
 

 

Ljudlös kommunikation – Rikstävlingen klassuppgift 

 

Människan har alltid haft ett behov av att kommunicera ljudlöst över långa avstånd. 

Orsakerna kan vara många, t.ex. att man inte vill skrämma iväg ett byte, att man inte vill 

avslöja sig för en fiende, eller att man inte kan ropa så högt att budskapet når fram.  

Idag sker oftast kommunikation via elektroniska hjälpmedel men det finns också många 

andra sätt. Ett enkelt och väl beprövat sätt är att använda signalflaggor för 

kommunikation. 

Klassen skall före tävlingsstart konstruera en kod för att kunna överföra meddelanden 

ljudlöst på långt avstånd. Informationen får endast överföras med signalflaggor. 

Vid tävlingstillfället skall tre elever från klassen delta, en sändare, en mottagare och en 

byggare. Det får vara det ordinarie tävlingslaget eller tre andra elever från klassen. 

Byggaren ska utföra uppgifterna som överförs från sändaren till mottagaren. Byggaren 

och mottagaren sitter vid samma bord och får viska instruktioner till varandra, men inte 

så starkt att sändaren kan höra. Sändaren står på långt avstånd från mottagaren och 

byggaren, t.ex. längst bak i lokalen. Både sändaren och mottagaren får använda papper 

och penna för anteckningar, men dessa får naturligtvis inte visas eller hållas upp så att 

mottagare respektive sändare ser dem. All kommunikation mellan sändaren och 

mottagaren ska ske med signalflaggorna. 

Sändaren får två flaggor, en röd och en gul. Mottagaren får också två flaggor, en röd och 

en gul. Flaggorna utgörs av inplastade A4-papper med samma färg både på fram och 

baksida (kommer att finnas på plats vid tävlingen). 

Koden får använda flaggornas färg, placering och rörelse. Det är t.ex. tillåtet att rita med 

flaggan i luften. Däremot är det inte tillåtet att använda annan kommunikation som inte 



 

 

involverar flaggorna, t.ex. teckenspråk, läppläsning, viskningar, nickningar och liknande 

kroppsrörelser. Det är flaggorna som skall överföra budskapet. 

Alla svenska ord kan ingå i uppgifterna som skall utföras. Kodsystemet behöver vara 

utformat så att vilken mening som helst kan överföras. Utnyttjande av befintliga koder 

såsom Morse och semafor är tillåtet om de utförs med hjälp av flaggorna. Men en 

egenutvecklad kod som utnyttjar båda flaggorna, deras placering samt rörelse kan vara 

mycket effektivare och snabbare.  

De tävlande får ha sin egenkonstruerade kod nedtecknad med sig under genomförandet. 

Vid tävlingstillfället får byggaren ca 300 plusplus i blandade färger. Färgerna som 

kommer att användas i konstruktionerna är svart, vit, gul, blå, röd och grön. Sändaren 

får skriftligen en lista med ett antal plusplus-konstruktioner som byggaren skall bygga. 

Konstruktionerna är av varierande svårighetsgrad och är inte sorterade i 

svårighetsordning. Varje korrekt utförd konstruktion ger en poäng till laget.  

Exempel på konstruktioner: "Sätt samman 5 röda plusplus i en rad" eller "Använd tre 

gröna och tre gula plusplus för att bygga bokstaven L”.  Alla svenska ord kan förekomma 

i uppgifterna, men alla uppgifter kommer att gå ut på att bygga olika konstruktioner 

med plusplus. 

Frågor: Har ni frågor under arbetets gång kan ni skicka dessa till Peter Andersson 

(peter.a.andersson@liu.se). Frågor och svar om klassuppgifterna läggs upp på 

teknikåttans hemsida www.teknikattan.se. Kontrollera gärna om svaret redan finns på 

hemsidan innan ni frågar.  

 

http://www.teknikatta.se/

