
Välkommen! 
 
I väskorna för nyfikna finns uppgifter till dig och dina 
elever. Vissa av uppgifterna kan göras inför ert besök 
på Kreativum eller som en uppföljning. 
 
Välj själv! Ni behöver inte göra alla uppgifter. Välj det 
som passar er.  
   
Det finns tre olika väskor med följande tema: 
 
•    Vågor av ljud 
•    Stora och små djur 
•    Vad ryms i en kub?  

 

 
 
 
         

 
 



1. Samla barnen/eleverna vid känsellådan.  
 
# Vad är ljud? (Diskutera och lyssna på barnens tankar).  
 
# Visa bilder på olika saker (bil, fågel, geting…)– låt barnen låta som bilden.   
 
# Gör ljud – klappa med händerna. Låt barnen fundera över hur ljudet kommer 
från händerna till deras öron. Titta på modellen av örat och prata om dess olika 
delar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Utforska luftkanonen. 
Titta på hur ljudvågen träffar tyget. Jämför med hur  
ljudvågorna träffar trumhinnan. Vad händer om det är  
för hög volym på ljudet? Vad händer om det är för  
låg volym på ljudet?  
 

Ljudvågor = luften (luftens molekyler) 
sätts i rörelse. Ljudvågorna sprider sig 
på liknande sätt som när man kastar en 
sten i vatten men eftersom luft är en 
osynlig gas kan vi inte se ljudvågorna. 

I öronmusslan(ytterörat) samlas 
ljudvågorna upp och därifrån 
leds de genom hörselgången 
till trumhinnan, som sätts i 
svängning. Vibrationerna får 
hörselbenen att röra på sig, så 
att rörelsen förs vidare till 
innerörats hårceller, vilka i sin 
tur skickar impulser till hjärnan 



3. Samla barnen/eleverna i matsäcksrummet bredvid avdelningen 
”Människans sinnen”.  
 
Gör en ljudfångare – material finns i väskan. 
 
# Spänn en bit plastfolie över tallriken. Salta på plasten. Klappa händerna i 
närheten av plasten. Vad händer?  
 
# Sjung en lång stark ton! AAAAAAAAAA. 
 
# Testa andra ljud.  
 
# Ta med ljudfångaren till nästa station – dags att fortsätta att prova den!  
 
 
 
 
 
 

4. Utforska Thereminen  
 
# Prova att skapa ljud i thereminen.  
# Prova också att hålla ljudfångaren ni gjort vid sidan om thereminen. Vad 
händer?  
# Vad händer om du ökar/minskar volymen? 
 
  
 
 
 

När vi klappar händerna sätts luften i 
rörelse. Rörelsen fångas upp av den 
tunna plasten och den sätts i rörelse. 
Rörelsen fortplantar sig till saltkornen. 

Visste du att thereminen är ett tidigt 
elektroniskt musikinstrument som 
uppfanns 1919 av Léon Theremin. Här 
kan du styra tonhöjd, vibrato och volym! 



5. Utforska röstförvrängaren 
 
# Känner du igen din egen röst?  
# Kan du få den att låta som en robot? Som Kalle Anka?  
 

6. Skapa musik på musikbordet 
 
Genom att kombinera de olika puckarna kan man experimentera med melodier!  
 
 
 4 färgade puckar. Olika instrument. På eller av.  
 
 
 Väl mellan 4 olika musikstilar. Vrid kvartsvarv. 
 
 
 
 3 olika effektpuckar. Vrid för tempo. På/av på de andra två. 
 
 
 
# Testa ljudfångaren här också, reagerar den likadant som på thereminen?  
 

7. Mer att upptäcka!  
 
Det finns andra spännande ljudstationer i anläggningen. Här är några av dem!  
- Ljudparaboler på plan 2, ovanför trappen.  
- Testa morsealfabetet, kommunicera med olika ljud i båthytterna ovanför 
   trappen. 
- Prova att spela på kopparfonerna inne i ljudrummet, bakom parabolerna. 
  Hör du melodin?   
 
Om vädret tillåter - ute i Kreapark: 
- Kopparrör som sorterar åns brus. 
- Ljudparaboler mellan bron och ön. 
- Röstfördröjningen bredvid ljudparabolerna. 

 



Uppföljning 
Diskutera med dina elever vad som händer när man tappar ett sinne, när 
använder vi vår hörsel? Vilka är konsekvenserna av att skada hörseln eller vara 
döv? Vad händer när man rör sig i trafiken, hur kommunicerar man med 
andra? Vilka ljud kan vi höra och vilka kan vi inte höra? Vilka ljud hör djuren?  
 
Fler spännande frågor och svar hittar du här!  
www.djur.cob.lu.se  (Sök på ”hörsel”). 
  
Mer information finns t.ex. på dessa sidor: 
www.ur.se (Sök på ”Doktor Karins stetoskop – örat”) 
 
Bra länkar finns också i länkskafferiet, som drivs av Skolverket:  
www.lankskafferiet.org  
      
  
Läroplansanknytning 
Lpfö98 rev 2018 
Mål: 
Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla: 
• självständighet och tillit till sin egen förmåga  
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap och teknik  
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att 
förstå sin omvärld  
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt kemiska och 
fysikaliska fenomen  
 
 
Lgr11 rev 19 
Centralt innehåll Naturorienterad ämnen 1-3: 
• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika 
sinnen. 
• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. 
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 

 

http://www.djur.cob.lu.se/
http://www.ur.se/
http://www.lankskafferiet.org/
http://www.lankskafferiet.org/


ÖRAT 
A. Ytteröra 
 1. Ytteröra 
 2. Yttre hörselgång 
 3. Trumhinna 
 4. Förtjockad del av trumhinnan 
 
B. Mellanöra 
 5. Trumhålan 
 6. Trummuskel 
 7. Örontrumpet 
 8. Hammare 
 9. Städet 
 10. Stigbygel 
 
C. Inneröra 
 11. Jämviktsorgan 
 12. Ovala fönstret 
 13. Runt fönster 
 14. Båggång 
 15. Båggång 
 16. Båggång 
 17. Snäckan 
 18. Hörselnerv 
 19. Inre halsartär 


