
 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 

Lektionsförslag Ljud 
 

Jobbade med åk 2 med temat ljud. 
 
Tidsplanering: 1 lektion experimentutförande 
  1 lektion konstruerande av egna instrument 
 
MATERIAL: 
Sugrör, sax, pappershylsor, gummihandskar, sugrör, tejp, 
tomma förpackningar, snöre, pinnar, tyg, plast, hobbymaterial 
 

1.Tala allmänt om experiment om eleverna inte gjort några tidigare och presentera temat ljus 

som ni kommer att jobba med. 
 

2.Börja med att visa: 
 
Fåret bräker.  
 
Material: Pappmugg, 1m yllegarn, våt pappershandduk 
Gör så här:  
Gör ett litet hål i botten på pappmuggen. Trä garnet igenom hålet och knyt en knut i den ändan som 
blir inne i muggen. Ta en våt pappershandduk och dra i snöret med den. Håll med andra handen i 
muggen. Vad händer? 
 

3.Diskutera 
 

 vad händer? 

 fundera tillsammans, vad är ljud?  Visa bild på örat, gå igenom hur det fungerar. 

 ljudvågor  

 vibration 

 

4.Börja med experimenten.   

 
Alla får göra alla experiment. 
Dela ut sugrör åt alla, förklara hur ni ska göra. Varför kommer det ljud/inte ljud 
 
Sugrörspipan 
 
Material: Sugrör, sax 
Gör så här: 



 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 
Klipp ändan av sugröret till en spetsig trekant med två snitt. Blås luft genom sugröret. Blås och försök 
få en ton. Kläm läpparna mot spetsen. Därefter kan du klippa små snitt i sugröret liksom på riktiga 
blåsinstrument. Gör inte hålen för stora. Hur låter det? 
 
Tips:  
Testa dig fram med olika stora hål. Täpp till vissa hål med fingrarna, Pröva dig fram. 
Du kan ha kompisen att klippa sugröret kortare då du blåser. Vad händer? 
 
Vad hände? 
Sugröret producerar bara en melodi, som bildas då du blåser i sugröret och flikarna vibrerar. När 
blåsningen lyckas känns vibrationen i munnen och då hörs även ljud. Samma princip fungerar i många 
blåsinstrument. 

 
5.Gå vidare till  
 
Handskofonen 
Alla får material, jobba parvis med tejpande. Hjälp till med tejpandet. 
 
Material , papprör (typ höljet till hushållspappret), tunn gummihandske, hållbar tape, sugrör, sax 
Gör så här: 
Tejpa gummihandskens mynning i ena ändan av pappröret. Placera den så att du kan spänna 
gummihandskens ”film” tätt ovanpå öppningen.  Klipp en bit ur pekfingret och tejpa sugröret fast i 
den. Spela handskofonen genom att dra sugröret bakåt längs med röret och blåsa i sugröret. ”Filmen” 
måste vara spänd mot papprörets mynning. Du kan vrida på gummihandsken då den har luft i sig, nu 
spelar du handskofonen likt en säckpipa! 
Prova hur de fungerar. Roligt eller hur? 

 
6.Fördjupande uppgift: 
 
Bygg egna instrument 
 
Visa hobbymaterialet, vad ska vi göra med allt detta? –Jo, egna instrument! Ni får bilda en egen 
orkester. 
Vad ska vi fundera på, vad måste instrumentet ha för att fungera? 

 luft som vibrerar mot något, ex en burk, ihåligt rör… 

 ngt som får luften i rörelse 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


