi kan förekomma i olika former, till exempel som mekanisk energi, ljus, kemisk energi, ljud, 

många olika typer av energi kan omvandlas till värmeenergi. Exempel är när vi gnuggar våra händer 

tillsammans för att hålla dem varma, när energi tillförs till ett system, värmer upp det och när energi tas bort 

och systemet kyls ner. Termodynamik är en del av fysiken som berör förhållandet mellan värme och andra 

energiformer. Termisk energi kan beskrivas som den energi hos ett föremål som ökar med dess temperatur. 

Värme är den process där termisk energi förflyttar sig från ett system till ett annat. 

Termodynamik ger förutsättningar för de tekniska vetenskaperna och därmed för ett antal tekniska 

utvecklingar av stor historisk betydelse. Under den industriella revolutionen på 1800-talet upptäcktes att 

maskinerna inte förbrukar energi, de omvandlar energi från en form till en annan, t.ex. ångmaskinen som 

omvandlar kemisk energi från kol till kinetisk (rörelse) energi som utmynnar i att den kan utföra arbete. Det 

upptäcktes också att oavsett hur bra maskinen utformades, bildades alltid värmen från friktionen (gnidning) 

av maskindelar, vilket sprider sig till omgivningen. Drömmen om en "evighetsmaskin" upphörde. Detsamma 

gäller för alla naturliga system där energin så småningom slutar som värme. Levande ting fungerar endast 

inom vissa temperaturbegränsningar, naturen ger oss en mängd exempel på värmeskydd i kallt klimat och 

värmeavledning i varma klimat. Några exempel på isolering följer nedan: 

Huvudprincipen i termodynamik är mycket förenklat: 

Energi kan omvandlas från en form till en annan, men den kan inte skapas eller förstöras. Mängd av energi i ett 

slutet system är konstant. Eller ännu mer förenklat, du kan inte ta ut mer än vad du kan sätta in. 
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Värme är mycket speciellt bland energiformerna. Alla andra former av energi kan omvandlas till värme, men 

icke nödvändigtvis vice versa. Det är inte möjligt att helt omvandla värme till den form av energi som den kom 

från. Den fysikaliska tillståndsfunktionen entropi ses inom statistisk mekanik som ett mått på sannolikheten 

för att ett system skall inta ett visst tillstånd, och är inom termodynamik ett mått på hur mycket av 

värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete. 

 

Värme, kyla och temperatur 

Varmt och kallt är uttryck för temperaturskillnader När en temperaturskillnad inträffar, överförs värme tills 

jämvikt i temperatur uppnås. När du värmer upp något, överförs värme till det svalare materialet, samt 

tvärtom om det svalnar något. Temperatur är ett mått på den genomsnittliga kinetiska energin (rörelse) av 

atomer och molekyler som uttrycks i termer av enheter som utses på en standardskala, oftast grader Celsius 

eller Farenheit. Kvicksilver- och sprittermometrar tillverkas av glasrör och fylls med flytande alkohol, tidigare 

var de fyllda med kvicksilver, men detta är nu mindre vanligt på grund av hälso- och säkerhetssynpunkt. 

Flytande termometrar arbetar på grundval av värmeutvidgning. När vätskan blir varmare, rör sig molekylerna 

mer kraftfullt, de expanderar och stiger upp i glasröret. När vätskan svalnar, minskar rörelsen och det sker en 

sammandragning, vätskan rör sig nedåt i röret. Glasröret är kalibrerat vilket gör att förändringar kan 

kvantifieras. 

 

Konduktion 

Innebär att värme eller elektrisk ström förflyttas genom att ledas i ett material utan att själva materialet flyttar 

på sig. När det gäller värme betyder konduktion samma som värmeledning. Ett materials ledningsförmåga 

kallas konduktivitet.  Vissa material, främst metaller är goda värmeledare. När en temperaturskillnad uppstår 

mellan två föremål/material börjar en värmeöverföring från den varma till den kalla. Denna process fortsätter 

tills temperaturskillnaden inte längre är närvarande. Hur stor överföringen blir vid konduktionen orsakas av 

materialets konduktivitet, men beror även på dimensionerna samt på en slags drivkraft. För värme är 

drivkraften temperaturskillnaden. Ingen drivkraft, ingen transport hur stor konduktiviteten än är. 

 

Isolatorer 

En isolator bromsar värmens övergång mellan material. Detta gör att samma isoleringsmaterial kan fungera 

för att hålla något både kallt och varmt, eftersom det både hindrar värmen från att komma in och avlägsna sig. 

Trä- och plast är dåliga värmeledare, dessa är isolatorer. Isolerande material har flera parametrar som avgör 

hur bra en isolator är: 

 

 Värmeledningsförmåga är en materialkonstant som definierar hur bra värmeledare ett material är. 

 

 Specifik värmekapacitet avger så mycket energi som krävs för att få temperaturen på materialet att 

 stiga en  grad. 

 

Dessutom bestämmer tjocklek och form också hur väl ett material isolerar: ju tjockare material, desto 

långsammare värme eller kyla. Form är också viktigt eftersom värme lätt kan förloras över en stor yta, medan 

det är tvärtom för en liten yta. 

 

Bra isolatorer 

En bra isolator är ett material med hög lufthalt som hindrar värme från att flytta genom materialet. 

Stillastående luft inne i materialet är en bra isolator eftersom dess molekyler är långt ifrån varandra och 

värmeenergi inte kan överföras lätt mellan dem. Ju mer luft, desto bättre isolering. Bra isoleringsmaterial 

består av 94-99 % luft. I metaller, där atomerna ligger nära varandra, överförs värme lättare. Metaller är därför 

relativt dåliga isolatorer men leder värme bra. 
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Skillnad mellan uppfattning av temperatur och uppmätt temperatur 

Ibland har våra uppfattningar om temperaturen visat sig vara felaktiga jämfört med exakta mätningar av 

temperaturen på föremål eller material. Detta utgör fokus för Lektion 2.5. När föremålet har samma 

temperatur som rummet, kommer en del att uppfattas som kallare, t.ex. en metallsked och andra kommer att 

uppfattas som relativt varmare, t.ex. en tröja av ull. För att förstå varför det bli så behöver vi tänka på 

temperaturen i rummet i förhållande till våra händer och på den isolerande egenskapen hos objekten vi rör vid. 

Om rumstemperaturen är lägre än våra händer, kommer material som är bra på att överföra värme från 

handen kännas svalare, metaller är dåliga isolatorer men bra ledare. I motsats kommer material som är 

långsammare på att överföra värme att kännas jämförelsevis varmare, ylletröjor är goda isolatorer och dåliga 

ledare. 

 

Skor 

Varma skor är ett resultat av kemisk energi omvandlas till värme. Kroppens celler bränner glukos från maten vi 

äter tillsammans med syre som vi andas i en andningsprocess. Detta gör att värme överförs och vi använder 

det för att styra kroppens temperatur vid 37 °C. Att hålla skor varma kräver energi, annars kommer foten i 

skon att slutligen få samma temperatur som isen som finns under sulan.  Utmaningen är en fråga om att 

bromsa värmeflödet genom sulan så mycket som möjligt genom att använda allt vi har lärt oss om isolering. 
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Stöd för läraren 
Isolerande material i naturen 

Avsnittet är för läraren, men berättelserna kan också anpassas för eleverna. 

 

Hur klarar isbjörnen kyla? 

Isbjörnens päls skyddar björnen mot kyla. Hemligheten är att pälsen är bra på att fånga luft och luft är en bra 

isolator. Isbjörnens päls består av två lager, ett mellanskikt av korta hårstrån som fångar luft mellan varje strå 

och ett skikt som består av långa rörformiga hårstrån. Dessa långa hårstrån förhindrar att luften inte avlägsnas 

från underullen. Eftersom hårstråna är ihåliga och fyllda med luft, håller de värmen. Isbjörnens päls är så 

effektiv att björnen kan behålla sin kroppstemperatur även vid temperaturer under minus 30 grader, den 

tappar förmåga att isolera inte om den blir våt. Det är därför björnen skakar sig så fort den kommer upp ur 

vattnet. Eskimåerna kopierar isbjörnen när de gör sina kläder. De använder björnskinn till kläder som inte ska 

bli våta, medan de använder sälskinn för många andra kläder.  

 

Hur klarar myskoxen kyla? 

Myskoxen klarar temperaturer ända ner till -50 grader Celcius. Fällen består av två skikt, det ena av tjockt långt 

hår och det andra är ett underskikt av isolerande ull. Myskoxens ull är åtta gånger varmare än fårull. De 

kraftigaste och längsta pälsstråna finns på oxens bakparti. När den kalla polarvinden blåser och kyler, vänder 

sig oxen med bakpartiet mot vinden så att huvudet skyddas mot vinden. 

 

Fjällugglan har fjädrar på fötterna och i ansiktet 

Fjällugglan är en av de få fåglar som kan leva i de kallaste polarområdena. Dess fjäderdräkt isolerar den 

effektivt mot kyla. Långa fjädrar täcker fågelns ansikte, ben och fötter. 

 

Sälar har ett tjockt lager med späck 

Sälen tillbringar det mesta av sin tid i vattnet. Av denna anledning är sälskinnet vattentätt och fodrad med ett 

tjockt lager av fett, som isolerar mot kyla. Fettet kallas också späck. De har inte något späck i sina simfötter, 

men de håller värmen ändå på grund av att principen om motströms värmeväxling. Principen är att det kalla 

blodet i simfötterna värms av varmt blod från kroppen. I själva verket är det samma princip som används i 

byggnader där varmvatten från ett fjärrvärmesystem används för att värma kallt vatten i byggnaden. Detta 

uppnås genom att placera kallvattenledningar nära varmvattenrör för att möjliggöra värmeöverföring till det 

kalla vattnet. 

 

Dun och fjädrar håller ejdern varm och torr 

Alla som har använt duntäcken vet hur varma de är. Ejderns fjäderdräkt är mycket effektivt och håller fågeln 

varm och torr. Fjäderskiktet består av två lager, dun och täck fjädrar. Dunlagret är väl isolerande eftersom 

luftspalterna mellan dunfjädrarna isolerar bra. Dock är dunlagret inte vattentätt eller vindtätt, det är därför 

fågeln är täckt med ett lager av täckfjädrar. Täckfjädrar är vattenavvisande, vindtäta och den varma luften 

stannar i det nedre skiktet. Fjädrarna är starka och luftfyllda, det gör fjäderdräkten mycket lätt och voluminös 

på samma gång. När det är kallt, blåser fåglarna upp sin fjäderdräkt. Utrymmena mellan fjädrarna som 

innehåller luft, isolerar mot kyla. Fåglarna har fler fjädrar på vintern för att hålla värmen. De finaste 

snötäckena är ofta fyllda med ejderdun. 

 

Eskimåkläder 

Eskimåerna (inuiterna) bor nära polcirkeln i ett mycket kallt klimat. Deras traditionella kläder består av minst 

två lager med päls med ett luftskikt mellan. 
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Mineralull 

Mineralull är det gemensamma namnet för glas- och stenull, användningen är i första hand byggnadsmaterial, 

samt som brandskydd, ljudisoleringsmaterial och för att bevara kyla. Det är gjort av mineraliska råvaror, sten 

och sand, som smälts och spunnits till fibrer. Stenull upptäcktas på Hawaii i början av 1900-talet och är en 

naturlig biprodukt från vulkanerna på ön. Materialet är på så sätt förnyelsebart och finns lätt tillgängligt i stora 

mängder. Längre tillbaka trodde befolkningen på Hawaii att det deras gudinna Pele hade varit så arg att hon 

hade slitit av sig sitt hår och lämnat det på stränderna. Anledningen till mineralullens användbarhet är att 

fibrerna är långa, tunna och bildar en porös massa och har låg skrymdensitet på grund av stort luftinnehåll, 

som befinner sig stilla. Stillastående luft ger god värmeisolering. 

 

Termosen är en gammal uppfinning 

Vissa uppfinningar uppstår som en lösning på ett visst problem. Senare kan samma princip visa sig vara 

användbar i helt andra sammanhang. Detta var fallet med termosen. Forskaren James Dewar uppfann den 

termiska kolven 1892. Bland annat arbetade han med flytande gaser och fick idén att gaserna kan lagras i en 

slags dubbelkolv beståendes av en stor kolv, som omger en mindre kolv, där vakuum bildas mellan skikten. 

Upptäckten bestod av att vakuum var mycket effektivt för att hålla värmen på plats och att hålla en viss 

temperatur i den inre kolven. I dag är det en mycket använd och fantastisk idé. Tanken med att omvandla 

värmekolven till en produkt fick två tyska glasblåsare och uppfann således termosen. Under en lång tid gick 

termosflaskorna lätt sönder, eftersom de tillverkades av glas. På 1980-talet förbättrades termosen ytterligare 

när man började tillverka den av stål vilket gör den mycket tåligare. 

 

Syntetiska fibrer kopierar isbjörnens päls 

Förr i världen var vinterkläder ofta gjorda av djurhud och päls. Idag används syntetiska material i stor 

utsträckning och naturens lösningar kopieras inom design, material och teknik. Isbjörnens päls har inspirerat 

utvecklingen av ihåliga syntetiska polyesterfibrer och imiterar materialet som är lätt och varmt. 

 

Fakta om Grönland 

Grönland är världens största ö i med en total areal på 2.166.000 km ², ungefär 50 gånger så stor som  Danmark 

och har en befolkning på cirka 56.000 personer. Grönland var en dansk koloni fram till 1953, ön har självstyre. 

Grönland ligger i det norra polarområdet och har polarklimat. Temperaturen under vintern är ofta högre än -

50° C och under sommaren är det sällan varmare än 10-15 ° C. Nästan 80 % av ön är täckt av is året runt . 

Under sommarmånaderna kan marken vara isfri längs kusterna där grönländarna bor. Från antikens tid har 

hundspann varit grönländarnas huvudsakliga transportmedel på land. De grönländska hundarna har anpassat 

sig till det mycket kalla klimatet och bor ute året runt. 

Grönland tillhör det arktiska området, där det förekommer extrema variationer i dagsljus med 24 timmar 

dagsljus under sommaren, sk midnattssol. Vid midvintern är det helt mörkt. Staden Ilulissat, som ligger en bit 

norr om polcirkeln, har midnattssol från den 19 maj till den 22 juli. Även om solen är uppe på himlen hela 

sommaren blir det inte varmt så här långt i norr eftersom solen befinner sig lågt på himlen, det är knappt 

någon skillnad mellan dag- och nattemperatur. 

Grönland har en stor mängd av spännande arter som är anpassade till det arktiska klimatet, både på land och i 

havet. Isbjörnen är det största rovdjuret och det finns också en rad med andra utmärkande djur som myskoxe, 

tandval och bardval. Tillsammans med renarna är myskoxar de landlevande djur som turisterna har störst 

möjlighet att se. Varg, polarräv, hare och andra mindre djur finns också, men de är svåra att se nära 

civilisationen. Ungefär60 fågelarter häckar på Grönland, bland dessa finns havsörnen. Valar finns det 

fortfarande gott om och de ses ofta under sommaren. Vanligast är att få beskåda sillvalar, knölvalar och 

vikvalar, andra arter som grönlandsval, blåval och kaskelot besöker ofta vattnen runt Grönland. 
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Elevers tankar om värmeisolering 
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. 

 

Forskning visar att värme, temperatur och energi är svåra begrepp för elever, 1. Några vanliga 

missuppfattningar är att vissa saker, t.ex. en filt, producerar sin egen värme. De upplever känslan av värme 

efter att ha täcka sig med en filt eller satt på sig en tröja. Det kan missuppfattas att vissa ämnen t.ex. mjöl och 

luft inte kan värmas upp eller att temperatur beror på ett föremåls storlek. Ett annat svårt område handlar om 

orden varm och kall, där man blandar ihop värme och kyl och tror att de är ämnen snarare än en subjektiv 

reflektion av temperaturen, samt att värme överförs från ett objekt till ett annat. 

Läs mer här: 

http://beyondpenguins.ehe.osu.edu/issue/keeping-warm/common-misconceptions-about-heat-and-

insulation 

Vetenskaplig förståelse av värme (värmeenergi) grundar sig på att förstå rörelsen av atomer och molekyler. 

Sådana abstrakta begrepp kan vara bortom förståelsen för många elever. Läraren kan behöva förklara att 

värme är en följd av händelser med atomer och molekyler. I designutmaningen är det viktigt att eleverna 

förstår riktningen för värmeöverföring, från varmt till kallt, och att följden av värmeöverföringen är att det 

varma föremålet/material blir kallare och kallare objekt/material blir varmare samt att de så småningom når 

samma temperatur. Läraren förklarar för eleverna om värmeöverföring från varmt till kallt, eftersom det inte 

finns något enkelt sätt att bevisa att så är fallet. Det är därför viktigt att se till helheten om värmekunskaper. 

Läraren bör undvika att tala om kyla som en egen faktor oberoende av annat, vilket är lätt att göra i vardagliga 

samtal. De bör uppmuntra eleverna att tänka i termer av värmeöverföring. I Lektion 2 lär sig eleverna om olika 

termiska egenskaperna hos vissa material och kommer då att få veta att en isolator bromsar värmeöverföring 

och en ledare påskyndar värmeöverföring. De kommer också att få kunskap genom praktisk erfarenhet av 

påverkan av temperaturskillnader mellan föremål/material och tjocklek av isolerande material som inverkar på 

hastigheten för värmeöverföring. 

 

Lektion 2 hjälper också eleverna att förstå att temperatur är ett mått på hur varmt eller kallt något är. När 

eleverna mäter de förändrade temperaturerna på material/objekt kan lärarna använda detta som en möjlighet 

att prata om att temperaturen är en egenskap hos ett objekt. Lektion 2 kräver också att läraren 

uppmärksammar det faktum att våra sinnen kan lura oss att uppskatta hur varmt eller kallt något är (metaller 

känns kalla) och att det finns ett behov av ett exakt metod att mäta temperatur . 

Referenser 

(1) Driver, R. , Squires , A. , Rushworth , P. & Wood - Robinson , V. (1994 ) Att göra känslan av sekundär 

vetenskap. Forskning in i barnens idéer. London: Routledge.  
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