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Innledning
LEGO® Education har gleden av å presentere ”2009686 Introduksjon
av enkle og motoriserte maskiner.”

Hvem er materialet laget for?
Materialet er laget for vanlige lærere på 4. trinn og lavere, men
materialet egner seg godt også for lærere og elever på hele
barnetrinnet. Barn fra 8 år og oppover som jobber i par, kan bygge,
utforske og lære fra modellene.
Sjekk listen i dette heftet for å se hvilke temaer som passer best til
din lokale læreplan.

Hva kan materialet brukes til?
Med aktivitetspakken “Introduksjon av enkle og motoriserte maskiner”
kan barn jobbe som unge forskere, ingeniører og designere ved å
legge til rette situasjoner, verktøy og oppgaver som fremmer teknologi
og design, naturfag og matematikk.
Ved bruk av aktivitetspakken oppfordres barn til å involvere seg i
realistiske undersøkelser og problemløsning. De antar og lager
hypoteser. De designer og konstruerer modeller og observerer deretter
hvordan modellene oppfører seg. De reflekterer og designer på nytt,
og registrerer og legger deretter frem sine resultater.
Med aktivitetspakken “Introduksjon av enkle og motoriserte
maskiner” har lærere mulighet til å dekke mange kompetansemål i
læreplanen for fagene naturfag og matematikk og mål fra Generell
del av læreplanen:
• Tenke kreativt for å prøve å forklare hvordan ting fungerer
• Se etter sammenhenger mellom årsak og virkning
• Designe og konstruere gjenstander som oppfyller spesifikke kriterier
• Teste hypoteser ved bruk av resultater fra observasjoner og målinger
• Stille spørsmål som de kan utforske vitenskapelig
• Reflektere over hvordan man finner svar og se etter nye muligheter
• Tenke over hva som kan skje, eller prøve ut ting
• Foreta rettferdige tester ved å endre parametere og observere og
måle effektene
• Foreta systematiske observasjoner og målinger
• Bruke diagrammer, tegninger, tabeller, stolpediagrammer og kurver
for å vise og kommunisere data
• Avgjøre hvorvidt konklusjonene stemmer overens med eventuelle
hypoteser, og hvorvidt de muliggjør ytterligere hypoteser
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Hva består materialet av og hvordan brukes det?
Byggesettet 9686
Settet har 396 elementer inkludert en motor, byggeinstruksjonshefte
for 14 hovedmodeller og 37 grunnmodeller – alle i farger. Noen av
heftene med byggeinstruksjoner kan brukes sammen med andre
aktivitetspakker fra LEGO® Education.
Inkludert er også et sorteringsbrett og en elementoversikt, som
viser alle de ulike elementene i settet. Alt er oppbevart i en solid
blå oppbevaringsboks med gjennomsiktig lokk.
Hefter med byggeinstruksjoner
Vi har laget et system for parbygging hvor modellene er laget slik
at to barn kan bygge samtidig – noe som også sparer tid. Hvert barn
(i paret) bygger sitt eget delsystem ved bruk av separate hefter (A
og B). Deretter arbeides det i par for å bygge delsystemene sammen,
slik at de blir én komplett modell.
Ytterligere utvikling for begge barn foreslås i hefte B, uthevet i røde
nummersekvenser.
Grunnmodeller
Med grunnmodellene kan barna erfare de mekaniske og
strukturelle prinsippene, som til vanlig er inni dagliglivets maskiner
og byggstrukturer. Mange av de lettbygde modellene gir en praktisk
demonstrasjon av virkemåten til enkle maskiner, mekanismer og
strukturer på en tydelig og enkel måte.
Ved å gå gjennom aktivitetene i rekkefølge, ved bruk av elevarkene
og byggeinstruksjonene, vil barna kunne oppdage grunnprinsippene
og bli utfordret til å bruke sin kunnskap når de registrerer sine
resultater. I lærernotatene finner du forslag til svar på spørsmålene
som stilles i elevarkene.
Grunnmodellene er en måte for barn å forstå og integrere mekaniske
og strukturelle prinsipper i sine egne modeller.
Lærernotater
I lærernotatene finner du all informasjon, tips og råd som du behøver
for å forberede undervisningen. Hver modell barna bygger har
spesifikke læringsmål: ordforråd, spørsmål og svar og ytterligere
forslag til undersøkelser.
Leksjonene følger LEGO Educations metode for å strukturere
undervisningen: Innledning, montering, vurdering og videreutvikling.
Dette gjør det mulig for deg å få til en god progresjon i aktivitetene.
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Innledning
Barna bygger kunnskap på en bedre måte når de knytter sammen nye
erfaringer med det de allerede vet, eller når en innledende erfaring gir
inspirasjon til å søke ny kunnskap. Barna får ideer til å identifisere et
problem og til å hjelpe Jack og Jill, våre to tegneserievenner, som
veileder oss gjennom aktivitetene. Vis flash-animasjonen med Jack
og Jill og la barna definere problemet og undersøke hvordan de
best kan komme fram til en løsning. En annen fremgangsmåte er
å lese fortellingen sammen med flashanimasjonen.
Bruk din egen erfaring eller få inspirasjon fra både nære og fjerne
hendelser når du planlegger undervisningen for barna. Jo lettere
barna identifiserer seg med situasjonen Jack og Jill befinner seg i,
jo lettere vil de skjønne teknologien, naturfaget og matematikken
som venter dem.
Montering
Læring fremmes best når både hendene og hodene er aktive.
Barna bygger modellene trinnvis i par. To barn bygger ved å bruke
separate hefter (A og B) for å skape sine egne delsystemer, og så
samarbeider de for å sette sammen én komplett modell.
Vurdering
Når barna vurderer hva de har utviklet, vil de få muligheten til å
utdype sin forståelse. Når de reflekterer, utvikler de forbindelser
mellom tidligere kunnskap og nye erfaringer. Dette gir barn som
reflekterer over hva de har observert eller konstruert, og som fordyper
sin forståelse av det de nettopp har erfart. De diskuterer sine resultater
og reflekterer over og tilpasser ideer. Denne prosessen kan
oppmuntres ved å stille relevante naturfaglige og tekniske spørsmål.
Spørsmål er foreslått i materialet for å oppfordre barn til å utføre
relevante undersøkelser, sette opp hypoteser og forslå forklaringer
og til å reflektere over hvordan de finner svar – og se etter nye
muligheter.
Denne fasen gjør det mulig å evaluere hva det enkelte barn lærer
og hvordan det gjør fremskritt.
Videreutvikling
Læring er alltid morsommere og oppfordrer til større kreativitet når
det finnes adekvate utfordringer. Det å opprettholde utfordringene
og tilfredsstillelsen ved å gjennomføre et arbeid, vil kunne inspirere
til mer avansert arbeid. Ideer til videre undersøkelser er derfor vedlagt
for å oppmuntre barna til å forandre og legge til deler til sine modeller,
og til å fortsette å undersøke alltid med læringsområdet i fokus. Denne
fasen lar barna arbeide i ulikt tempo og på ulike nivåer, avhengig av
dere ulike forutsetninger.
Det er greitt dersom det ikke er nok tid til å fullføre videreutviklingen.
De tre første fasene av prosessen dekker ferdighetene som er tatt
med i målene for hver aktivitet. Du kan utelate videreutviklingen
dersom du ønsker det, eller utsette den til et seinere tidspunkt.
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Elevark
Hvert elevark har en bestemt fremgangsmåte som følger
læringsmodellen til Lego, og inkluderer lettleselige veiledninger
med bilder. Barna kan bruke og utforske sine modeller med lite
hjelp fra læreren. De vil kunne forutsi, teste, måle og samle data,
endre modellene for å sammenligne og sette modeller opp mot
hverandre, samt trekke konklusjoner.
La barna jobbe i par, forutsi og teste hypotesene minst tre ganger,
for å sikre at resultatene blir pålitelige. Deretter kan de registrere
sine hoveddata. Ved slutten av hver aktivitet utfordres barna til å
designe og tegne et redskap som bruker hoveddelene de nettopp
utforsket.
Elevarkene er et enkelt verktøy for å vurdere barnas individuelle
nivå og måloppnåelse. De kan også være en verdifull del av barnas
loggbøker.
illustrationer_cleanUp_003_cmyk.Page 1 04-04-2006 15:34:37

Problemløsningsaktiviteter
De seks aktivitetene i problemløsning inneholder alle reelle
situasjoner med utfordringer som ikke bare kan løses på én måte.
C

M

Problembeskrivelsene og den nøye definerte konstruksjonsoversikten
skal kopieres og brukes av barna. Beskrivelser av fokusområder,
nødvendig materiell, ekstra utfordringer og hvordan progresjonen
bør være, er bare for lærerne!

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aktivitetene i problemløsning er realistiske og barna vil kunne teste
og integrere mer enn bare ett prinsipp om gangen. Lærerveiledningen
for hver utfordring gir tips for hva og hvordan du måler, samtidig som
elevene utfører en rettferdig testing av løsningene.
Som hjelp har vi inkludert mulige løsninger på de foreslåtte
problemene. Bruk disse som “tips og triks” eller skriv dem ut og heng
dem opp som plakater for å inspirere barna. De foreslåtte løsningene
på oppgavene i problemløsning er bare ment som veiledende forslag
for de mulige løsningene barna vil komme frem til selv.
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Tips for ledelse i klasserommet
Rekkefølgen på aktivitetene
Begynn med prinsippdelen: Enkle maskiner, mekanismer og
strukturer. La barna arbeide seg gjennom noen eller alle
grunnprinsippene, for å få praktisk forståelse for begrepene.
Deretter velger du hvilket tema som passer for ditt
undervisningsprogram. Du introduserer hovedaktivitetene innen
samme tema og lar barna undersøke ideene som er oppført i
lærerveiledningen og elevarkene.
Etter hvert tema kan en relevant aktivitet i problemløsning
introduseres, for å avgjøre hvor godt barna kan finne fram til og
bruke kunnskapen de har utviklet.
Hvor lang tid tar det?
En dobbelttime er ideell for å kunne utforske, bygge og teste alle
tilleggsideene grundig, og for å la barna lage eventuelle kreative
variasjoner på egenhånd. Hver modell kan imidlertid bygges, testes
og utforskes av to barn, og delene kan igjen tas fra hverandre før
undervisningen er over.
Hvordan bruker jeg heftene med byggeinstruksjoner?
For enkel klasseromshåndtering foreslår vi å oppbevare heftene
med byggeinstruksjoner i separate, gjennomsiktige plastikkmapper
med binders, slik at de lett kan nås og brukes i begynnelsen av
hver undervisningsøkt.
Hva behøves i klasserommet?
Pultene kan settes vekk slik at modellene kan rulle fritt på et jevnt
gulv. En bordvifte kan være nødvendig for å lage vind, hårtørkere
kan brukes for yacht-løp osv. Ideelt sett bør en eller flere datamaskiner
være tilgjengelig for barna, slik at de kan utforske animasjonene med
Jack og Jill.
Barna må ha mulighet til å montere i par, ved enten å sitte side ved
side eller vendt mot hverandre. Serveringsbrett eller kantinebrett er
ideelle å bygge på, fordi de forhindrer at ting ruller på gulvet. Det er
også en fordel å ha skap eller hyller å legge settene flatt på, med
eventuelle uferdige modeller plassert på toppen.
Eventuelle andre materialer du vil trenge, vil være vanlig i et hvert
klasserom, og de står oppført i starten av hver aktivitet.
Ha det gøy!
LEGO® Education
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Læreplanen og
undervisningsoppleggene
Prosessene der elever aktivt bygger, utforsker, undersøker, spør og
diskuterer, legger til rette for en lang rekke læringsmuligheter. Her
er en oversikt over mulig tilknytning til læreplanen:
Naturfag
I læreplanen for naturfag finner vi spesielt tre hovedområder der
dette byggesettet kommer til sin rett: Forskerspiren, Teknologi og
design og Fenomener og stoffer. Gjennomgående for naturfag
er at elevene skal utføre praktiske og undersøkende aktiviteter,
teste ideer og forklaringer, finne, registrere, analysere og evaluere
naturfaglige beviser og arbeidsmetoder.
Teknologi og design
Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne der naturfag,
matematikk og kunst og håndverk samarbeider. Teknologi og
design dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter til
nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi
står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være
et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet.
Matematikk
Arbeidsoppgavene elevene får med dette byggesettet finner vi
også dekning for i læreplanen for matematikk. Generelt kan vi si at
elevene skal lage nøyaktige diagrammer, grafer og konstruksjoner
på papir, skrive ned metoder, løsninger og konklusjoner, utforme
overbevisende argumenter basert på resultater og lage generelle
forklaringer.
Rammeplansliste
Ta en blyant og notatblokk, og sett deg ned et par minutter for
å høre på hvordan “parbyggerne” i klassen samarbeider i hvilken
som helst av aktivitetene fra LEGO®. Noter ned nøkkelkunnskap,
kompetanse- og holdningsresultater etter hvert som du oppdager
dem.
Vi er sikre på at de verdifulle, kreative, problemløsningsoppgaver og
sosiale aspekter ved disse aktivitetene taler for seg selv.
De viktigste ferdighets- og kunnskapsresultatene som skoler
vanligvis er opptatt av, er oppført i oversikten over de faglige
utfordringene på de neste sidene Oversikten er gitt i stikkordsform,
for å gi leseren en ide om hvilke muligheter de ulike modellene gir.
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Undervisningsoppleggene og faglige utfordringer

KREFTER OG BEVEGELSE
Feiebil

Fiskestang

Vogn med frihjul

Hammeren

•	Undersøke sperrehaken
og palen som
et sikkerhetssystem
•	Undersøke automatisk
mekanisk kontroll av
bevegelse
•	Designe og konstruere:
et fiskespill med lettforståelige
regler og et rettferdig
poengsystem

•	Undersøke effekten av ulike
hjulstørrelser og dekkmateriale
på kjøretøyets effektivitet
(fungerende karakteristikker
til materialer)
•	Hjul og akslinger for å flytte
lasten
•	Designe og konstruere:
et kjøretøy som ruller så langt
som mulig i nedoverbakke

•	Undersøke mekanisk kontroll
og timing av sammensatte
handlinger med kamskiver
og vektstenger
•	Undersøke hvordan i
ndustrier tester kvaliteten
på komponenter
•	Designe og konstruere:
et mekanisk leketøy som gjør
så mye som mulig

•	Redusere fart og øke kraft
ved å bruke snor og trinser
(taljesystem)

•	Skråplan
•	Friksjon

•	Skråplan
•	Friksjon

•	Måle avstand
•	Estimereog sammenligne
kraft, hastighet
•	Konstruere og evaluere
rettferdige poengsystemer og
rettferdige regler for spill
•	Forhold og brøker

•	Utstyr for avlesing og
kalibrering
•	Måle avstand, masse
•	Jobbe med negative tall
(i bunnen av bakken, rull bilen
bakover til null)
•	Utforske usikkerhet i målinger
•	Beregne gjennomsnitt

•	Måle antallet “treff” per
tidsenhet
•	Estimere og sammenligne
gripekrefter til LEGO®
elementer
•	Uttrykke relative gripekrefter
ved bruk av matematiske
begreper

Naturfag
•	Undersøke trinser med
hensyn til sikkerhet og
tannhjul i forhold til hastighet
•	Kontrollere friksjon og sluring
•	Designe og konstruere:
den mest effektive
rengjøringsmaskinen som
kan slepes

Teknologi og design
•	Balanserte og ubalanserte
krefter
•	Friksjon

Matematikk
•	Måle avstand
•	Bruke forholdstall
•	Effektivitet som en prosent
eller brøk
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MÅLINGER
Rullehjul

Brevvekt

Tikkende klokke

•	Undersøke systemer
av vektstenger og
forbindelsesledd
•	Konstruere skalaer som er
nøyaktige og lettleselige
•	Designe og konstruere:
den mest nøyaktige og
lettanvendelige veiemaskinen

•	Undersøke tilbakemeldings
kontrollsystmer (pendel og
anker) og oppgiring
•	Konstruere skalaer som er
nøyaktige og lettleselige
•	Designe og konstruere:
den mest nøyaktige innretning
for å måle tid som varer lengs

•	Balansere krefter
•	Kalibrere og avlese vekter
•	Måle vekt så nøyaktig som
mulig

•	Pendelen
•	Kalibrere og avlese skalaer
•	Måle tid så nøyaktig som
mulig

•	Utstyr for avlesing og
kalibrering
•	Måle masse
•	Sammenligne nøyaktigheten
til ulike målingsmetoder
•	Bruke negative tall
•	Utrykke graden av
unøyaktighet

•	Måle tid
•	Utstyr for avlesing og
kalibrering
•	Sammenligne nøyaktigheten
til ulike målingsmetoder
•	Utrykke graden av
unøyaktighet

Naturfag
•	Undersøke nedgiring og
sammensatt giring
•	Konstruere skalaer som er
nøyaktige og som lett kan
avleses av brukeren
•	Designe og konstruere:
den mest nøyaktige og
lettanvendelige innretning for
avstandsmåling

Teknologi og design
•	Kalibrere og avlese skalaer
•	Måle avstand så nøyaktig som
mulig

Matematikk
•	Utstyr for avlesing og
kalibrering
•	Måle avstand
•	Telle oppover og nedover
•	Sammenligne nøyaktigheten
til ulike målingsmetoder
•	Forhold og brøker
•	Utrykke graden av
unøyaktighet
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ENERGI
Vindmølle

Landyacht

Svinghjulbilen

•	Undersøke seilform, areal og
vinkel for effektivt å fange
vindenergi
•	Undersøke mekanismer
som effektivt bruker energi i
transport
•	Designe og konstruere:
det mest effektive, vinddrevne
kjøretøyet som kan kjøre i alle
retninger

•	Undersøke svinghjul
som en hastighets- og
sikkerhetskontroll
•	Undersøke svinghjulbilen som
en energisparer
•	Bruke tannhjul for å øke
hastighet
•	Designe og konstruere:
det kjøretøyet som ruller
lengst og jevnest, ved bruk
av “medbrakt energi”

•	Ta i bruk vindenergi for
transport
•	Omforme energi ved å gire
ned
•	Krefter og vindmotstand
•	Balanserte og ubalanserte
krefter

•	Lagring av kinetisk/
bevegelsesenergi
•	Friksjon
•	Balanserte og ubalanserte
krefter

•	Estimere og måle avstand,
areal, tid og vinkel
•	Uttrykke hastighet og
effektivitet, i forhold til
vindvinkelen
•	Uttrykke hastighet og
effektivitet, i forhold til seilets
form og areal

•	Måle avstand og tid
•	Uttrykke hastighet og
tilbakelagt avstand i forhold
til svinghjulets masse

Naturfag
•	Undersøke seilmateriale, form
og areal for effektivt å fange
vindenergi av vindenergi
•	Undersøke strukturer
•	Designe og konstruere:
det mest effektive systemet
for energilagring og
energioverføring for en
vindmølle

Teknologi og design
•	Bruke vindenergi til å drive
maskiner
•	Lagring og overføring av
energi, omforminger av
kinetisk til potensiell energi
•	Balanserte og ubalanserte
krefter

Matematikk
•	Måle kraft som funksjon av tid
og areal
•	Beregne og sammenligne
hastighet og effektivitet i
forhold til seilform og areal
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MOTORISERTE MASKINER
Motorisert bil

Dragster

Gåmaskinen

Dogbot

•	Undersøke oppgiring
•	Designe og konstruere:
en dragster som kjører
lengst når den slippes fra
utskytningsrampen

•	Undersøke sveiver, vektstenger
og forbindelsesledd når
det gjelder stabilitet og
gåavstand, for å produsere
gåbevegelser eller bevegelser
fram eller tilbake
•	Undersøke sperrehaker for
å kontrollere sluring og lage
énveisbevegelse
•	Undersøke relative posisjoner
til sveiver for å produsere en
rekke naturlige “ganglag”
•	Undersøke snekkedrevet med
hensyn til ekstrem nedgiring
•	Designe og konstruere:
en gåmaskin som kan
håndtere de bratteste bakker
og det vanskeligste terreng

•	Undersøke vektstenger,
forbindelsesledd, kamskiver
og sveiver for å produsere
sammensatte tidsavhengige
og kontrollerte bevegelser
•	Undersøke trinser og sluring
med hensyn til sikkerhet
•	Bruk en rekke materialer for å
lage en “overflate”, for å skape
en dynamisk modell
•	Designe og konstruere:
en “animert” skapning som
simulerer hundelignende
oppførsel

•	Undersøke overføring av
bevegelse og energi
•	Undersøke forholdet
mellom hastighet og masse,
bevegelsesmengde og
kinetisk energi

•	Omhyggelig observasjon av
måten en person beveger seg
på, for å sammenligne med
måten gåmaskinen faktisk
beveger seg på

•	Omhyggelig observasjon av
måten en hund beveger seg
på, for å sammenligne med
Dogbots bevegelser

•	Måle avstand og tid
•	Legge merke til mulige
sammenhenger mellom
tilbakelagt avstand og
hjulmasse

•	Måle avstand, tid
•	Beregne hastighet
•	Legge merke til mønstre
for skrittlengde i forhold til
sveivlengde
•	Måle og uttrykke vinkelen
på skråplan

•	Måle og uttrykke graden av
ogretningen til bevegelsen
til “kroppsdeler”, og antallet
handlinger per tid
•	Legge merke til mønstre for
øyebevegelsen, i forhold til
omdreiningspunktets posisjon
i kamskiven
•	Evaluere og uttrykke atferden
til modellen, når det gjelder
kvalitet og kvantitet

Naturfag
•	Undersøke nedgiring, ulike
typer dekk og hjul for å gi
størst dreiemoment
•	Undersøke hastigheten og
trekkraften til ulike oppsett
av tannhjul og hjul
•	Designe og konstruere:
et motorisert kjøretøy som kan
dra den tyngst mulige lasten

Teknologi og design
•	Undersøke effektene av last
på friksjon, redusere friksjon
•	Skråplan og arbeid

Matematikk
•	Måle avstand og tid
•	Måle og uttrykke vinkelen
på skråplan
•	Beregninger av hjuldiameter
og omkrets, i forhold til
tilbakelagt avstand per
rotasjon
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Vektstang
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Elevark

Enkle maskiner: Vektstang
Vektstangen er sannsynligvis den mest brukte av enkle maskiner. En vektstang er en stiv bjelke
eller en massiv gjenstand som blir brukt til kraftoverføring.
Med et omdreiningspunkt kan vektstangen endre kraften som brukes (løftekraft), endre retningen
til kraften og forandre forflytningen. Løftekraften, et omdreiningspunkt og lasten er tre parametre
som er vanlige i enhver vektstang.
Avhengig av posisjonene til disse tre parametrene, kan du skille mellom vektstenger av første,
andre eller tredje klasse.

Last

Visste du at?
Det engelske begrepet
for vektstang: levers,
kommer fra det franske
ordet levier som betyr
“å heve”.

Løftekraft

Omdreiningspunkt (akse)

Vektstenger av første klasse har omdreiningspunktet plassert mellom løftekraften og lasten.
Vanlige eksempler på vektstenger av første klasse er en huske, et brekkjern, tenger og sakser.

Last

Løftekraft

Omdreiningspunkt (akse)

Vektstenger av andre klasse har omdreiningspunktet og løftekraften på motsatt ende, og lasten
er plassert mellom de to. Vanlige eksempler på vektstenger av andre klasse inkluderer
nøtteknekkere, trillebårer og flaskeåpnere.

Løftekraft

Last

Omdreiningspunkt (akse)

Vektstenger av tredje klasse har omdreiningspunktet og lasten på motsatte ender, og løftekraften
er plassert mellom de to. Vanlige eksempler på vektstenger av tredje klasse er pinsetter og istenger.
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Enkle maskiner: Vektstang

Elevark

A1
Bygg A1, bok I, side 2 til 3
Trykk ned på vektstangen for å løfte lasten.
Sett navn på omdreiningspunktet, lasten og løftekraften.
Bruk en sirkel for å vise akkurat hvor hver av dem er.
Hvilken klasse tilhører denne vektstangen?

A2
Bygg A2, bok I, side 4 til 5
Hev vektstangen.
Beskriv hvor vanskelig eller enkelt det var å løfte lasten.
Sett navn på omdreiningspunktet, lasten og løftekraften.
Bruk en sirkel for å vise akkurat hvor hver av dem er.
Hvilken klasse tilhører denne vektstangen?

A3
Bygg A3, bok I, side 6 til 7
Hev vektstangen.
Beskriv hvor vanskelig eller enkelt det var å løfte lasten.
Sett navn på omdreiningspunktet, lasten og løftekraften.
Bruk en sirkel for å vise akkurat hvor hver av dem er.
Hvilken klasse tilhører denne vektstangen?
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Vektstang
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Lærerveiledning

Enkle maskiner: Vektstang
Vektstangen er sannsynligvis den mest brukte av enkle maskiner. En vektstang er en stiv bjelke
eller en massiv gjenstand som blir brukt til kraftoverføring.
Med et omdreiningspunkt kan vektstangen brukes til å endre løftekraften, endre retningen på
kraften og endre avstanden til forflytningen. Løftekraften, et omdreiningspunkt og lasten er tre
parametre som er vanlige i hver vektstang.
Avhengig av posisjonene til disse tre parametrene, kan du skille mellom vektstenger av første,
andre eller tredje klasse.

Last

Visste du at?
Det engelske begrepet
for vektstang: levers,
kommer fra det franske
ordet levier som betyr
“å heve”.

Løftekraft

Omdreiningspunkt (akse)

Vektstenger av første klasse har omdreiningspunktet plassert mellom løftekraften og lasten.
Vanlige eksempler på vektstenger av første klasse er en huske, et brekkjern, tenger og sakser.

Last

Løftekraft

Omdreiningspunkt (akse)

Vektstenger av andre klasse har omdreiningspunktet og løftekraft på motsatte ender, og lasten
er plassert mellom de to. Vanlige eksempler på vektstenger av andre klasse er nøtteknekkere,
trillebårer og flaskeåpnere.

Løftekraft

Last

Omdreiningspunkt (akse)

Vektstenger av tredje klasse har omdreiningspunktet og lasten på motsatte ender, og løftekraften
er plassert mellom de to. Vanlige eksempler på vektstenger av tredje klasse er pinsetter og istenger.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

17

Enkle maskiner: Vektstang

Lærerveiledning

A1
Denne modellen viser en vektstang av første klasse.
Den har løftekraften og lasten på motsatte ender med
omdreiningspunktet midt i mellom. Denne modellen bruker
minst løftekraft for å flytte lasten.

Løftekraft

Omdreiningspunkt
(akse)

Last

A2
Omdreiningspunkt (akse)

Denne modellen viser en vektstang av andre klasse.
Den har løftekraften og omdreiningspunktet på motsatte
ender med lasten midt i mellom. Løftekraften som behøves
for å flytte lasten er omtrent halvparten av kraften fra lasten.

Last

Løftekraft

A3
Denne modellen viser en vektstang av tredje klasse.
Den har omdreiningspunktet og lasten på motsatte ender
med løftekraften midt i mellom. Selv om løftekraften som
behøves er større enn å løfte lasten direkte, er fordelen med
å bruke en vektstang av tredje klasse at lasten flyttes en lengre
avstand enn løftekraften.

Omdreiningspunkt (akse)

Last

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.
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Hjul og aksling
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Elevark

Enkle maskiner: Hjul og aksling
Hjul og akslinger er som regel runde objekter, ofte et stort hjul og en mindre aksling, festet
sikkert til hverandre.

Hjul

Visste du at?
Det første konstruerte
hjulet som har blitt funnet
så langt ble lagd av
sumererne for omtrent
5600 år siden.

Aksling

Hjulet og akslingen vil alltid rotere ved samme fart. Grunnet den større omkretsen til hjulet, vil
hjulets overflate rotere raskere – og bevege seg en større avstand også.
Å plassere en last på et kjøretøy med hjul reduserer alltid friksjonen sammenlignet med å dra
lasten langs bakken. Hjul brukes ikke alltid til transport innen vitenskap og teknologi. Hjul med
riller kalles trinser og hjul med tenner kalles tannhjul.
Vanlige eksempler på hjul og akslinger er kjevler, rulleskøyter og traller.
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Enkle maskiner: Hjul og aksling

Elevark

B1
Bygg B1, bok I, side 8 til 9
Skyv modellen langs bordet i en rett linje.
Beskriv hva som skjer.
Prøv nå å kjøre den i et sikksakk-mønster med skarpe svinger.
Beskriv hva som skjer.

B2
Bygg B2, bok I, side 10 til 11
Skyv modellen langs bordet i en rett linje.
Beskriv hva som skjer.
Prøv nå å kjøre den i et sikksakk-mønster med skarpe svinger.
Beskriv hva som skjer og sammenlign med modellen ovenfor.

B3
Bygg B3, bok I, side 12 til 15
Skyv modellen langs bordet i en rett linje.
Beskriv hva som skjer.
Prøv nå å kjøre den i et sikksakk-mønster med skarpe svinger.
Beskriv hva som skjer og sammenlign med modellene ovenfor.
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Enkle maskiner: Hjul og aksling

Elevark

B4
Bygg B4, bok I, side 16 til 17
Beskriv hva som skjer og bevegelsen til universalleddet, når
du vrir på håndtaket.
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Hjul og aksling
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Lærerveiledning

Enkle maskiner: Hjul og aksling
Hjul og akslinger er som regel runde objekter, ofte et stort hjul og en mindre aksling,
festet sikkert til hverandre.

Hjul

Visste du at?
Det første konstruerte
hjulet som har blitt funnet
så langt, ble lagd av
sumerne for omtrent
5600 år siden.

Aksling

Hjulet og akslingen vil alltid rotere ved samme fart. Grunnet den større omkretsen til hjulet, vil
hjulets overflate rotere raskere – og bevege seg en større avstand også.
Å plassere en last på et kjøretøy med hjul reduserer alltid friksjonen sammenlignet med å dra
lasten langs bakken. Hjul brukes ikke alltid til transport innen vitenskap og teknologi. Hjul med
riller kalles trinser og hjul med tenner kalles tannhjul.
Vanlige eksempler på hjul og akslinger er kjevler, rulleskøyter og traller.
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Enkle maskiner: Hjul og aksling

Lærerveiledning

B1
Denne modellen viser en vogn med atskilte akslinger. Det er
svært lett å styre begge når du kjører i en rett linje, eller når
sikksakk-mønstrene involverer skarpe svinger. Med de atskilte
akslingene kan hjulene rotere med ulike hastigheter.

B2
Denne modellen viser en vogn med faste akslinger. Den er
svært lett å styre når du kjører i en rett linje. Den er imidlertid
vanskelig å styre når du følger et sikksakk-mønster som
involverer skarpe svinger, fordi hjulene ikke kan rotere ved
ulike hastigheter. Ett hjul vil alltid skrense når det runder
hjørner.

B3
Denne modellen viser en vogn med et styringssystem. Det
er svært lett å styre begge hjulene når du kjører i en rett
linje, eller når sikksakk-mønstrene involverer skarpe svinger.
Med de atskilte akslingene kan hjulene rotere med ulike
hastigheter og rattet gir god kontroll.
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Enkle maskiner: Hjul og aksling

Lærerveiledning

B4
Denne modellen viser et universalledd. Når vi dreier på
håndtaket, overføres den roterende bevegelsen skrått
gjennom universalleddet. Hastighetsforholdet mellom fart
inn og fart ut er 1:1.
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Trinse
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Elevark

Enkle maskiner: Trinse
Trinser er hjul som beveges av tau, kjettinger eller belter som går langs kanten.

Drivhjul

Følgehjul

I en beltedrevet trinse løper et sammenhengende belte over to trinsehjul. Hjulet som påvirkes av
en ytre kraft kaller vi drivhjulet, og det andre er følgehjulet. Trinsen som er drivhjulet representerer
kraften inn og trinsen som er følgehjulet gir en kraft ut. Når drivhjulet roterer, beveger beltet seg
og forårsaker at følgehjulet roterer i samme retning. Dersom drivhjulet er mindre enn følgehjulet,
vil følgehjulet rotere saktere enn drivhjulet.
Beltedrevne trinser er avhengig av beltefriksjon for å kunne overføre bevegelse. Dersom beltet er
for stramt, vil beltet skape unyttige friksjonskrefter på trinseakslingen og lageret. Dersom beltet
er for løst, vil det slure og den tilførte kraften utnyttes ikke effektivt. Sluring er en sikkerhetsfunksjon
for beskyttelse mot overbelastning til beltedrevet maskineri.
For tunge løftejobber kan flere trinsehjul kombineres til et løftesystem, som gjør det lettere å løfte
tunge gjenstander.

Lasten løftes opp

Visste du at?
Trinser var
utgangspunktet for
tidsalderen med
masseproduksjon i
England. Trinser ble
produsert på
begynnelsen av
1800-tallet, for å forsyne
British Royal Navy med
trinseblokker til
krigsskipene under
Napoleonskrigene.

Trekk ned

Det blir ikke lettere å løfte en last ved bruk av en enkel trinse, med den endrer retningen til
bevegelsen uten økt hastighet eller ekstra løftekraft. Den lar deg bare løfte en last ved å dra i
tauet. Trinser kan enten være bevegelige eller faste. Forskjellen mellom faste og bevegelige
trinser, er at faste trinser ikke beveger seg opp eller ned når lasten flyttes. En fast trinse er ofte
festet til en stang eller takbjelke og vil bare kunne rotere rundt sin egen aksling. Bruken av flere
trinsehjul på én aksling, i et løfte- eller drasystem, kaller vi et taljesystem.
Vanlige eksempler på trinser finner vi i vinduspersienner, gardiner og flaggstenger.
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Enkle maskiner: Trinse

Elevark

C1
Bygg C1, bok I, side 18
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen.
Deretter øker du forsiktig kraften på håndtaket og beskriver
hva som skjer.

C2
Bygg C2, bok I, side 19
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen.
Deretter øker du forsiktig kraften på håndtaket og beskriver
hva som skjer.

C3
Bygg C3, bok I, side 20
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen.
Deretter øker du forsiktig kraften på håndtaket og beskriver
hva som skjer.
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Enkle maskiner: Trinse

Elevark

C4
Bygg C4, bok I, side 21
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen. Deretter øker du forsiktig kraften på håndtaket
og beskriver hva som skjer.

C5
Bygg C5, bok I, side 22 til 23
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen. Gi navn til drivtrinsene og følgetrinsene. Bruk
en sirkel for å vise nøyaktig hvor hver av dem er.

C6
Bygg C6, bok I, side 24 til 25
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen. Gi navn til drivtrinsene og følgetrinsene. Bruk
en sirkel for å vise nøyaktig hvor hver av dem er.
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Enkle maskiner: Trinse

Elevark

C7
Bygg C7, bok I, side 26 til 27
Drei på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtrinsen og
følgetrinsen.
Gi navn til drivtrinsene og følgetrinsene. Bruk en sirkel for å
vise nøyaktig hvor hver av dem er.

C8
Bygg C8, bok I, side 28 til 31
Trekk i tråden for å løfte lasten. Beskriv hva som skjer.

C9
Bygg C9, bok I, side 32 til 35
Dra i tråden for å løfte lasten. Beskriv hva som skjer.
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Enkle maskiner: Trinse

Elevark

C10
Bygg C10, bok I, side 36
Dra i tråden for å løfte lasten. Beskriv hva som skjer.
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Lærerveiledning

Enkle maskiner: Trinse
Trinser er hjul som beveges av tau, kjettinger eller belter som går langs kanten.

Drivhjul

Følgehjul

I en beltedrevet trinse løper et sammenhengende belte over to trinsehjul. Hjulet som påvirkes av
en ytre kraft kaller vi drivhjulet, og det andre er følgehjulet. Trinsen som er drivhjulet representerer
kraften inn og trinsen som er følgehjulet gir en kraft ut. Når drivhjulet roterer, beveger beltet seg
og forårsaker at følgehjulet roterer i samme retning. Dersom drivhjulet er mindre enn følgehjulet,
vil følgehjulet rotere saktere enn drivhjulet.
Beltedrevne trinser er avhengig av beltefriksjon for å kunne overføre bevegelse. Dersom beltet er
for stramt, vil beltet skape unyttige friksjonskrefter på trinseakslingen og lageret. Dersom beltet
er for løst, vil det slure, og den tilførte kraften utnyttes ikke effektivt. Sluring er en sikkerhetsfunksjon
for å beskytte mot overbelastning i et beltedrevet maskineri.
For tunge løftejobber kan flere trinsehjul kombineres til et løftesystem, som gjør det lettere å løfte
tunge gjenstander.

Lasten løftes opp

Visste du at?
Trinser var
utgangspunktet for
tidsalderen med
masseproduksjon i
England. Trinser ble
produsert på
begynnelsen av
1800-tallet, for å forsyne
British Royal Navy med
trinseblokker til
krigsskipene under
Napoleonskrigene.

Trekk ned

Det blir ikke lettere å løfte en last ved bruk av en enkel trinse, men den endrer retningen til
bevegelsen uten økt hastighet eller ekstra løftekraft. Den lar deg bare løfte en last ved å dra i
tauet. Trinser kan enten være bevegelige eller faste. Forskjellen mellom faste og bevegelige
trinser, er at faste trinser ikke beveger seg opp eller ned når lasten flyttes. En fast trinse er ofte
festet til en stang eller takbjelke og vil bare kunne rotere rundt sin egen aksling. Bruken av flere
trinsehjul på én aksling, i et løfte- eller drasystem, kaller vi et taljesystem.
Vanlige eksempler på trinser finner vi i vinduspersienner, gardiner og flaggstenger.
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Enkle maskiner: Trinse

Lærerveiledning

C1
Denne modellen viser en beltedrevet trinse hvor hastigheten
og retningen på drivtrinsen og følgetrinsen er den samme.
Et lett grep på håndtaket vil stoppe drivtrinsen fra å rotere,
fordi dette får beltet til å slure.

C2
Denne modellen viser en beltedrevet trinse hvor hastigheten
økes. Følgetrinsen roterer raskere enn drivtrinsen, men kraften
ut reduseres og beltet kan slure.

C3
Denne modellen viser en beltedrevet trinse hvor hastigheten
minskes. Følgetrinsen roterer saktere enn drivtrinsen. Dette
øker kraften ut, men beltet slurer med økt last.
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Enkle maskiner: Trinse

Lærerveiledning

C4
Denne modellen viser en beltedrevet trinse hvor hastigheten
til drivtrinsen og følgetrinsen er den samme, men de roterer
i motsatt retning, fordi beltet krysses.

C5
Denne modellen viser en beltedrevet trinse hvor
hastigheten til drivtrinsen og følgetrinsen er den samme,
men bevegelsesvinkelen endres av vridningen i beltet.

Drivtrinse

Følgetrinse

C6
Denne modellen viser en beltedrevet trinse som bruker
et sammensatt trinsesystem. Dette reduserer hastigheten
betraktelig, men samtidig økes kraften ut betraktelig. Den
mindre drivtrinsen gjør at den store følgetrinsen beveger
seg saktere. Den lille drivtrinsen på den samme
akslingen som den store følgetrinsen blir drivtrinsen
til den andre, store følgetrinsen.

Drivtrinse

Drivtrinse

Følgetrinse
Følgetrinse
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Enkle maskiner: Trinse

Lærerveiledning

C7
Denne modellen viser en beltedrevet trinse hvor én
drivtrinse driver to følgetrinser, noe som skaper dobbel
virkning. Forskjellen i størrelse mellom drivtrinsen og
følgetrinsen forårsaker en hastighetsreduksjon, men en
økt kraft ut.

Følgetrinse
Følgetrinse
Drivtrinse

C8
Denne modellen skaper ingen økning eller reduksjon i den
nødvendige løftekraften, hastigheten eller avstanden. Hele
lasten til LEGO® vekten bare løftes eller senkes.

C9
Denne modellen viser en beltedrevet trinse med en enkelt
fast trinse. Den gir ingen økning eller reduksjon i nødvendig
løftekraft eller hastighet, men den endrer bare
bevegelsesretningen.
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Enkle maskiner: Trinse

Lærerveiledning

C10
Denne modellen viser en beltedrevet trinse med en fast og
en bevegelig trinse. Den halverer nødvendig kraft for å løfte
lasten, men den reduserer også hastigheten til lasten når
den løftes. Du må trekke to ganger trådens lengde for å
løfte lasten.
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Elevark

Enkle maskiner: Skråplan
Et skråplan er en skrå overflate som brukes til å løfte gjenstander, f.eks. en rampe.

d
an

Høyde

Visste du at?
Fordelen med å bruke
skråplan har vært kjent
og brukt i flere tusen år.
De gamle egypterne
brukte skråplan laget av
jord for å lette transporten
av de store steinblokkene
til toppen av pyramidene.

st
Av

Ved å bruke et skråplan til å løfte en gjenstand til en gitt høyde, må gjenstanden beveges over
en lengre avstand, men du kan bruke mindre kraft enn dersom objektet ble løftet rett opp.
Du kan enten bruke stor kraft for å heve en gitt last en kort avstand rett opp, eller bruke mye
mindre kraft for å løfte den over den lengre avstanden langs skråplanet.
Vanlige eksempler på skråplan er ramper, stiger og trapper.
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Enkle maskiner: Skråplan

Elevark

D1
Bygg D1, bok II, side 2 til 12
Slipp lasten. Beskriv hva som skjer.

D2
Bygg D2, bok II, side 13 til 15
Slipp lasten. Beskriv hva som skjer.
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Skråplan
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Lærerveiledning

Enkle maskiner: Skråplan
Et skråplan er en skrå overflate som brukes til å løfte gjenstander, f.eks. en rampe.

d
an

Høyde

Visste du at?
Fordelen med å bruke
skråplan har vært kjent
og brukt i flere tusen år.
De gamle egypterne
brukte skråplan laget av
jord for å lette transporten
av de store steinblokkene
til toppen av pyramidene.

st
Av

Ved å bruke et skråplan til å løfte en gjenstand til en gitt høyde, må gjenstanden beveges over
en lengre avstand, men du kan bruke mindre kraft enn dersom objektet ble løftet rett opp.
Du kan enten bruke stor kraft for å heve en gitt last en kort avstand rett opp, eller bruke mye
mindre kraft for å løfte den over den lengre avstanden langs skråplanet.
Vanlige eksempler på skråplan er ramper, stiger og trapper.
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Enkle maskiner: Skråplan

Lærerveiledning

D1
Denne modellen viser et kort skråplan. Ingenting skjer når
lasten slippes. Kraften er ikke stor nok til å heve lasten til
toppen av skråplanet. Dersom et annet hjul legges til, vil
kraften kunne heve lasten.

Last

Løftekraft

D2
Denne modellen viser et langt skråplan. Fordi dette
skråplanet er lengre og vinkelen til rampen dermed blir
mindre, vil løftekraften kunne heve lasten til toppen av
skråplanet.
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Elevark

Enkle maskiner: Kile
En kile er en variant av skråplanet. Kilen kan, i motsetning til skråplanet, bevege seg.

Enkel kile

Visste du at?
Kiler brukes for å dele
granitt!
En enkel innretning som
kalles kile og knekt kan
dele store granittblokker.

Dobbel kile

En kile kan ha en enkel eller to skrå overflater. Kraften du behøver avhenger av forholdet mellom
lengden og høyden til kilen og dermed vinkelen mellom de skrå flatene.
Vanlige eksempler på kiler inkluderer økser, kniver og dørstoppere.
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Enkle maskiner: Kile

Elevark

E1
Bygg E1, bok II, side 16 til 25
Skyv kilen under lasten. Beskriv hva som skjer.

E2
Vend kilen rundt og skyv den deretter under lasten igjen.
Beskriv hva som skjer og sammenlign med modellen ovenfor.
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Lærerveiledning

Enkle maskiner: Kile
En kile er en variant av skråplanet. Kilen kan, i motsetning til skråplanet, bevege seg.

Enkel kile

Visste du at?
Kiler brukes for å dele
granitt!
En enkel innretning som
kalles kile og knekt kan
dele store granittblokker.

Dobbel kile

En kile kan ha en enkel eller to skrå overflater. Kraften du må bruke avhenger av forholdet
mellom lengden og høyden til kilen og dermed vinkelen mellom de skrå flatene.
Vanlige eksempler på kiler inkluderer økser, kniver og dørstoppere.
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Enkle maskiner: Kile

Lærerveiledning

E1
Denne modellen viser en enkel kile med en lang skrå
overflate. Vi kan bruke en liten kraft på kilen for å løfte
lasten, fordi kilen har en liten vinkel.

E2
Denne modellen viser en enkel kile med en kort skrå overflate.
Den større vinkelen til den skrå overflaten medfører at vi må
bruke større kraft for å løfte lasten, sammenlignet med forrige
kile. Men kilen beveger seg også en kortere avstand.
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Skrue
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Elevark

Enkle maskiner: Skrue
En skrue er en variant av et skråplan. Gjengene i skruen er som et skråplan viklet rundt en
sylinder. Avstanden mellom gjengene er som vinkelen til et skråplan.

Gjenger

Visste du at?
Arkimedes, den greske
forskeren, matematikeren
og oppfinneren, brukte
en skrue som grunnlag
for sin skruepumpedesign, for å sørge for
vanning i det 3. århundre
før Kristus.

Jo mindre helling er på gjengene til skruen, jo flere runder er nødvendig, men kraften som er
nødvendig for å få skruen inn, blir mindre. Kraften vi må bruke tilsvarer friksjonen og andre krefter
som påvirker skruen fra treverket.
Når en skrue skrus inn i et trestykke, tilsvarer det å rotere det lange skråplanet gjennom
trestykket. Den rotasjonskraften vi bruker på skrutrekkeren, omdannes til en vertikal kraft som
skrur skruen inn i trestykket. Hvor langt skruen beveger seg ved én fullstendig omdreining,
avgjøres av hellingen på skruen.
Hellingen er antallet gjenger per cm av skruen. Dersom en skrue har 8 gjenger på én cm, har
skruen en helling på 1/8. En skrue med en helling på 1/8 vil med en fullstendig omdreining bevege
seg 1/8 av én cm inn i gjenstanden.
Vanlige eksempler på skruer er skruer, korketrekkere og driller.
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Enkle maskiner: Skrue

Elevark

F1
Bygg F1, bok II, side 26 til 32
Drei på håndtaket og beskriv hva som skjer med hastigheten
og retningen.
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Lærerveiledning

Enkle maskiner: Skrue
En skrue er en variant av et skråplan. Gjengene i skruen er som et skråplan viklet rundt en
sylinder. Avstanden mellom gjengene er som vinkelen til et skråplan.

Gjenger

Visste du at?
Arkimedes, den greske
forskeren, matematikeren
og oppfinneren, brukte
en skrue som grunnlag
for sin skruepumpedesign, for å sørge for
vanning i det 3. århundre
før Kristus.

Jo mindre helling er på gjengene til skruen, jo flere runder er nødvendig, men kraften som er
nødvendig for å få skruen inn, blir mindre. Kraften vi må bruke tilsvarer friksjonen og andre krefter
som påvirker skruen fra treverket.
Når en skrue skrus inn i et trestykke, tilsvarer det å rotere det lange skråplanet gjennom
trestykket. Den rotasjonskraften vi bruker på skrutrekkeren, omdannes til en vertikal kraft som
skrur skruen inn i trestykket. Hvor langt skruen beveger seg ved én fullstendig omdreining,
avgjøres av hellingen på skruen.
Hellingen er antallet gjenger per cm av skruen. Dersom en skrue har 8 gjenger på én cm, har
skruen en helling på 1/8. En skrue med en helling på 1/8 vil med en fullstendig omdreining bevege
seg 1/8 av én cm inn i gjenstanden.
Vanlige eksempler på skruer er skruer, korketrekkere og driller.
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Enkle maskiner: Skrue

Lærerveiledning

F1
Denne modellen bruker gjengene til snekkedrevet for å
demonstrere prinsippet for skruen. Når vi dreier på
håndtaket, beveger skruen tannhjulet langs skruen i 90°
vinkel. Hastigheten til bevegelsen reduseres betraktelig.
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Elevark

Mekanismer: Tannhjul
Tannhjul er hjul med tenner som kobles sammen. Fordi tennene går i hverandre, kan de effektivt
overføre kraft og bevegelse.

Visste du at?
Ikke alle tannhjul er
runde. Noen tannhjul er
kvadratiske, trekantete
og til og med ovale.

Følgetannhjul

Drivtannhjul

Drivtannhjulet er tannhjulet som roterer på grunn av en ytre kraft, for eksempel hånden din eller
en motor. Alle tannhjul som drives av et annet tannhjul, kaller vi et følgetannhjul. Drivtannhjulet
leverer en kraft inn i systemet og følgetannhjulet leverer en kraft ut av systemet.
Ved bruk av et tannhjulssystem kan du endre hastigheten, retningen og kraften. Men det finnes
alltid fordeler og ulemper. Du kan for eksempel ikke øke kraften ut og samtidig få en hastighetsøkning.
For å forutsi hvordan to sammenkoblede tannhjul beveger seg relativt til hverandre, deler du
antallet tenner på følgetannhjulet med antallet tenner på drivtannhjulet. Dette kalles
tannhjulsforholdet. Dersom et følgetannhjul med 24 tenner kobles sammen med et drivtannhjul
med 48 tenner, er tannhjulforholdet 1:2. Det betyr at følgetannhjulet vil rotere dobbelt så fort som
drivtannhjulet.
Vi finner tannhjul i mange maskiner hvor det er behov for å kontrollere hastigheten på roterende
bevegelse og rotasjonskraften. Vanlige eksempler inkluderer elektriske verktøy, biler og visper!
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Mekanismer: Tannhjul

Elevark

G1
Bygg G1, bok III, side 2
Vri på håndtaket og beskriv hastighetene til drivtannhjulet
og følgetannhjulet. Skriv navn på drivtannhjulene og
følgetannhjulene. Bruk en sirkel for å vise nøyaktig hvor
hver av dem er.

G2
Bygg G2, bok III, side 3
Vri på håndtaket og beskriv hastigheten til drivtannhjulet
og følgetannhjulet. Skriv navn på drivtannhjulene og
følgetannhjulene. Bruk en sirkel for å vise nøyaktig hvor
hver av dem er.

G3
Bygg G3, bok III, side 4
Vri på håndtaket og beskriv hastigheten til drivtannhjulet
og følgetannhjulet. Skriv navn på drivtannhjulene og
følgetannhjulene. Bruk en sirkel for å vise nøyaktig hvor
hver av dem er.
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Mekanismer: Tannhjul

Elevark

G4
Bygg G4, bok III, side 5 til 6
Vri på håndtaket og beskriv hastigheten og retningen til
drivtannhjulet og følgetannhjulet. Skriv navn på
drivtannhjulene og følgetannhjulene. Bruk en sirkel for å
vise nøyaktig hvor hver av dem er.

G5
Bygg G5, bok III, side 7 til 8
Vri på håndtaket og beskriv hastigheten til drivtannhjulet
og følgetannhjulet. Skriv navn på drivtannhjulene og
følgetannhjulene. Bruk en sirkel for å vise nøyaktig hvor
hver av dem er.

G6
Bygg G6, bok III, side 9 til 10
Vri på håndtaket og beskriv bevegelsen til følgetannhjulet.
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Mekanismer: Tannhjul

Elevark

G7
Bygg G7, bok III, side 11 til 14
Vri på håndtaket og beskriv hva som skjer.

G8
Bygg G8, bok III, side 15 til 18
Vri på håndtaket og beskriv hva som skjer. Hva skjer dersom
du stopper én av ut-spakene? Hva skjer dersom du stopper
begge ut-spakene?

G9
Bygg G9, bok III, side 19 til 22
Vri på håndtaket og beskriv hva som skjer. Hva skjer dersom
du forsøker å vri på ut-spaken?
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Mekanismer: Tannhjul

Elevark

G10
Bygg G10, bok III, side 23 til 25
Vri på håndtaket og beskriv hva som skjer.
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Lærerveiledning

Mekanismer: Tannhjul
Tannhjul er hjul med tenner som kobles sammen. Fordi tennene går i hverandre, kan de effektivt
overføre kraft og bevegelse.

Visste du at?
Ikke alle tannhjul er
runde. Noen tannhjul er
kvadratiske, trekantete
og til og med ovale.

Følgetannhjul

Drivtannhjul

Drivtannhjulet er tannhjulet som roterer på grunn av en ytre kraft, for eksempel hånden din eller
en motor. Alle tannhjul som drives av et annet tannhjul, kaller vi et følgetannhjul. Drivtannhjulet
leverer en kraft inn i systemet og følgetannhjulet leverer en kraft ut av systemet.
Ved bruk av et tannhjulssystem kan du endre hastigheten, retningen og kraften. Men det finnes
alltid fordeler og ulemper. Du kan for eksempel ikke øke kraften ut og samtidig få en
hastighetsøkning.
For å forutsi forholdet som to sammenkoblede tannhjul beveger seg relativt til hverandre, deler
du antallet tenner på følgetannhjulet med antallet tenner på drivtannhjulet. Dette kalles
tannhjulsforholdet. Dersom et følgetannhjul med 24 tenner kobles sammen med et drivtannhjul
med 48 tenner, er tannhjulforholdet 1:2. Det betyr at følgetannhjulet vil rotere dobbelt så fort som
drivtannhjulet.
Vi finner tannhjul i mange maskiner hvor det er behov for å kontrollere hastigheten på roterende
bevegelse og rotasjonskraften. Vanlige eksempler inkluderer elektriske verktøy, biler og visper!
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Mekanismer: Tannhjul

Lærerveiledning

G1
Denne modellen viser et tannhjulforhold på 1:1. Hastigheten
til drivtannhjulet og følgetannhjulet er den samme, fordi de
har det samme antall tenner. Drivtannhjulet og følgetannhjulet
roterer i motsatt retning.

Drivtannhjul
Følgetannhjul

G2
Denne modellen girer opp hastigheten. Det store
drivtannhjulet driver det mindre følgetannhjulet, noe som
resulterer i økt hastighet, men det gir redusert kraft ut.

Drivtannhjul
Følgetannhjul

G3
Denne modellen girer hastigheten ned. Det mindre
drivtannhjulet driver det større følgetannhjulet, noe som
resulterer i redusert hastighet, men det gir økt kraft ut.

Drivtannhjul
Følgetannhjul
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Mekanismer: Tannhjul

Lærerveiledning

G4
Denne modellen viser giring ved hjelp av mellomhjul.
Det lille tannhjulet er et mellomhjul. Mellomhjulet påvirker
ikke hastigheten eller kraften ut til enten drivtannhjulet eller
følgetannhjulet. Drivtannhjulet og følgetannhjulet roterer i
samme retning og med samme hastighet.

Drivtannhjul
Mellomhjul

Følgetannhjul

G5
Denne modellen viser et eksempel på sammensatt giring.
På grunn av måten denne sammensatte giringen er
konstruert, er rotasjonshastigheten betraktelig redusert og
kraften ut har økt mye. Det mindre drivtannhjulet driver det
store følgetannhjulet sakte rundt. Det mindre tannhjulet på
den samme akslingen som følgetannhjulet, er nå i
bevegelse, og driver sakte det andre store følgetannhjulet
slik at det roterer enda saktere.

Drivtannhjul

Følgetannhjul
Drivtannhjul
Følgetannhjul

G6
Denne modellen viser giring som er konstruert for periodisk
bevegelse, dvs. følgetannhjulet roterer en kort tid og stopper
deretter for en stund. Hastigheten er betraktelig redusert,
fordi det bare beveger seg når følgetannhjulet er koblet
sammen med ett av de to drivtannhjulene.
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Mekanismer: Tannhjul

Lærerveiledning

G7
Denne modellen viser vinkelgiring. De to sammenkoblede,
koniske tannhjulene overfører hastigheten og kraften
uendret, men dreier bevegelsen i en vinkel på 90º.

G8
Denne modellen viser differensialgiring. Kraften inn gjøres
om til to krefter ut i en 90º vinkel. Når én av ut-stagene
stoppes, vil den andre fordoble sin opprinnelige hastighet.
Når begge ut-stagene stoppes, kan ikke håndtaket vris.

G9
Denne modellen viser et snekkedrev. Det reduserer
hastigheten betraktelig da snekkedrevet må fullføre en hel
omdreining, for å bevege tannhjulet ovenfor med én enkelt
tann. Det endrer retning med 90º. Kraften ut øker betraktelig.
Snekkedrev kan bare brukes som drivtannhjul.
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Mekanismer: Tannhjul

Lærerveiledning

G10
Denne modellen viser en tannstangsgiring. I motsetning til
de forrige tannhjulene kan en tannstangsgiring bare brukes
for lineær bevegelse, ikke roterende. Når håndtaket blir dreid
på, beveges tannstangen framover eller bakover avhengig
av den roterende retningen på det lille tannhjulet.
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Elevark

Mekanismer: Kamskive
En kamskive er en formet skive som roterer rundt en akse, på samme måte som et roterende hjul.

Visste du at?
Fjærbelastete kamskiver
brukes av fjellklatrere
for å få et fast grep i
fjellsprekker, for så å
feste klatretau.

Følgestav

Kamskive

Profilen til en kamskive kan kontrollere timingen og graden av bevegelse til en følgestav.
En kamskive kan også sees på som et kontinuerlig, variabelt skråplan. Kamskiver kan være
sirkulære, pæreformete eller irregulære.
Kamskiver og kambolter er svært utsatt for slitasje på grunn av friksjon. Kambolter har ofte små
ruller festet på seg for å redusere friksjonen.
Vanlig utstyr med kamskivemekanismer inkluderer klemmer, elektriske tannbørster og kamakselen
i en motor.
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Mekanismer: Kamskive

Elevark

H1
Bygg H1, bok III, side 26 til 27
Vri på håndtaket og beskriv bevegelsen til følgestaven.
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Kamskive
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Lærerveiledning

Mekanismer: Kamskive
En kamskive er en formet skive som roterer rundt en akse, på samme måte som et roterende hjul.

Visste du at?
Fjærbelastete kamskiver
brukes av fjellklatrere
for å få et fast grep i
fjellsprekker, for så å
feste klatretau.

Følgestav

Kamskive

Profilen til en kamskive kan kontrollere timingen og graden av bevegelse til en følgestav.
En kamskive kan også sees på som et kontinuerlig, variabelt skråplan. Kamskiver kan være
sirkulære, pæreformete eller irregulære.
Kamskiver og kambolter er svært utsatt for slitasje på grunn av friksjon. Kambolter har ofte små
ruller festet på seg for å redusere friksjonen.
Vanlig utstyr med kamskivemekanismer inkluderer klemmer, elektriske tannbørster og kamakselen
i en motor.
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Mekanismer: Kamskive

Lærerveiledning

H1
Denne modellen viser en dobbel kamskivemekanisme. Når
de to kamskivene roterer, påvirker formen og størrelsen en
sekvens med bevegelser oppover og nedover for følgestaven.
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Elevark

Mekanismer: Pal og sperrehake
En sperrehakemekanisme er basert på et tannhjul og en pal som glir over tennene når hjulet roterer.

Pal

Visste du at?
Det finnes sperrehaker i
enkelte skrutrekkere
som lar brukeren vri
skrutrekkeren i én
retning, og deretter vri
tilbake uten å skru på
skruen.

Når tannhjulet beveger seg i én retning, glir palen oppover og over tannhjultennene, og
sender palen inn i hakket før neste tann. Palen klemmes deretter mot fordypningen mellom
tannhjultennene, noe som forhindrer noe bevegelse bakover.
Sperrehakemekanismer er svært nyttig utstyr, for å styre rettlinjet eller roterende bevegelse i
bare én retning.
Vanlige eksempler på sperrehaker finner vi i klokker, jekker og heiser.
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Mekanismer: Pal og sperrehake

Elevark

I1
Bygg I1, bok III, side 28 til 29
Vri på håndtaket i begge retningene og beskriv hva som skjer.
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Lærerveiledning

Mekanismer: Pal og sperrehake
En sperrehakemekanisme er basert på et tannhjul og en pal som glir over tennene når hjulet roterer.

Pal

Visste du at?
Det finnes sperrehaker i
enkelte skrutrekkere
som lar brukeren vri
skrutrekkeren i én
retning, og deretter vri
tilbake uten å skru på
skruen.

Når tannhjulet beveger seg i én retning, glir palen oppover og over tannhjultennene, og
sender palen inn i hakket før neste tann. Palen klemmes deretter mot fordypningen mellom
tannhjultennene, noe som forhindrer noe bevegelse bakover.
Sperrehakemekanismer er svært nyttig utstyr, for å styre rettlinjet eller roterende bevegelse i
bare én retning.
Vanlige eksempler på sperrehaker finner vi i klokker, jekker og heiser.
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Mekanismer: Pal og sperrehake

Lærerveiledning

I1
Denne modellen viser giring med pal og sperrehake.
Når håndtaket vris i én retning, glir palen oppover og over
tannhjultennene, og sender palen inn i fordypningen før
neste tann. Når håndtaket vris i motsatt retning stopper
palen bevegelsen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

80

Strukturer
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Elevark

Strukturer
En struktur er en konstruksjon hvor flere enkeltdeler former et hele. Alle strukturer påvirkes av
ytre og indre krefter. Eksempler på ytre krefter som virker på en struktur, er vind, og vekten av
lastebiler og busser som passerer over en bro. En indre kraft kan være vekten av et tak eller en
stor dieselmotor som rister på fundamentet. Valg av materiale vil påvirke hvor sikker en struktur er.

Element

Visste du at?
I broer, kraner, tårn og
til og med romstasjoner
brukes ofte trekanter for
å skape stive strukturer.

Element

Element

En rammestruktur er laget av deler som vi kaller elementer. Denne rammen er stiv, fordi den er
trekantet.

k
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Kreftene som påvirker delelementer kalles strekkrefter eller presskrefter. Strekkrefter vil forsøke å
strekke strukturen og presskrefter vil forsøke å trykke sammen strukturen.

Avstivere

Avstivere

Bindebjelke

Elementer som er utsatt for strekkrefter, kaller vi bindebjelker, elementer som er under trykk,
kaller vi avstivere.
Vanlige eksempler på rammestrukturer og elementer finner du i stillas, bygninger og broer.
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Strukturer

Elevark

J1
Bygg J1, bok III, side 30
Skyv for å skape presskrefter og dra for å skape
strekkrefter på elementene i den trekantete rammen.
Beskriv hva som skjer.

J2
Bygg J2, bok III, side 31
Skyv og dra for å skape strekkrefter eller presskrefter
på elementene i den rektangulære rammen.
Beskriv hva som skjer.

J3
Bygg J3, bok III, side 32
Legg til tverrbjelken og skyv og dra i den rektangulære
rammen for å skape strekkrefter eller presskrefter.
Beskriv hva som skjer.
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Strukturer
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Lærerveiledning

Strukturer
En struktur er en konstruksjon hvor flere enkeltdeler former et hele. Alle strukturer påvirkes av
ytre og indre krefter. Eksempler på ytre krefter som virker på en struktur, er vind, og vekten av
lastebiler og busser som passerer over en bro. En indre kraft kan være vekten av et tak eller en
stor dieselmotor som rister på fundamentet. Valg av materiale vil påvirke hvor sikker en struktur er.

Element

Visste du at?
I broer, kraner, tårn og
til og med romstasjoner
brukes ofte trekanter for
å skape stive strukturer.

Element

Element

En rammestruktur er laget av deler som vi kaller elementer. Denne rammen er stiv, fordi den er
trekantet.

k
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Kreftene som påvirker elementene kaller vi strekkrefter eller presskrefter. Strekkrefter vil forsøke
å strekke strukturen og presskrefter vil forsøke å trykke sammen strukturen.

Avstivere

Avstivere

Bindebjelke

Elementer som er utsatt for strekkrefter, kaller vi bindebjelker, elementer som er under trykk,
kaller vi avstivere.
Vanlige eksempler på rammestrukturer og elementer finner du i stillas, bygninger og broer.
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Strukturer

Lærerveiledning

J1
Denne modellen viser en trekantstruktur. Når den trekantete
rammen skyves på eller dras i, endres ikke formen. Den
trekantete rammen er stiv.

J2
Denne modellen viser en rektangulær struktur. Den
rektangulære rammen endres lett når den skyves på eller
dras i. En rektangulær ramme er ikke stiv.

J3
Denne modellen viser en rektangulær struktur som støttes
av en tverrbjelke. Tverrbjelken hindrer den rektangulære
rammen fra å endre seg, når den skyves på eller dras i.
Tverrbjelken gjør den rektangulære rammen stiv.
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Lærerveiledning

Feiebil
Teknologi og design
•	Bruke mekanismer – koniske tannhjul, gire opp, trinser
•	Testing før man gjør forbedringer
•	Sikkerhetssystem
Naturfag
•	Måle avstand
•	Friksjon
•	Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
•	Effektivitet
•	Gire opp
•	Gli
•	Trinse
•	Belte
•	Friksjon
• Konisk gir
Andre nødvendige materialer
•	En stor pappeske eller en liten pappvegg for å hindre
flyvende “ søppel” , ca 60 cm x 40 cm er ideelt
•	For søppel: bruk sammenbrettede papirbiter,
LEGO® tilkoblingspinner, bøssinger, knust løv eller lignende

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Tips:
Ikke bruk frø eller perler,
da det kan være fare for
at de treffer folk i øynene.
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Feiebil

Innledning
Veien er dekket med søppel og løv. Den ser forferdelig ut, og det kan være en fare for at noen sklir!
Nå er det Jack og Jills jobb å rengjøre den, men de vil heller leke med vognen enn å ta fram kostene.
Hunden Zog prøver å hjelpe, men han er ikke så veldig god.
Så får de en idé om å sette samme kosten og vognen, men de vet ikke helt hvordan de skal
gjøre det.
Hvordan kan du kombinere det å skyve en vogn med å rengjøre en vei?
La oss finne det ut!
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Feiebil

Montering
Lag testparken
Bruk jevn bordflate eller gulv, og plasser din
søppelsikre vegg eller boks der.
Strø striper med sammenbrettet papir jevnt
over en flate som er 10 cm bred og 60 cm lang.
Dette er veien som er dekket med søppel.
La det være god plass på hver side av veien
for utklippsrestene!
Bygg feiebilen
(Hele bok 1A og bok 1B til side 8, steg 11).
Test om den går jevnt
Skyv den lett over bordet. Spinneren bør få
snurre fritt uten å treffe rammen på vognen,
og “bladene” på feiebilen bør åpne seg og
spinne uten å røre bordet.
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Feiebil

Vurdering
Hvor godt feier den?
Skyv den langs en skitten vei. Hvor mye av
utklippsrestene feiet du vekk? En fjerdedel?
Halvparten?

Visste du at?
Alle tannhjul med vanlige
tenner, som det store
tannhjulet, kalles
sylindrisk tannhjul.

Hvilke problemer er det med designen?
Sammenlign mengden som ble feiet bort med
mengden som ligger igjen.

Dette er ikke en rask feiebil, og den tar faktisk
ikke opp utklippsrestene!
Hva slags gir har feiebilen?
Skyv feiebilen slik at hjulene går rundt én
gang. Hvor mange ganger roterer feiehodene?
Kan du forklare virkemåten?

Feiebilens hode roterer én gang. Vi sier at
giringen er 1:1. Alle koniske tannhjul og
sylindriske tannhjul som griper inn i hverandre
er like store. Det er ingen fartsforandringer.
Hvordan kan vi få den til å feie raskere?
Prøv forskjellige kombinasjoner av drivhjul
(steg 12, steg 13).

Tips:
Hva er det de koniske
tannhjulene gjør? De snur
bevegelsesretningen 90°.
De sender
bevegelsesenergi rundt
hjørner!

Steg 12 gjør at feiebilens hode blir altfor tregt,
steg 13 gjør det 5 ganger så raskt.
Merk at 40-tannsgiret driver 8-tannsgiret!
Jack og Jill vil avslutte jobben så fort som mulig,
slik at ingen faller i løvet og slår seg. For å hjelpe
dem, kan du prøve å legge til flere “blad” på
feiebilens hode (steg 14).

Tre blad gjør den ubalansert og er enda verre
enn 2 blad. Fire blad er bedre, og i balanse.
Fare!
Skyv feiebilen og hold feiehodet fast. Hva skjer
og hva kan dette føre til?

Hjulene kan låse seg og tannhjulene “hopper “ .
I virkeligheten kunne eventuelle gjenstander
som setter seg fast i feiebilen ha overbelastet
eller ødelagt tannhjulene.
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Feiebil

Videreutvikling
En tryggere feiebil
Bygg om modellen slik at den drives av
trinsebelter. Prøv forskjellige trinsesystemer.
Forutsi og test hvor raskt de kommer til å
snurre, og hvor bra de kommer til å feie.

Feiebilens hode roterer som regel raskere.
Jo større drivertrinsen er, jo raskere er
rotasjonen. Den er tyngre å skyve, da det er
mer friksjon på akslingene.
Skyv feiebilen og hold feiehodet fast.
Hva skjer? Hva er fordelene og ulempene?

Trinsebeltet glir.
Fordeler:
Feiebilen stopper dersom noe setter seg fast.
Det kan være tryggere for føreren også.
Ulemper:
Det kreves mer energi for å skyve.
En søppel-samler
Kan du finne ut en måte å ikke bare fjerne
søppelet fra banen, men også samle det opp?
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Elevark

Feiebil
Navn:

Hvordan kan du kombinere det å skyve en vogn
med å rengjøre en vei?
La oss finne det ut!
Bygg feiebilen
(hele bok 1A og bok 1B til steg 11).
•	Prøv den
•	Dersom den ikke snurrer jevnt, bør du løsne
akslingsbøssingene og sørge for at blokkene er solid festet
til hverandre.

Hva utgjør en god feiebil?
•	Test snurrehastighetene med tannhjulene som vises
nedenfor. Prøv dem med bare to feieblad (a).
1

2

3

Jeg prøvde
dette

Mine hypoteser

Hva skjedde?

1a
2a
3a

•	Så prøver du feiebladene med ditt RASKESTE tannhjul,
for å se hvilket blad som er best til å feie brødsmuler.
a

b

c

•	Test forskjellige feiebiler og sammenlign dem med
standardmodellen
Tips: Skriv ordene til høyre inn i boksene over. Du kan bruke
dem flere ganger. Lag også dine egne beskrivelser.

me
Sam
Verre

Saktere
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Bedre
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Elevark

Feiebil

En tryggere feiebil
Mine hypoteser

Hva skjedde?

Mine egne oppdagelser:

Prøv også:
•	Hold feiebladene mens du skyver feiebilen
•	Fjern brødsmuler fra et teppe

Min fantasktiske bordfeier
Tegn og sett navn på ditt feiebildesign.
Forklar hvordan de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Fiskestang
Teknologi og design
• Bruke trinser og vektstenger
• Undersøke en pal og sperrehake
• Designe og konstruere et spill
Naturfag
• Krefter
• Maskiner som gjør livet enklere
• Materialenes egenskaper
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd
• Trinseblokk
• Sperrehake
• Pal
• Snelle
• Kraftpåvirkning
• Last
Andre nødvendige materialer
• Papp – stor plakat størrelse (A2)
• Sakser
• Assorterte fargestifter
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Fiskestang

Innledning
Jack og Jill er i bursdagsselskap hos en venn sammen med andre barn. De er i hagen, og de har
blitt valgt ut til å fange fisk i den nye fiskedammen.
De har det svært morsomt, og plutselig fanger Jack den største og tyngste fisken i dammen.
Selv om han bruker all sin styrke, klarer han ikke å hale inn den tunge fisken.
Jill får en idé til hvordan han skal hale inn fisken. Hva tror du hun vil gjøre?
Hvordan kan vi lage et spennende fiskeutstyr for Jack og Jill, og hjelper dem til å få den store
fisken på land?
La oss finne det ut!
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Fiskestang

Montering
Bygg fiskestangen (inkludert trinseblokk) og
fisken
(Hele bok 2A og bok 2B på side 10, trinn 19)

Trinsehjul
Pal og sperrehake

Finjustering av fiskestangen
Løsne på eventuelle stramme bøssinger slik at
snella og trinsene ruller fritt. Dersom du ikke gjør
det, vil ikke testingen av fiskestanga fungere
skikkelig.
Test fiskestanga for å se om du kan fange fisken
Det kan hende du må prøve flere ganger.
Gjør et forsøk på å fange fisken, og slipp den
ut igjen.

Snelle

Trinseblokk

Fisk
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Fiskestang

Vurdering
Hvorfor bruke en snelle og en sperrehake?
Prøv først å løfte den store fisken ved å ganske
enkelt dra i snøret. Så løfter du ved å bruke
snella. Hva legger du merke til?
Prøv sikkerhetssystemet med palen og
sperrehaken (side 10, trinn 19).
Hva er fordelene?
Snellen gjør det lettere å løfte fisken. Men det
går saktere enn å løfte snøret for hånd.
Sperrehaken låser snellen dersom du stopper
å spole. Dette er et sikkerhetssystem.

Hvilken forskjell utgjør en ekstra trinse?
Monterer fiskestangen slik du ser her.
Forutsi og test ut hvilke effekter dette kan ha
når man haler inn fisk.

Fast trinse

Det føles faktisk tungt. Det er fordi den andre
trinsen ikke brukes – den er en fast trinse.
Trinser er dødvekt med mindre de er riktig
koplet til!

Fest trådene i trinseblokken som vist på side
11, trinn 20. Forutsi og test hvilke effekter dette
oppsettet kan ha når man haler inn fisk.

Bevegelig trinse

Selv den tyngste fisken er lett å løfte. Ved
bruk av to trinser – én fast og én bevegelig
- behøver vi bare halve kraften for å løfte
fisken. Men det går saktere å dra den inn,
og du trenger å dra inn dobbelt så mye snøre
for å få fisken like langt inn.

Legg en ekstra last (vektelementet) til fisken og
test på nytt med fiskestangen. Finn ut hvordan
du lettest kan hale inn den tunge fisken.
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Visste du at?
Store kraner bruker
dette løftesystemet for
å løfte store laster med
små motorer. Enkelte
trinsesystemer bruker
opptil seks eller flere
trinsehjul!

Visste du at?
Vektelementet består
av stålplater og veier
nøyaktig 53 g!
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Fiskestang

Videreutvikling
Konstruer og lag ditt eget sprøe fiskespill
Fang så mange fisker som mulig på kortest
mulig tid.
Bygg mange forskjellige “sprø fisker” som vist.
Finn opp flere fisker selv. Kanskje du kan få
dem til å se ut mer som ekte fisk?
Fest dem på kroken og se hvilke som er lettest
og vanskeligst å fange.
Bli enige om regler og et “poengsystem” for
fiskene dine. Hvilken utforming vil gi en høyere
poengsum dersom du fanger en fisk?
Spill et spill “mot klokken”. Hvor mange poeng
fikk du i løpet av 60 sekunder.
Prøv igjen. Hvor mye forbedret du resultatet
ditt på det andre, tredje, ... forsøket?
Ekstrautfordring: Fiskesortering
Konstruer et spillebrett med mål eller “kurver” i
ulik størrelse, hvor fisken skal plasseres.
Utarbeid ytterligere poeng dersom du klarer å
hale inn fisken i en kurv.
Be et annet lag om å bli med i det store
”Fiskespillet”.
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Fiskestang
Navn:

Hvordan kan vi lage et spennende fiskeutstyr for
Jack og Jill, og fange en stor fisk?
La oss finne det ut!
Bygg fiskestangen (inkludert trinseblokk) og fisken
(hele bok 2A og bok 2B til side 10, trinn 19).
Sørg for at snellene og trinsene snurrer uten hindringer.

Hvilke deler av stangen gjør det lettere å trekke
inn storfisken?
Forutsi og test:
•	Hvor stor kraft trenger du for å løfte fisken hver gang?
•	Hvor lang tid bruker du på å løfte hver fisk?
• Hvilken er den raskeste snella?
•	Hvilken er den tregeste snella?
•	Prøv å bruke sperrehaken.
– for hånd og med én trinse

kr
Liten
R as k

Veldig sa
k

af t

Middels kraft
Sakte

te

Stor k

raf t

Tips: Skriv disse ordene inn i boksene.
Du kan bruke dem flere ganger.

Mine
hypoteser

Hva
skjedde?

Faktisk
hastighet

– med snelle og én trinse: fast trinse

– med snelle og to trinser: én fast
og én bevegelig trinse
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Fiskestang

Elevark

Design og lag ditt eget sprøe fiskespill

Ekstrautfordring: Fiskesortering

Bygg mange forskjellige “sprø fisker” som vist. Finn opp flere
fisker selv.

Konstruer er spillbrett med mål eller “kurver” i ulike
størrelser, hvor fiskene dine skal plasseres.
Utarbeid ytterligere poeng dersom du klarer å hale inn
fisken i en kurv.
Be et annet lag om å bli med i det store ”Fiskespillet”.

Fest dem på kroken og se hvilke som er lettest og
vanskeligst å fange. Fang så mange “fisker” som mulig på
kortest mulig tid.

Bli enige om regler og et “poengsystem” for fangsten.
Hvilken utforming vil gi en høyere poengsum dersom du
fanger en fisk?
Spill et spill “mot klokken”. Hvor mye poeng fikk du etter 60
sekunder med forsøkene 1, 2 og 3?
1

2

3

Min fiskestang
Tegn og sett navn på ditt beste fiskestangdesign.
Forklar hvordan de tre viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Vogn med frihjul
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – hjul og akslinger
• Sette sammen komponenter
Naturfag
• Måle avstand
• Utstyr for avlesing og kalibrering
• Krefter
• Bevegelsesenergi
• Stillingsenergi
• Friksjon og luftmotstand
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Masse
• Posisjon
• Friksjon
• Effektivitet
Andre nødvendige materialer
• 4 meter jevnt gulv
• Maskeringsbånd
• Tommestokk eller målebånd
• Treplanke eller hylle minst 1 meter lang
• en haug med bøker for å skråstille planken
• Reserveklosser fra LEGO® , for å ta mål
• Tavletusj
• Sakser

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

101

Vogn med frihjul

Innledning
Jack og Jill krangler som vanlig. De lager vogner for å se hvem som triller lengst ned i Launching
Hill i deres lokale Greenall Park.
Jill sier at dersom hun legger ekstra vekt på vognen sin, vil hun rulle lengst, fordi vognen hennes
er tyngre. Jack mener at siden en tung last er vanskeligere å flytte, så vil han rulle lengre. Han
foretrekker å ha større hjul, men Jill er ikke sikker på at dette vil hjelpe.
Hvilken vogn vil rulle lengst? Tyngre eller lettere vogner, med større eller mindre hjul?
La oss finne det ut!
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Vogn med frihjul

Montering
Lag en rampe
Tegn en startlinje, 1 meter fra enden av planken.
Plasser en støtte under planken, slik at startlinjen
er 15 cm over gulvet. Hvorfor trenger vi en
startlinje?

Startlinje
15 cm

Vi trenger den, fordi da er alle tester rettferdige;
alle vognene ruller ned den eksakt samme
rampen.
1 m fra startlinjen til
enden av planken
Et stykke
papp

Tips:
Dersom tykkelsen på
planken betyr at vognene
hopper ned på gulvet,
bruk da et stykke papp for
å lage en jevn overgang
fra planken til gulvet.

Ca 4 m med jevnt gulv

Bygg en vogn med frihjul
(Hele bok 3A og bok 3B til side 6, steg 12).
•	Test vognen på rampen. Ruller modellen jevnt?
Hvis ikke, sjekk alle akslingene og bøssingene
for å være sikker på at hjulene roterer likt.
Sjekk i tillegg at alle elementer er solid festet
til hverandre

Tegn av vekten
Tegn på den blå plastikkskiven eller tegn rundt
og klipp ut en papirkopi. Lag en skala på
papiret og fest papirkopien på toppen av den
blå plastikkskiven.
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Vogn med frihjul

Vurdering
Mål hvor langt den tomme vognen ruller. Mål
med en tommestokk og sammenlign med
viseren på skiven. Skriv ned lengden og bruk en
LEGO® kloss som en markør der hvor vognen
stoppet. Test minst 3 ganger for å være sikker
på at du har et riktig svar.

En tom vogn bør rulle ca 160 cm. Dette er mer
en én gang rundt skalaen. Skalaen er nøyaktig
innenfor et par centimeter.

Ikke glem å
nullstille viseren
før hvert testløp!

Merk av 1 m-målingene på en skala av plast med
en strek som kan viskes bort. La vognen rulle
ned rampen en gang til for å se om den ruller
ca 160 cm. Dette ser du på skalaen og viseren
(én full omdreining av skiven, pluss over en
halv ny omdreining). Gjennomfør flere tester.
Du trenger ikke bruke linjaler eller målebånd
– bare les av på skalaen.

Tips:
Se hvor langt vognen
kjører ned planken.
Viseren på plastikkskiven
passerer null for første
gang i det vognen treffer
gulvet. Den måler nesten
1 meter i én rotasjon.

Legg en vektkloss til på vognen (side 7, steg 13).
Forutsi hvor langt den vil rulle ved å plassere en
ny markørkloss langs banen. Deretter tester du.

Vognen vil rulle nesten to ganger så langt.
Vektklossen som “faller” sammen med vognen,
gir den nesten dobbelt så mye bevegelsesenergi.
Imidlertid kan du også merke deg at en ekstra
vekt skaper ekstra friksjon eller gnidning mot
akslingene, noe som får vognen til å gå saktere.
Hva legger du merke til med viseren?

Viseren går rundt mer enn én gang. Du må
telle hvor mange ganger den går rundt.
Test flere ganger for å være sikker på at dine
målinger gir samme resultat hver gang.
Jacks Big Wheel Deal
Vil store hjul hjelpe vognen å rulle lengre enn
små hjul? Sett dem på bakakslingen og test
den på rampen (side 7, steg 14).
Test først uten last (side 7, steg 14), så test med
last (side 8, steg 15).

Vognen ruller som regel fortere. Det er to
grunner til det: Større tyngde = mer energi, og
bakakslingen går saktere rundt, som betyr
mindre friksjon.
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omtrent 16 g og de små
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Vogn med frihjul

Videreutvikling
Supervekt
Bygg fra bok 3B til side 12, steg 12.
Erstatt 8-tannsgirhjulet med 24-tannsgiret.
Forutsi og test hvor langt vognen ruller før
viseren fullfører én omdreining.

Den ruller 3 meter. Det nye girhjulet har 3 ganger
så mange tenner som det lille . Snekkedrevet
må dreie 3 ganger så ofte for å få 24-tannsgiret
til å dreie én gang. Nå trenger du å kalibrere
skalaen for å måle avstand nøyaktig innenfor
3 meter.
Brattere bakke
Forutsi først og så tester du hva som vil skje,
dersom du dobler høyden av bakken.

Du dobler stillingsenergien, dobler
bevegelsesenergien, men du dobler ikke
friksjon mot akslingen eller rullefriksjonen.
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Elevark

Bygg en vogn med frihjul
Navn:

Hvilken vogn vil rulle lengst? Tyngre eller lettere
vogner, med større eller mindre hjul?
La oss finne det ut!
Bygg en vogn med frihjul
(hele bok 3A og bok 3B til side 6, steg 12).
•	Sjekk alle akslingene og bøssingene for å sørge for at
hjulene snurrer jevnt.
•	La vognen kjøre ned rampen.

Hva ruller lengst ... tung eller lett bil?
•	Tips: Plasser en markørkloss ved siden av banen hvor du
tror vognen vil stoppe.
• Nullstill viseren på skalaen etter hver testtur.

Test
ved å følge utfordringene nedenfor:
Mine hypoteser

Mine målinger

15 cm

Ekstra vekt

... og er store hjul bedre enn små?

Store hjul

• Prøv å bruke store hjul på bakakslingen
Store
hjul
og ekstra vekt

?
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Vogn med frihjul

Større skalaer ... og brattere bakker
Forandre posisjonen til rampen slik at den er 30 cm høy.
Bygg fra bok 3B til side 12, steg 12.
Test de forskjellige vognene med frihjul.

Elevark

Mine hypoteser

Mine målinger

Hva jeg oppdaget da jeg gjorde skråplanet brattere:

Min fantastiske utforkjører!
Tegn ditt favorittdesign av en vogn med frihjul.
Forklar hvordan de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Hammeren
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – vektstenger, kamskiver og skråplan
• Materialenes egenskaper
• Testing av produktsikkerhet
• Kombinere materialer
• Mekanisk programmering av handlinger
Naturfag
• Samle data
• Friksjon
• Kraft
• Moment
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Kamskiver
• Sekvensering
• Friksjon
• Produktsikkerhet
Andre nødvendige materialer
• Dekormaterialer: Ull, folie, papp
• Sakser
• Limbånd
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Hammeren

Innledning
Jack og Jill har det gøy med å hamre! De prøver å bygge et lite skur for hunden Zog, men treslaget
de bruker er svært hardt, og de må bruke mye spiker for at det skal holde.
Etter en stund blir de slitne, og prøver å finne på en enklere måte å slå spikrene inn i treet.
To hjerner jobber bedre enn én, mener de, så sammen prøver de å løse problemet. Kan du hjelpe
dem å teste en løsning som fungerer, og som gjør all hamringen mye enklere?
Hvordan kan du lage en hammermaskin som effektivt vil hamrer spikrer inn i forskjellige overflater?
La oss finne det ut!
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Hammeren

Montering
Bygg hammeren
(Hele bok 4A og bok 4B til side 11, steg 14).

Kamskiver

Testing
Vri håndtaket på hammeren for hånd. Stiger og
faller det jevnt?

Dersom det føles tungt å vri, sjekk at
akslingsbøssingene ikke gnir mot klossene og
lager for mye friksjon.

Visste du at?
LEGO® s
forskningslaboratorier
sørger for at hvert element
gir akkurat riktig kraft for
jobben det gjør når vi vrir
på håndtaket, og for at
barn trygt kan håndtere
det. Vi kaller det
dreiemoment og det
måles svært omhyggelig!

Ambolt
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Hammeren

Vurdering
Kan du måle dreiekreftene for hånd?
Skyv akslingen helt gjennom i hvert gir etter
hverandre. Organiser dem i rekkefølge fra
størst dreiekraft til minst dreiekraft?
Sylindrisk
tannhjul
med 8 tenner

Sylindrisk
tannhjul
med 40 tenner

Sylindrisk
tannhjul
med 24 tenner

24-tanns
kronhjul

Aksling modul 4
Sort

Hvordan kan vi måle dreiekraften mer nøyaktig?
•	Bruk samme aksling til å teste hvert tannhjul
•	Vri håndtaket for å hamre ned akslingen
•	Tell antall treff for hvert tannhjul inntil
akslingen berører bordplaten

I våre tester har 8-tannsgiret minst friksjon. Det
er så lite at det er vanskelig å få tak på med
fingrene. Så kommer kronhjulet. Selv om det er
stort nok til å gripe, har det også spisse tenner.
Det sylindriske tannhjulet med 24 eller 40 tenner
har mest friksjon, da de har butte tenner, er enkle
å gripe og overfører mest kraft i en modell.
Er hammeren bedre til å teste kraften enn
gjetninger?
Dersom du hamrer hvert gir flere ganger, vil du
finne svært like resultater hver gang. Hammeren
er et instrument for måling og er mye bedre
enn ren gjetning. LEGO® laboratoriene har store
maskiner som gjør samme jobben, men mye
mer nøyaktig.
Hva mer kan kamskiven gjøre?
På side 14, steg 18, treffer hammeren to ganger
for hver omdreining med håndtaket. Du kan
også forandre posisjonen til akslingen
gjennom kamskiven, for å utføre forskjellige
handlinger og beregninger. Utfør en sakte
heving og et raskt fall, eller rask heving og
sakte fall.

Omlag 5 mm
som går inn i
amboltshullet

Valgfritt: Bruke en tyngre hammer
Den vil drive akslingene raskere gjennom.
Du trenger mer energi for å løfte hammeren,
men den har mer energi når den faller.
Den jevne kanten på kamskiven er et skråplan,
som gjør det enklere å løfte tyngre vekter.
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Hammeren

Videreutvikling
Dansende ballerina!
(Bygg ballerinaen fra bok 4B side 23, steg 21)
•	Gjør antakelser, deretter tester du hva som
skjer når du vrir på håndtaket

Hun stiger, faller og snur seg samtidig.

Visste du at?
Kamskiver fungerer i
bilmotorer, klokker, leketøy,
symaskiner og låser –
faktisk overalt hvor det
kreves komplekse,
beregnede handlinger. Få
tak i klokker, leketøy og
andre ting som inneholder
kamskiver. Ta de fra
hverandre og se hvordan
kamskivene beveger seg.

•	Kan du forutsi “dansebevegelsene” som
skyldes det foreslåtte kamakseloppsettet?
Lag par av figurene under.
• Prøv dem, så får du se
A

B

C

D

NB.
Hjulet er faktisk en rund
kamskive. Det snurrer
danseren, men løfter
henne ikke.
1

2

3

4

Svar: A2, B1, C4, D3.

Dekorere henne!
Legg til dine egne artige dekorasjoner. Lag en
pappskjerm for å skjule kamskivene. Kan noen
andre finne ut “danseprogrammet” til kamskiven
bare ved å se henne danse? Få armene hennes
til å fly ut til siden idet hun tar en piruett.
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Elevark

Hammeren
Navn:

Hvordan kan du lage en hammermaskin som
gjør det enkelt å hamre forskjellige spikrer inn
i forskjellige overflater? La oss finne det ut!
Bygg hammeren
Kamskiver

(Hele bok 4A og bok 4B til side 11, steg 14).
Sørg for at hammeren løfter og faller jevnt. Dersom den er
for treg, løsner du bøssingen og sørger for at alle andre
elementer passer inn i hverandre.

Hvilke tannhjul gir mest friksjon når de testes
for hånd?

Ambolt

Hvor stor kraft trengs for å skyve akslingene
gjennom hvert tannhjul?

Aksling, modul 4

Sylindrisk
tannhjul med
8 tenner

24 tenner

24-tanns
kronhjul

40-tanns
sylindrisk tannhjul

4 = mest kraft, 1 = minst kraft

Hvilke tannhjul gir mest friksjon når de testes
med hammeren?

Hvor mange treff med hammeren trengs for å
skyve akslingen gjennom hvert tannhjul?

8 tenner

24 tenner

24-tanns
kronhjul

40 tenner

Hvilket system er best, og hvorfor?		
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Hammeren

Elevark

Ballerina
(fra bok 4B til side 23, steg 21.)
• Prøv disse kamakseldesignene (danseprogram)
•	Koble hver kamskive sammen med ett av de
4 “danseprogrammene”
A

B

C

D

Dansediagram 1

Dansediagram 2

Dansediagram 3

Dansediagram 4

Prøv også:
• Fantastiske dekorasjoner
•	Skjul kamskivene – kan noen gjette
danseprogrammet ditt?
•	Få ballerinaens armer til å vinke
•	Lag dine egne kamskiveprofiler

Min bevegelige skulptur
Tegn og beskriv din favoritt blant bevegelige skulpturer eller
bevegelige leketøy som bruker kamskiver. Forklar hvordan
de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Rullehjul
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – girforhold, gire ned
• Sette sammen komponenter
• Kombinere materialer
Naturfag
• Måle avstand
• Kalibrering av måleutstyr
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Kalibrering
• Måleutstyr
• Gire ned
• Feil
• Nøyaktighet
Andre nødvendige materialer
• Linjal
•	Tre gjenstander med jevne kanter, mindre enn 1 m lang
•	Plass på et jevnt gulv for å gjennomføre lange hopp
på en sikker måte
• Tavletusjer
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Rullehjul

Innledning
Jack og Jill er i parken for å forberede seg til sportsdag på skolen. Deres favorittdisiplin er
lengdehopp. Jack har akkurat hoppet svært langt. Han er veldig begeistret og vil vite hvor langt
hoppet var.
Jill har ikke en linjal som er lang nok til å måle avstanden, så hun måler med føttene. Hunden Zog
føler at han kan hoppe mye bedre, så han prøver også.
Jill sier at hoppet til Jack var 58 cm.
Nå er det Jills tur. Hun sier hoppet hennes var 4 meter, så Jack tror hun bare gjetter ... og ikke
særlig bra, heller!
De trenger et slags apparat som kan måle et lengdehopp på en skikkelig måte.
Hva slags målemaskin kan du finne opp som kan måle et lengdehopp?
La oss finne det ut!
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Rullehjul

Montering
Bygg rullehjulet
(Hele bok 5A og bok 5B til side 6, steg 11).
•	Dersom du bruker tavletusjer kan du skrive
direkte på den tomme plastskiven. Ellers
tegner du bare rundt måleskiva for å lage din
egen kopi.
•	Sørg for at viseren beveger seg uten
hindringer idet du skyver rullehjulet. Dersom
det er tregt, løsner du på akslingsbøssinger
som er for stramme og sørger for at de andre
elementene er solid sammenpresset
•	Hva kan du måle med dette måleinstrumentet?
Spør barna om deres ideer og lag en liste
•	Tegn på den blå plastskiven eller tegn rundt
og klipp ut en papirkopi. Lage en skala på
måleskiva og fest den på toppen av den blå
plastskiven
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Rullehjul

Vurdering
Skritt ut: Lag en skomåler
Hvor mange “føtter” passer på måleskiva?
Mål skoen din – flere ganger! Merk “null” og så
lag et nytt merke på skiven hver gang du er på
slutten av skoen din, helt til du har vært rundt
skalaen (du får ikke et likt antall “sko” ).

Dette er å kalibrere skalaen i enheter “Sko” .
Forutsi
Hvor bred er pulten din i antall sko! Først
bruker du skomåleren for å måle den! Så tar
du av deg skoen og måler med den. Hvor
nøyaktig var din skomåler?
Hva er problemene med å måle i skolengder?

NB.
Lær hvordan du nullstiller
viseren etter hver måling

NB.
Nøyaktigheten på
måleskiva vår kommer an
på hvor mye press barna
legger på dekket. Et lett
trykk er ideelt. Prøv det
og se selv.

Folks føtter er ikke akkurat like store!
Derfor velger vi å bruke en internasjonal
standardenhet for måling av lengde, f.eks.
metersystemet.
Rullehjulet: er det bedre enn en linjal?
Få tak i tre ting som du mener er mindre enn
én meter lang.
• Forutsi hvor lang hver ting er
• Mål med rullehjulet
• Mål med en linjal
• Hva fant du ut?

Linjaler er mest nøyaktig, som regel tett
etterfulgt av rullehjulet og til slutt gjetninger.
Rullehjul er svært gode på å måle ting som er
lengre enn en linjal.
Hvordan skal vi måle avstander over 1 m?
Hva skjer med ditt perfekte lengdehopp?

Dersom du måler 1,5 m viser viseren 50 cm!
Viseren har gått en runde og starter på nytt.
Dette kan bli et problem: du må huske hvor
mange ganger viseren passerte nullpunktet.
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Rullehjul

Videreutvikling
Hvordan kan vi bruke rullehjulet til å måle
lengdehopp over 1 m?
Hva skjer dersom vi bruker en måleskive med
en viser som roterer mye saktere enn den første?

Den bør måle mer enn 1 meter.
Bygg modellen frem til side 12, steg 11.
Tegn rundt og klipp ut 3 m skalaen i papir,
dersom du vil beholde dine opprinnelige
måleskiver. Rull den lengre enn 1 m. Les av
begge skalaene for ekstra nøyaktighet.

Fakta om gir
De 2 viserne er
sammensatt via et gir
med 8 eller 24 tenner.
Dette girer ned
hastigheten av den andre
viseren 3 ganger, ved at
én skive nå dekker 3 m.

Nå er det bare å begynne og hoppe!
•	Elevene bør trene sine ferdigheter i lengdehopp,
men situasjonen i klasserommet må tas i
betraktning og sikkerhet må komme først.
En mulighet er å gå ut og øve på plenen, en
annen er å bruke et lengdehopp uten tilløp.
•	Forutsi hvor langt du tror du vil hoppe. Så
bruker du rullehjulet for å måle lengden.
Du kan også prøve å måle med en linjal.
Hva fant du ut?

Det er mye enklere å bruke rullehjulet. Det måler
opptil 3 m i ett forsøk. Men du må avlese to
skalaer for å få mest nøyaktighet. Med linjalen
må du bruke den flere ganger og legge sammen
de ulike målene i hodet. Og hver gang du flytter
linjalen øker du usikkerheten i resultatet.

Leonardos magiske fakta om kroppen
Hva betyr Leonardo da Vincis berømte symbol?
Prøv å måle alle avstandene som er vist.
Se om du kan se noen “mønstre”.
Dersom en annen person forteller deg sin
høyde, kan du da si hvor lang armvidden er
– eller hvor langt hodet er?

Armvidde (1) og høyde (2) er ofte det samme.
Hodet (3) er ofte 1/6 av personens fulle høyde.
Dette er smarte ting å huske når man tegner
mennesker. Hva med ben og armer?

Idé:
Det som er så bra med et
rullehjul i forhold til en
linjal, er at det er en helt
fantastisk måte å måle
rundt hjørner. Beregn
størrelsen på hodet ditt
og midjen din - så måler
du og blir overrasket.

NB.
Der er mulig du trenger å
måle ved at personen står
mot en vegg , og at du
fører rullehjulet oppetter
veggen ved siden av dem.
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Elevark

Rullehjul
Navn:

Hva slags maskin kan du finne opp som kan
måle et lengdehopp?
La oss finne det ut!
Bygg rullehjulet  
(hele bok 5A og bok 5B til side 6, steg 11).
Hvor brei er pulten din i antall sko?
Mitt svar:

Hvor mange skolengder passer på skalaen din?
Mitt svar:

Måle objekter
•	Samle 3 eller flere gjenstander som er kortere
enn 1 m
• Anslå lengden på hver ting
• Mål med rullehjulet
• Mål med en linjal

Mine
hypoteser

Min avlesing Min avlesing
med hjulet med linjalen

Penn

cm

cm

cm

Penal

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm
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Rullehjul

Elevark

Å hoppe lengde!
• Bygg modellen helt til side 12, steg 11.
• Legg til 3 m-måleskiva på rullehjulet
•	Anslå og så mål ditt lengdehopp
• Gjør dette 3 ganger

Mine hypoteser

Mine målinger

Hopp 1

cm

cm

Hopp 2

cm

cm

Hopp 3

cm

cm

I hvilke sammenhenger er rullehjulet bedre enn en linjal?
Mitt svar:

Leonardos magiske fakta om kroppen
Leonardos hjul:
Mine hypoteser

Min avlesing
med hjulet

Armvidde (1)

cm

cm

Høyde (2)

cm

cm

Hode (3)

cm

cm

Mitt fantastiske rullehjul!
Tegn og sett navn på delene i ditt kreative design for en avstandsmåler.
Forklar hvordan de 3 viktigste delene av ditt fantastiske apparat fungerer.
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Lærerveiledning

Brevvekt
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – vektstenger og tannhjul
• Kombinere materialer og komponenter
• Testing før man gjør forbedringer
Vitenskap
• Måle vekt
• Kalibrering av måleutstyr
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Effektivitet
• Balanse
• Nøyaktighet
• Kalibrere
• Vekt
• Tilbakestille
• Nettovekt
Andre nødvendige materialer
• Tavletusjer for å tegne av måleskiven
•	Sakser, markører eller blyanter, gamle konvolutter og
limbånd for å lage noen brev og frimerker
• En samling av små gjenstander mindre enn 150 g for veiing
• En liten pose med like mynter
• En lett plastkopp
• Målebeger
• Vann
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Brevvekt

Innledning
Jack og Jill har ordnet en posttjeneste og leveringstjeneste på skolen. De planlegger å skrive
brev og sende dem til alle vennene på skolen.
For å gjøre det så ekte som mulig har Jill laget noen svært spesielle frimerker, og hun har det
moro med å veie alle brevene og sette på riktige frimerker.
Jack tenker også på å bruke det nye postkontoret for å sende en stor pakke til bestemor – hun
har snart bursdag. Han pakker den inn og vil finne ut hvilke frimerker han kan bruke, men ... det
ser ut som at brevvekten ikke kan håndtere en så tung pakke.
Hvordan kan Jack og Jill løse dette problemet, slik at de kan være sikre på hvilke frimerker de
kan sette på bestemors pakke?
Hvordan kan Jill finne på et nøyaktig system, som kan angi forskjellen mellom vekten til de
forskjellige brevene og pakkene som klassekameratene kommer med?
La oss finne det ut!
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Brevvekt

Montering
Bygg brevvekten
(Hele bok 6A og bok 6B til side 11, steg 20).

Tips:
For å være nøyaktig
trenger brevvekt nøye
justering. Sørg for at din
LEGO® brevvekt alltid er
rett justert.

Finjustere vekten
Armen bør svinge uhindret og bør gå tilbake til
samme posisjon hver gang. Dersom det
“henger” seg, sørg for at akslingsbøssingene
ikke er for trange. Skyv motvekten opp eller
ned på akslingen, slik at viseren stopper på
nullpunktet på vekten.

Visste du at?
Brevvekten er en
vektstang av første
klasse, selv om den er litt
komplisert.
Motvekt

Brevet blir belastningen
som prøver å løfte
tyngden av motvekten.
Finner du
hovedomdreiningspunktet?

Tegn på den blå plastskiven med en hvit
tavletusj eller tegn rundt og klipp ut en papirkopi.
Lag en skala på måleskiven og fest den på
toppen av den blå plastskiven.
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Brevvekt

Vurdering
Hånd kontra maskin
Still opp en samling av 5 objekter i rekkefølgen
du tror er fra lettest til tyngst. Inkluder det store
hjulet med dekket (16 g) og klossen (53 g).
Skriv ned dine vektanslag. Så veier du dem.
Hvor nær var du? Hadde du dem i riktig
rekkefølge?

Tips:
Vi er som regel bedre til
å tippe tunge gjenstander.
Apparater er nesten alltid
mer nøyaktig enn oss.

Skolens postkontor
En daglig eller ukentlig posttjeneste på skolen
som drives av barna er en fantastisk aktivitet,
så det bør dere prøve! Lag dine egne konvolutter,
brev og pakker. Lag dine egne frimerker og
begynn å veie.

Tips:
Skyv motvekten høyt opp
på akslingen.
Det kan hende du må
bevege viseren også.
Dette vil få lettere
gjenstander slik som brev
til å gjøre større utslag på
skalaen. Men du må nå
lage en ny skala for
betaling av frimerker.

Tungvekter
Hvordan kan vi veie pakker som veier mer enn
150 g? Spør klassen om deres ideer og skriv
ned forslagene.
Bygg modellen helt til side 11, steg 21 ved å
tilføye ett nytt hjul til motvektens aksling. Nå
trenger du å kalibrere en ny, tom vekt eller
gjøre om den blå plastkalaen.
Finn tyngre ting å veie.
Kan du finne 2 forskjellige ting/artikler som
veier omtrent det samme?
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Brevvekt

Videreutvikling
Pengesekker
La oss finne ut følgende: Er det en rask måte å
telle mange mynter på én gang?
Bygg den siste modellen med den roterende
viseren, side 16 steg 12.
Start med en tom vekt. Vei 5, 10 og så 20 mynter
og marker deres posisjon på skalaen. Fullfør
resten av skalaen i gram eller kroner.
Test den nå med en “pengesekk” eller bare en
liten haug med penger!

Smart vekt
La oss finne ut følgende: Hva om vi vil veie
hvor mye væske det er i en kopp, eller vekten av
sjokolade i en boks ... eller mynter i en
sparegris – men uten å veie beholderene?
Spør etter forslag fra barna for å se om de kan
utvikle ideer om at man flytter viseren tilbake til
nullpunktet.
Først må vi trekke fra vekten av beholderen.
1.	Tegn eller klipp ut en kopi av den kalibrerte
sirkelskivene, fest den til modellvekten og
nullstill viseren.

1

2

3

4

2. Sett plastkoppen på vektskåla.
3.	Beveg viseren tilbake til nullpunktet.
Mål 100 ml vann i et målebeger
4.	Hell det i koppen ... det skal veie 100 g!
Å tilbakestille viseren betyr at beholderens
vekt trekkes fra. på denne måten kan vi
måle nettovekten (bare vekten av innholdet).

Nullstilling

Legg til
kopp

Nullstill
viseren, hell
så i vann

“Nettovekten”
av vann
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Elevark

Brevvekt
Navn:

Hvordan kan Jill finne på et system som
nøyaktig kan angi forskjellen mellom vekten av
de forskjellige brevene klassekameratene tar
med til henne? La oss finne det ut!
Bygg brevvekten
(hele bok 6A og bok 6B til side 11, steg 20).
•	Armen bør svinge uhindret. Hvis den ikke gjør det, bør du
løsne på akslingsbøssingene og sørge for at de andre
delene er solid klemt sammen
•	Skyv motvekten langs akslingen for å nullstille viseren

Motvekt

Hånd kontra apparat: Hva er best?
•
•
•
•

Still opp 5 objekter fra lettest til tyngst
Skriv dem ned i tabellen
Tipp først vekten deres
Så veier du dem

Mine objekter

Mine
hypoteser

Mine
målinger

1

g

g

2

g

g

3

g

g

4

g

g

5

g

g

Ide:
Når du tipper, prøv å holde noen av vektene som allerede
er kjent i din andre hånd!

53 g

16 g
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Brevvekt

Pengesekker
Bygg fra bok 6B til side 16, steg 12 med en tom vekt.
• Vei 5, 10 og 20 mynter av samme sort
• Lag en skala på måleskiva din i “penger”
•	Gjett og vei deretter med vekten hvor mye penger det
er i en hemmelig “pengesekk”
• Tell myntene – hvor nær var du?

Elevark

Mine hypoteser

Mine målinger

Min telling

Min fantastiske vekt
Tegn og sett navn på din design av en vekt
Forklar hvordan de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Tikkende klokke
Teknologi og design
• Kombinere materialer og komponenter
• Bruke mekanismer – tannhjul
• Testing før man gjør forbedringer
Naturfag
• Måle tid
• Kalibrere skalaer
• Undersøke kraftmoment
• Energi
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Pendel
• Nøyaktighet
• Kalibrere
• Vekt
• Energi
Andre nødvendige materialer
• Stoppeklokke eller tidtakingsutstyr
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Tikkende klokke

Innledning
Jack and Jill har sett på OL på TV, og vil gjerne finne ut hva som trengs for å slå en olympisk rekord.
De går ut i hagen og bestemmer seg for å løpe 3 ganger rundt det gamle eiketreet på plenen.
Jill løper først og Jack sier: ”Klar, ferdig, gå!” Han trykker på stoppeklokken akkurat idet han sier
”Gå”! Men desverre i all spenningen trykker Jack for hardt, og stoppeklokken går i stykker.
Hvordan skal de nå ta tiden på løpet rundt eiketreet?
Hvordan kan vi lage en tidtaker som kan hjelpe oss med tidtaking?
La oss finne det ut!
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Tikkende klokke

Montering
Bygg den tikkende klokken
(Hele bok 7A og bok 7B til side 17, steg 26).
Frigi sperrehaken som låser toppakslingen,
trekk ut tannhjulene og bruk håndtaket til å
sveive opp motvekten. Sett tannhjulene på
plass, tilbakestill sperrehaken og få pendelen
til å svinge.
Sperrehake

Hva skjer?
Den tikkende klokken starter å tikke.
Viser

Pendel

Motvekt
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Tikkende klokke

Vurdering
Få tiden til å gå saktere eller raskere!
Forutsi før du tester.
A.	Sørg for at det store hjulet befinner seg i
laveste posisjon på pendelen. Hvor mange
sekunder tar det før viseren har gått én
gang rundt skiven?

		 Det tar omkring 70 sekunder.

B.	Skyv det store hjulet høyere opp på
akslingen, få pendelen til å svinge og prøv å
ta tiden på nytt.

		Klokken tikker enda fortere. Viseren roterer 1
rotasjon på cirka 55 sekunder.

C.	Bruk et mindre hjul i stedet på pendelen som
vist på side 18, steg 27. Hvor mange sekunder
tar det nå for viseren å gå én runde rundt
skiven?

		Det tar omkring 56 sekunder. Det er raskere
enn for det store hjulet i samme posisjon,
fordi et lite hjul veier mindre.

Kalibrer til 1 minutt.
Det er mulig å få viseren til å bruke nesten
1 minutt. Flytt det lille hjulet opp og ned på
pendelen helt til du finner en posisjon hvor
det tar viseren omtrent 60 sekunder å gå
rundt skiven.
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Tips:
Du kan komme i
nærheten av 1 minutt
dersom du plasserer
hjulet cirka 3 cm opp
på pendelen.
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Tikkende klokke

Videreutvikling
Lang pendel
Bygg fra bok 7B til side 20, steg 3.
Hva skjer dersom pendelen er mye lengre?
Plasser den tikkende klokken på enden av et
bord. Hold på bunnplata slik at den er stødig.
Hva skjer?

Den tikkende klokken går mye saktere.
Pendelen svinger saktere og det betyr at du kan
ta tiden lengre enn 1 minutt, fordi en lengre og
tyngre pendel tar lengre tid på å svinge frem
og tilbake.
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Elevark

Tikkende klokke
Navn:

Hvordan kan vi lage et tidtakerapparat som kan
hjelpe oss med tidtaking?
La oss finne det ut!
Bygg den tikkende klokken
(hele bok 7A og bok 7B til side 17, steg 26).
Trekk den opp og sving pendelen slik at klokken begynner
å tikke.

Få klokken til å gå saktere eller raskere!
Først skal du forutsi og så tester du i følge utfordringene
i tabellen.

Mine
hypoteser

Mine
målinger

A

Hvor mange sekunder tar det viseren å gå én gang rundt
skiven i modell A, B og C?

sekunder

sekunder

sekunder

sekunder

sekunder

sekunder

B

C
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Tikkende klokke

Elevark

Lang pendel
Bygg bok 7B til side 20, steg 3.
Plasser den tikkende klokken på enden av et bord.
Hold grunnplata fast slik at den er stødig.
Hva skjer?
Mitt svar:

Min Shock-O’clock:
Lag din beste design av et tidtakerapparat, som lager en rar
lyd etter ett minutt. Forklar hvordan de 3 viktigste delene av
din Shock O’clock fungerer.
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Lærerveiledning

Vindmølle
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – gire opp og ned
• Konstruere og lage
• Kombinere materialer
• Sperrehaker
• Sikkerhet og kontrollsystem
Naturfag
• Krefter og bevegelse
• Fornybar energi
• Måle vekt
• Måle tid
• Kraft
• Rettferdig testing
• Energioverføring, lagring og bruk
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Fornybar energi
• Kraft
• Område
• Vekt
• Vinkel
• Form
• Gire ned
• Effektivitet
Andre nødvendige materialer
• Vind eller bordvifte
• Messinglodd eller modelleire
•	Stoppeklokke eller annen form for tidtaker med en sekundviser
•	Valgfritt: papp og saks for å lage egne seil til vindmøllen
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Vindmølle

Innledning
Jack og Jill har funnet en stor, men tung skattekiste nedgravd nært en gammel gruve. Den er
virkelig tung og selv om de prøver så hardt som de kan, greier de ikke å dra den ut av hullet.
Den gamle vindmøllen i nærheten ble brukt til å løfte vann ut av gruven, og de lurer på om den
kan være til hjelp.
Hunden Zog har gjort en god jobb med å hjelpe dem å grave opp skattekisten, så han er også
ganske trett. Han går fra Jack og Jill for å hvile seg litt, og plutselig finner han et langt stykke tau.
Han springer tilbake til de to barna for å foreslå at de går tur med ham med det nye “båndet”.
Jack så en film en gang hvor en vindmølle ble brukt til å løfte opp noe, og da han ser tauet
forteller han med en gang Jill om ideen sin. Nå vet de at de kan finne en løsning på hvordan
de kan få skatten opp av hullet!
Hvordan kan du bruke en vindmølle og et tau til å løfte en tung last?
La oss finne det ut!
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Vindmølle

Montering
Bygge vindmøllen
(Hele bok 8A og bok 8B til side 12, steg 17).
•	Snurr vindmøllen for hånd. Går den jevnt?
•	Dersom den føles treg å snurre, løsner du
akslingsbøssingene og sørger for at alle
andre elementer passer tett sammen
Montere vindmøllen
NB. Du trenger å bygge en hovedmodell i
oppstartsfasen, for å hjelpe deg med å
markere testsonen.
•	Plasser viften på gulvet nær et strømuttak
• Plasser modellen omtrent 2 m lenger bort

Cirka 2 m
fra viften

•	Velg en innstilling på vifta og beveg
modellen frem og tilbake, for å finne en
avstand hvor vindstyrken er AKKURAT
TILSTREKKELIG for å løfte vektklossen, sakte
•	BEHOLD DENNE INNSTILLINGEN FOR ALLE
TESTER (helt til du selvfølgelig vil teste
effekten av forskjellige vindstyrker)
•	Lag en lang linje (f.eks. med limbånd) foran
vindmøllen. Dette er testsonen (som er trygg),
og bak linjen kan flere grupper teste flere
vindmøller samtidig.
Sjekk at alle vindmøllene er utsatt for samme
vindstyrke
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Vindmølle

Vurdering
Hvilket antall seil (vinger) er best å bruke?
Forutsi og test hvilken kombinasjon som løfter
skattekisten (klossen) fortest. Kan du forklare
hvorfor?

1

2

3

Eksempel 3 er best. Den har størst areal hvor
man kan dra nytte av vindenergien.
Overraskelse!
Eksempel 2, med seilene asymmetrisk, er som
regel den verste. Den er altfor ubalansert til å
arbeide effektivt, selv om den har større areal
enn eksempel 1, som har bare to seil.

Idé:
Har form noe å si?
Dersom du har tid, kan
du prøve å lage seil av
forskjellige former av
papp, men med det
samme arealet som
brukes i dine modeller.

NB.
Hvert seil har et areal på
ca. 40 cm2.

Hva gjør sperrehaken når....
•	Lasten blir løftet opp og vinden opphører?
	Vindmøllen stopper, men sperrehaken
hindrer den tunge lasten fra å falle. En god
sikkerhetsinstallasjon.
•	Vinden blåser og du vender sperrehaken til
denne posisjonen?
Vindmøllen stopper.
•	Lasten er oppe, vinden slutter å blåse og du
vender sperrehaken til denne posisjonen?
	Det blir en vifte som drives av stillingsenergien
som er lagret i lasten som faller. “Du får tilbake
vinden!”

Kraftmåler med gummistrikk
Knyt en gummistrikk til løftesnoren, eller bruk
en fjærvekt til å måle løftekraften før vindmøllen
starter. Mål hvor mye strikken strekker seg. Du vil
bli overrasket over hvor stor effekt vindmølla gir.

Sperrehake

Gummistrikk
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Vindmølle

Videreutvikling
Med en snurr!
Hvordan kan vi lagre og bruke energi seinere?
I denne øvelsen skal vi faktisk heve loddet for
hånd. Dette kan du selvfølgelig gjøre ved å
bruke vindenergi, men da må du ta av seilene
før du frigir sperrehaken.

Visste du at?
De forskjellige
“snurrebassene” veier ca.:
2g
8g
16 g

Kople ut girboksen som vist i side 14, steg 1, og
lag de 3 forskjellige snurrebassene på side 14,
steg 16.

•	Sveiv opp loddet (overføre energi) og vend
sperrehaken for å holde loddet oppe (lagre
energi)
•	Kople til snurrebassen
•	Plasser loddet slik at det faller utenfor
bordkanten
•	Vend sperrehaken for å frigi stillingsenergien
i loddet slik at den setter igang snurrebassen
•	Løft for å frigi snurrebassen
•	Dette krever dyktighet, så vær tålmodig
•	Hvilken snurrebass vil snurre lengst og
hvorfor? Forutsi og test flere ganger med
hver snurrebass

Mer snurr
Finn opp dine egne snurrebasser for å se om
du kan få mer fart og rotasjoner som varer
lenger.
Finn opp dine egne snurrebasser og
introduser ditt eget poengsystem.
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Elevark

Vindmølle
Navn:

Hvordan kan du bruke en vindmølle og et tau til
å løfte en tung last?
La oss finne det ut!
Bygg vindmøllen
(hele bok 8A og bok 8B til side 12, steg 17).
•	Sørg for at den går jevnt rundt
•	Dersom den er for treg, løsner du akslingsbøssingene og
sørger for at alle andre elementer passer tett sammen

Hvilken forskjell utgjør antall seil?
•	Forutsi og test hvor fort hver konstruksjon vil løfte skattekisten
(loddet). Bruk tidtakingsutstyr
• Bruk den samme vindstyrken hver gang

S

akte

Rask

Medium

Hvilken forskjell utgjør sperrehaken?
Forutsi og test hva som vil skje med skattekisten med hver
posisjon på sperrehaken, med og uten vind.

L øf t

Stoppet

Falle

1

2

3

Mine hypoteser

Mine hypoteser

Mine hypoteser

Reell fart

Reell fart

Reell fart

1: Vind

2: Ikke vind

3: Ikke vind

Mine antakelser

Mine antakelser

Mine antakelser

Hva skjedde?

Hva skjedde?

Hva skjedde?
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Vindmølle

Elevark

Med en snurr!
Bygg snurrebassmodellen som kan trekkes opp fra side 14,
steg 1 og de 3 forskjellige snurrebassene på sidene 14, 15 og 16.
•	Bruk energien fra det fallende lodd til å drive disse
snurrebassene
•	Hvor lenge vil hver snurrebass rotere?
Mine hypoteser

Mine hypoteser

Mine hypoteser

Faktisk snurretid

Faktisk snurretid

Faktisk snurretid

Prøv også:
• Fargede spiraler på snurrebasser av papp
• Gir som snurrebasser
•	Finn opp ditt eget snurrebass-spill og lag et
poengsystem

Min fantastiske vindmølle
Tegn og sett navn på din konstruksjon for å fange og bruke
vindenergi. Forklar hvordan de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Landyacht
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – gire ned
• Sette sammen komponenter
• Kombinere materialer
Naturfag
• Fornybar energi
• Måleområde
• Måle avstand
• Måle tid
• Krefter
• Friksjon
• Luftmotstand
• Trykk
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Område
• Vindmotstand
• Fornybar energi
• Gire ned
• Friksjon
Andre nødvendige materialer
• 4 meter med jevnt gulv
• Maskeringsbånd
• Tommestokk eller målebånd
• Tidtakingsutstyr eller stoppeklokke
• Bordvifte med tre hastigheter
•	Valgfritt: papp, sakser, blyanter og linjaler for å lage dine egne seil
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Landyacht

Innledning
Det blåser på stranden i helgen, og Jack og Jill vil ha det litt gøy. De har en gammel vogn som de
normalt bruker, men i dag er det Jills tur til å skyve Jack og hunden Zog . Men det blåser svært
mye, noe som gjør det vanskelig for henne.
Jill gir opp til slutt og Jack kan forstå hvorfor. Hunden Zog gjør sitt beste for å hjelpe henne, og
plutselig ser han et gammelt håndkle halvveis nedgravd i sanden. Jill ser det samtidig, og de
diskuterer hvordan de kan bruke håndkleet, vindenergien og et par andre ting. Det kan muligens
bli en slags landyacht som trygt vil ta dem med på en artig tur.
Hvordan kan du lage en sikker vogn som drives med vind ... og som bærer minst én person?
La oss finne det ut!
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Landyacht

Montering
Advarsel!
Vifter kan være farlige. Sørg for at barna er
forsiktige!
Lag en testbane
Fest en 4-meter langt maskeringsbånd over
gulvet, og sett merker for hver 10 cm fra viften.
Nå kan vi bygge modellene!

Ca. 4 m

Bygg landyachten
(Hele bok 9A og bok 9B til side 5, steg 12).
Bruk de minste seilene først.
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Landyacht

Vurdering
Hvilken forskjell utgjør arealet?
Forutsi og test: Hvilken forskjell kan det være
på seilene mellom 40 (liten), 80 (medium) og
160 (stor) cm2 ? Hvor langt vil hver enkelt rulle ...
og (valgfritt) hvor fort? Test minst 3 ganger
med hvert seil for å få større nøyaktighet i
målingene.

I våre tester rullet “40”-seilet omtrent 1,5 m,
“80”-seilet omtrent 2 m og “160”-seilet omtrent
2,5 m. Å doble arealet samler mer vind, men
dobler ikke distansen. Hvorfor? Jo lengre fra
viften, jo svakere vind! Store seil beveget seg
raskere til å begynne med. Men alle
seilstørrelsene stoppet å rulle etter omtrent
10 sekunder. Ingen av dem seilet fortere enn
vinden – medvind!

Tips:
Velg ÉN innstilling på
vifta for alle testene.
Hvilken som helst
innstilling er bra. Vi
brukte høyeste innstilling.
NB.
Dine “seriøse” forskere vil
også foreslå å teste
landyachten med bar
mast, dvs. uten noe seil i
det hele tatt, så kanskje
du vil prøve det også.

40 cm2
liten

80 cm2
medium

160 cm2
stor

Hva om vinden blåser fra sidene?
Sett opp yachten i forskjellige vinkler mot
vinden. Kan du forklare hva som skjer?

Visste du at?
LEGO® -figuren veier 3 g.
Yachten veier omtrent 55
g. Loddet veier 53 g.
Forutsi og test hvordan
yachten vil gjøre det
lastet med lodd.

I de fleste vinkler med unntak av D, beveger
yachten seg fremdeles fremover! En del av
vinden blir “avbøyd” fra seilet, noe som driver
det “fremover”.
Den andre delen av vinden prøver å blåse den
sidelengs. Faktisk kan yachter som seiler imot
vinden i vinklene B og C gå veldig fort – men
den kan også tippe.

A

D
B
C

Har formen på seilene noe å si?
Prøv å lage papp- eller papirseil med samme
areal, men med en annen form. Les om
kvadratiske rigger, Kon Tiki, kinesiske junker og
arabiske skip, enten i bøker eller på Internett.
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Landyacht

Videreutvikling
Vindsugeren
(Bygg om modellen til side 24, steg 15).
Hold modellen 2 m unna, vendt mot viften
(påslått med høy fart). Forutsi hva som vil skje
når du slipper den. Så prøver du! Kan du forklare?

Idé:
Forutsi og test hva
som vil skje dersom
du snur den bort fra
viften.

Den øker farten mot viften. Hjulene kan kanskje
skli når den er nær viften.
•	Energien i vinden samles av seilene, girer
ned, (3:1), noe som øker kraften og roterer
hjulene, men i motsatt retning
•	Når den sklir er vindkraften en vei lik
friksjonskraften på hjulene som dytter den
andre veien

Cirka 2 m
fra viften

Blir den mer effektiv?
Legg et lodd på modellen og se hva som skjer.
Bytt de tynne hjulene med de store.

Dersom den begynner å skli, vil ytterligere vekt
øke friksjonen ved å presse dekkene hardere
ned mot gulvet.
Store hjul har større område som er i kontakt
med gulvet, dvs. friksjonen og grepet øker og
den går fremover. Den vil også bevege seg
fortere (større hjul).
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Elevark

Landyacht
Navn:

Hvordan kan du lage en sikker vogn som drives
av vind og som bærer minst én person?
La oss finne det ut!
Bygg landyachten
(hele bok 9A og bok 9B til side 5, steg 12).
• Bruk det lille seilet

Hvilken forskjell utgjør arealet på seilet?
•	Vri på viften, forutsi og test hvor LANGT hver modell vil rulle
med samme vindhastighet
•	Test hvert seil minst 3 ganger for å oppnå så korrekt svar
som mulig

Mine
hypoteser

Målt
avstand

Lite
40 cm2 seil

NB. VIFTER og FINGRE! VÆR FORSIKTIG!
Medium
80 cm2 seil

Stort
160 cm2 seil

Hvilken forskjell utgjør vinkelen mellom vinden
og seilet?
•	Sett opp yachten i forskjellige vinkler mot vindstrømmen.
•	Hvor fort beveger den seg hver gang?
•	Skriv ordene ved siden av pilene slik at det stemmer
overrens med hva som nettopp skjedde
A

e
Stopp

t
Rask

Middels hastigh
Sakte

et

D
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Landyacht

Elevark

Vindsugeren
(Bygg fra bok 9B til side 24, steg 15)
• Hold den 2 m unna, vendt mot viften
• Forutsi hva som vil skje og så slipper du den

Cirka 2 m
fra viften

Mine hypoteser

Målt avstand

Prøv også:
•	Tykke bakhjul
• Et lodd
• To eller tre seil
• Vendt bort fra viften

Min landseiler
Tegn og sett navn på konstruksjon for et vinddrevet fartøy.
Forklar hvordan de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Svinghjulbilen
Teknologi og design
• Bruke mekanismer – gire opp
• Sette sammen komponenter
Naturfag
• Måle avstand
• Måle tid
• Krefter
• Bevegelsesenergi
• Friksjon og luftmotstand
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Gire opp
• Svinghjul
• Masse
• Posisjon
Andre nødvendige materialer
• 3 meter med jevnt gulv
• Maskeringsbånd
• Tommestokk eller målebånd
• Tidtaker eller stoppeklokke
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Svinghjulbilen

Innledning
Jack og Jill har hatt en liten krangel, og de ble sendt ut for å roe seg ned. Jill får hunden Zog til å
dra henne på vognen, men det er altfor tungt.
Jack leker med snurrebassene. De snurrer veldig fort, men han vil heller bli venn med Jill og leke
med henne igjen. Jill føler det samme – det er mye bedre når de er gode venner, og helt ærlig, de
er lei av leker som er kjedelige.
De ser på hverandre og plutselig får Jill en ide. Hva med et kombinert spill hvor man bruker både
vognen OG energien til snurrebassene? Tror du det vil fungere?
Kan rotasjonen til snurrebassene hjelpe med å dra vognen, og vil den bevege seg videre – og lengre?
La oss finne det ut!
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Svinghjulbilen

Montering
Først lager du testbanen
Lag en 50 cm seksjon med startbane. Dette er
startbanen foran startlinjen. Lim deretter fast et
2 meters maskeringsbånd langs gulvet, og
marker hver 10 cm. Nå kan vi begynne å bygge
modellene!

Startbane

50 cm
Omtrent 2 m
Startlinje

Bygg svinghjulbilen
(Hele bok 10A og bok 10B til side 10, steg 20).
•	Når den skyves, bør den stoppe ganske sakte
•	Dersom den stopper for fort, løsner du
akslingsbøssingene, sørg for at tannhjulene
griper inn i hverandre på en skikkelig måte
og sørg for at alle elementene er solid
sammenpresset
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Svinghjulbilen

Vurdering
Rettferdig testing
For en rettferdig test av alle modellene, bruk
en 2-sekunders startbane på over 50 cm og
start dem fra startlinjen – med samme fart.
Øvelse gjør mester. Dette er grunnen til at det
er smart å teste hver modell 3 ganger for å
være på den sikre siden.

Visste du at?
De beste energisparende
svinghjulene plasseres i
en lufttett beholder, og
drives i et vakuum for å
unngå luftmotstand.

Hva utgjør et godt svinghjul?
Det beste svinghjulet vil drive modellen lenger,
og rulle over lengre tid – med eksakt samme
startbane! Prøv uten noen svinghjul! Prøv det
store hjulet med og uten dekkene. Finn også
opp dine egne kombinasjoner.

Visste du at?
Vi bruker et 8-tanns- og
24-tannsgir for å gire opp.
Det er to oppgiringsfaser,
hver med forhold 1:3, dvs.
en runde på hjulet på
bakken gir 9 runder på
svinghjulet.

A

B

C

D

E

F

Tyngre svinghjul fungerer bedre enn lette, men
de trenger mer energi for å komme opp i fart,
dvs. mengden lagret bevegelsesenergi avhenger
av massen og farten.
Hvor langt og hvor lenge kommer den til å rulle?
Mål hvor langt hvert svinghjul går. Enda bedre,
men valgfritt, ta tiden på hvor lenge den gikk!
Bygg fra side 12, steg 22.
Test og mål.
Bygg fra side 14, steg 24.
Test og mål.

Svinghjulbilene går veldig sakte. Jo større
svinghjul – jo saktere går de vanligvis – men
de går over lengre tid og kommer lenger.
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Svinghjulbilen

Videreutvikling
Shakey Brakey!
Bygg fra bok 10B til side 17, steg 3 med et
svinghjul montert med akslingen utenfor
senteret av hjulet.
Forutsi hva som vil skje – så tester du.

Visste du at?
I det virkelige livet kan
et ubalansert superraskt
flyhjul eksplodere!

Det stopper bilen svært raskt! Svinghjul må
være DYNAMISK balanserte når de roterer,
ellers oppstår det store krefter som går i
mange retninger, noe som øker FRIKSJONEN
på akslingene.
Prøv å rulle Shaky Brakey ned bakken. Hva
skjer? Sammenlign det med å rulle det
balanserte svinghjulet.

Det ruller svært sakte og vil ikke gå fortere.
Dynamisk ubalanserte krefter øker kraftig med
bare en liten økning i fart. Kreftene er små¨ved
lave hastigheter, slik at kjøretøyet fortsetter å
gå sakte.

Bakkeklatreren
Lag et skråplan som bilene kan kjøre på.
Forutsi og test hvordan en bil med og uten
svinghjul vil oppføre seg med samme startfart
(dette kan bli vanskelig!). Du vil muligens
samarbeide med noen av de andre lagene i
klassen på denne aktiviteten.

En planke
på ca.
1m

Ca.
20 cm

Svinghjulbilen går lengre opp planken.
Den har mer lagret energi.
Lag en serie med lave bakketopper hvor
bilene kan kjøre. Tynn papp limt over sko eller
gjenstander med lav høyde fungerer bra.

Svinghjulbilen går sakte både opp og ned
bakkene. Den fungerer som en slags “kontrollør”
for å hjelpe biler med å komme over bakker
med samme fart.

Begynne på en hinderløype
Lag en stor haug med LEGO® klosser på gulvet
eller på bordet, og finn ut hvilket svinghjul som
trengs for å komme over “LEGO-fjellet”.

Svinghjulbilen med de store dekkene er best til
å tvinge seg gjennom løypen og over haugen.
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Elevark

Svinghjulbilen
Navn:

Kan rotasjonen til en snurrebass hjelpe til å dra
vognen, og vil den bevege seg lengre – og bruke
lenger tid? La oss finne det ut!
Bygg svinghjulbilen
(hele bok 10A og bok 10B til side 10, steg 20).
• Sørg for at bilen ruller jevnt
•	Dersom bilen stopper for fort, løsne litt på bøssingene og
sørg for at alle andre elementer passer tett sammen

Hva utgjør et godt svinghjul?
Forutsi og test hvor langt hver modell vil rulle:
•	Med minst 3 forskjellige svinghjul eller kombinasjoner
• Med samme startbane
• Samme starthastighet
Valgfritt: ta tiden på hvor lenge hver bil ruller
A

B

C

D

E

F

Mine
kombinasjoner

Mine
hypoteser

Målt avstand

Tid

A+B

Test hver svinghjulkombinasjon minst 3 ganger for å oppnå
et så korrekt svar som mulig.
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Svinghjulbilen

Elevark

Shakey Brakey
Bygg bok 10B til side 17, steg 3.
Hva skjer dersom svinghjulet er ubalansert?
Mine hypoteser :

Og dette skjedde i følge testene:

Prøv også:
• Klatre opp bakker
• På jevne gulv og tepper
•	Klatre over en terrenghinderløype, f.eks. en
haug med LEGO® brikker!

Min råe svinghjulbil
Tegn og sett navn på din konstruksjon for svinghjulbilen.
Forklar hvordan de 3 viktigste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Motorisert bil
Teknologi og design
• Kombinere komponenter
• Tannhjul
• Hjul
Naturfag
• Friksjon
• Måle avstand, tid og kraft
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Motvekt
• Friksjon
• Tannhjul
• Grep
• Dreiemoment
Andre nødvendige materialer
• Tommestokk eller målebånd
• Planke - 240 cm eller lengre
• Små bøker eller andre gjenstander for å skape belastning
• Stoppeklokke eller tidtaker
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Motorisert bil

Innledning
Jack og Jill er i bakkene utenfor huset og de holder på å teste sin motoriserte bil. Det er
kjempemoro og Zog kan nå også holde seg i form. Bilen fungerer bra på flat mark, men den ser
ikke ut til å klare seg opp bakkene.
Hjulene sklir, motoren lager en forferdelig lyd og fronten av bilen løftes fra bakken.
Jack mener at bilen må bli tyngre. Jill mener at valg av tannhjulene er helt feil for å kjøre opp bakker.
Hvordan kan du lage en motorisert bil som kan kjøre opp bakker?
La oss finne det ut!
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Motorisert bil

Montering
Bygg den motoriserte bilen
(Hele bok 11A og bok 11B til side 9, trinn 10).
•	Start motoren ved å skyve bryteren på
batteripakken fremover
• Sørg for at alle hjulene kan vris uten hindringer
og at de ikke gnis mot sidene av den
motoriserte bilen

Mållinje

Bygg testbakken
Lag en start- og mållinje på planken, 2 meter
fra hverandre. Plasser planken på en gjenstand
slik at mållinjen er 50 cm høyere enn gulvet.
50 cm

2 m fra start
til mål

Tips:
Den motoriserte bilen
kan kjøre svært fort, selv i
oppoverbakker, så det
kan være en god idé å
ha rampen mot veggen i
hjørnet slik at den ikke
kjører ut over kanten.

Startlinje
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Motorisert bil

Vurdering
Hvilken motorisert bil kjører raskest i
oppoverbakke?
Den motoriserte bilen må være så rask som
mulig for å kjøre i oppoverbakke.
Først forutsi hvor fort motorisert bil A kjører 2
meter i oppoverbakke. Deretter tester du. Følg
deretter samme prosedyre for motorisert bil B,
C og D.
Test flere ganger for å være sikker på at dine
funn er til å stole på. Testresultater kan variere
avhengig av overflaten på bakken.

Motorisert bil A (side 9, trinn 10) trenger omtrent
4 sekunder for å kjøre 2 meter i oppoverbakke.

A

Motorisert bil B (side 10, trinn 11) trenger omtrent
3 sekunder for å kjøre 2 meter i oppoverbakke.

B

Visste du at?
Omkretsen av det lille
hjulet er 9,6 cm

Omkretsen av det store
hjulet er 13,6 cm

Motorisert bil C (side 11, trinn 12) trenger omtrent
10 sekunder for å kjøre 2 meter i oppoverbakke.

C

Motorisert bil D (side 12, trinn 13) trenger omtrent
7 sekunder for å kjøre 2 meter i oppoverbakke.

D

Den raskeste av de fire er motorisert bil B, som
bruker store hjul og giring 1:1.

Valgfritt: Hvor bratt kan bakken være?
Hvor bratt kan din motoriserte bil kjøre?
Plasser planken på en gjenstand slik at
mållinjen enten er 70 cm, 80 cm eller 90 cm
(evt. høyere) opp fra gulvet. Test hvilken av
motorisert bil A, B, C eller D som er best til
kjøre i bratte bakker.

Motorisert bil C kan kjøre opp den bratteste
bakken.
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Motorisert bil

Videreutvikling
Hvor sterk er din motoriserte bil?
Bygg en slede og fest den med en snor på
kroken bakpå din motoriserte bil.
Fyll sleden med bøker.
Først forutsi hvor tung last motorisert bil A og
C kan dra.
Deretter tester du hvilken motorisert bil som
kan dra den tyngste lasten.

Motorisert bil C (side 11, trinn 12) kan dra den
tyngste lasten. Testresultater kan variere
avhengig av overflaten på testbanen.

Prøv også å legge en motvekt foran på den
motoriserte bilen.

Tips:
Bruk et vektelement som
motvekt.

Dette gjør at fronten på den motoriserte bilen
holdes nede og gjør bilen mer stabil.
Prøv ulike kombinasjoner av hjul og giring for å
oppnå best draevne.
Hvor tung last kan din beste motoriserte bil dra?
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Elevark

Motorisert bil
Navn:

Hvordan kan du lage en motorisert bil som kan
kjøre opp bakker?
La oss finne det ut!
Bygg den motoriserte bilen
(Hele bok 11A og bok 11B til side 9, trinn 10)
•	Start motoren ved å skyve bryteren på batteripakken
fremover
•	Sørg for at alle hjulene kan vris uten hindringer og at de
ikke gnis mot sidene av den motoriserte bilen

Hvilken motorisert bil kjører raskest opp i
oppoverbakke?
Den motoriserte bilen må være så rask som mulig for å kjøre
i oppoverbakke.
•	Forutsi først hvor fort motorisert bil A kjører 2 meter i
oppoverbakke. Deretter tester du. Følg deretter samme
prosedyre for motorisert bil B, C og D.

Mine hypoteser

Hva skjedde?

A

B

•	Test flere ganger for å være sikker på at dine målinger er
til å stole på.
Mållinje

2 m fra start til mål

C

50 cm

D

Startlinje
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Motorisert bil

Hvor sterk er din motoriserte bil?
Bygg en slede og fest den med en snor på kroken bakpå
din motoriserte bil.

Elevark

Mine hypoteser Mine målinger

Fyll sleden med bøker.
• Forutsi først hvor tung last motorisert bil A og C kan dra.
Deretter tester du hvilken motorisert bil som kan dra den
tyngste lasten.
•	Hvor tung last kan din beste motoriserte bil dra?

Min motoriserte bil
Tegn og sett navn på delene til din favorittkonstruksjon av en motorisert bil.
Forklar hvordan de 3 beste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Dragster
Teknologi og design
• Tannhjul
• Vektstenger
• Bruk og kombinasjon av komponenter
• Hjul
Naturfag
• Energi
• Friksjon
• Måle avstand
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Akselerasjon
• Tannhjul
• Masse
• Moment
Andre nødvendige materialer
• Tommestokk eller målebånd
• Opptil 20 m med gulv Du må kanskje bruke korridoren!
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Dragster

Innledning
Jack og Jill eksperimenterer med sin dragster. Med en god start fra en utskytermekanisme håper
de den vil rulle helt fra start til mål. Men selv etter en perfekt utskytning går den ikke særlig langt.
Hvordan kan vi få dragsteren til å gå lengre?
La oss finne det ut!
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Dragster

Montering
Bygg dragsteren og utskytningsrampen.
(Hele bok 12A og bok 12B til side 10, trinn 13)

Kontroll over rampen
Tannhjul

Visste du det?
mellomhjul
Rampe
Tannhjul

Et mellomhjul forandrer
retningen på rotasjonen,
men påvirker ikke farten.

•	Plasser dragsteren på utskytningsrampen og
løft den opp ved å presse ned håndtaket
•	Det store tannhjulet på utskytningsrampen
bør gripe inn i tannhjulet på dragsteren
•	Start motoren ved å skyve ned bryteren på
batteriet
•	Senk rampen. Dragsteren bør rulle rolig ned
på gulvet

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Tips:
Dersom dragsteren din
vibrerer, er det mulig at
ett av hjulene sitter ujevnt
på navet. Dette øker
friksjonen mot akslingen og
fører til større energitap.
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Dragster

Vurdering
Hvor langt vil dragsteren gå?
Ved å skifte bakhjulene på dragsteren kan du
få den til å gå lengre.
Forutsi først hvor langt dragster A vil gå.
Deretter tester du. Så gjør du det samme med
dragster B og C. Hvilken vil gå lengst?
Test flere ganger for å være sikker på at dine
funn er til å stole på. Testresultater kan variere
grunnet overflaten på testbanen.

Dragster A (side 9, trinn 12) vil gå omtrent 0,7 m.

A

Dragster B (side 12, trinn 15) vil gå omtrent 2 m.

B

Visste du at?
Det lille hjulet veier 9 g.

Det store hjulet veier 13 g.

Dragster C (side 12, trinn 16) vil gå omtrent 6 m.

C

Kan du forklare hva som skjedde med
kjørelengden da du skiftet hjulene?

To små hjul lagrer mer energi enn ett, fordi de
har dobbelt så mye masse. Det er derfor
dragster B går lengre enn dragster A.
Dragster C går lengre enn dragster B på grunn
av større omkrets på de større hjulene, selv om
akslingshastigheten er den samme.
Jo mer hjulmasse og større hjulomkrets, jo
lengre vil dragsteren gå.
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Dragster

Videreutvikling
Kan dragsteren gå enda lengre?
For å gire opp dragsteren din, må du først
demontere den (bok 12B til side 3, trinn 3),
og deretter:

16:16

24:8

Bytt ut giring i 16:16 til giring i 24:8.
Nå kan du bygge den oppgirete dragsteren din
(bok 12B til side 9, steg 12).

Forutsi først hvor langt oppgiret dragster D vil
gå. Deretter tester du. Så gjør du det samme
for oppgirete dragster E og F.
Hvilken vil gå lengst?

D

Dragster F vil gå lengst, cirka 11 m.
Prøv andre ideer og kombinasjoner for å
få dragsteren din til å gå enda lengre.
Hvor langt går din beste dragster?

E

F
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Elevark

Dragster
Navn:

Hvordan kan vi få dragsteren til å gå lengre?
La oss finne det ut!

Bygg dragsteren og utskytningsrampen
(Hele bok 12A og bok 12B til side 10, trinn 13)
•	Plasser dragsteren på utskytningsrampen og løft den opp
ved å presse ned håndtaket
•	Det store tannhjulet på utskytningsrampen bør gripe inn i
tannhjulet på dragsteren
• Start motoren ved å skyve ned bryteren på batteriet
•	Senk rampen. Dragsteren bør rulle rolig ned på gulvet

Hvor langt vil dragsteren din gå?
•	Forutsi først hvor langt dragster A vil gå. Deretter tester du.
Så gjør du det samme med dragster B og C. Hvilken vil gå
lengst?
•	Test flere ganger for å være sikker på at dine funn er til å
stole på. Testresultater kan variere grunnet overflaten på
testbanen.

Mine hypoteser

Mine målinger

A

B

C

Kan du forklare hva som skjedde med kjørelengden da du skiftet hjulene?
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Dragster

Elevark

Kan dragsteren din gå enda lengre?
For å gire opp dragsteren din må du først demontere den
(bok 12B til side 3, trinn 3), og deretter:

Mine hypoteser

Mine målinger

D

E
24:8

Bytt ut giring i 16:16 til giring i 24:8.
Nå kan du bygge din oppgirete dragster (bok 12B til side 9,
trinn 12).

F

•	Forutsi først hvor langt oppgiret dragster D vil gå. Deretter
tester du. Så gjør du det samme for oppgirete dragster E
og F. Hvilken vil gå lengst?
•	Prøv andre ideer og kombinasjoner for å få dragsteren din
til å gå enda lengre. Hvor langt går din beste dragster?

Min dragster
Tegn og sett navn på delene til din favorittkonstruksjon av en dragster.
Forklar hvordan de 3 beste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Gåmaskin
Teknologi og design
• Tannhjul
• Vektstenger
• Forbindelsesledd
• Sperrehake
• Bruk og kombinasjon av komponenter
Naturfag
• Kraft
• Friksjon
• Måle tid
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Balanse
• Tannhjul
• Grep
• Vektstenger
• Forbindelsesledd
• Sperrehake
Andre nødvendige materialer
• Stor, tynn, innbundet bok - stor bok eller ringperm
• Linjal
• Stoppeklokke eller tidtaker
• Opptil 1 m gulvplass
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Gåmaskin

Innledning
Jack og Jill er på fjelltur og har det kjempegøy. Det er imidlertid varmt og de begynner
å bli slitne, og sekkene deres føles bare tyngre og tyngre.
Når Jack og Jill tar seg en pust i bakken, blir de passert av en maurkoloni!
”Hvordan klarer de å gå så lett og samtidig bære så mye”? sier Jack.
Jack og Jill tenker at det ville vært topp dersom en maur kunne ha bært dem også!
Hvordan kan du lage en gåmaskin som kan bære Jack og Jill langs stien?
La oss finne det ut!
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Gåmaskin

Montering
Bygg gåmaskinen
(Hele bok 13A og bok 13B til side 13, trinn 18.)
Snekkedrev

•	Sørg for at strømledningen er utenfor
rekkevidden for de bevegelige delene
•	Plasser den på en jevn overflate og start
motoren ved å skyve batteribryteren
fremover
• Beina bør bevege seg uhindret

Pedalarm

Sperrehake

Merk testbanen din
• Lag en startlinje og mållinje 50 cm fra
hverandre.
Mål

Start
50 cm fra start
til mål
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Gåmaskin

Vurdering
Hvor fort kan gåmaskinen gå?
Gåmaskinen vil gå med ulike hastigheter
avhengig av beininnstillingen.

00:00

Forutsi først hvor lang tid det vil ta for gåmaskinen
å gå 50 cm ved å bruke beininnstilling A. Deretter
tester du. Følg deretter samme prosedyre med
beininnstilling B og C.
Test flere ganger for å være sikker på at dine
funn er til å stole på. Testresultater kan variere
avhengig av overflaten på testbanen.

Beininnstilling A (side 13, trinn 18) resulterer i
det dårligste resultatet. Den trenger omtrent
27 sekunder å gå 50 cm.

A

Beininnstilling B (side 14, trinn 19) gir den jevneste
farten. Den trenger omtrent 16 sekunder å gå
50 cm.

B

Beininnstilling C (side 15, trinn 20) gir det beste
resultatet. Den trenger omtrent 12 sekunder å
gå 50 cm.

C

Kan du forklare sperrehakenes funksjon?

De fremste føttene kan ikke gripe inn i
sperrehaken dersom den er løs. Uten
sperrehaken ville beinbevegelsene få
hjulene til å rulle både bakover og fremover.
Sperrehaken lar bare hjulene rulle én vei.

Snu sperrehaken
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Gåmaskin

Videreutvikling
Hvilken gåmaskin er den raskeste til å gå opp
bakker?
Bruk en stor bok eller ringperm til å lage en
bakke på 10 cm. Plasser gåmaskinen som vist i
illustrasjonen.

10 cm

Forutsi først hvilken beininnstilling, A, B eller C,
som er raskest for å gå opp og ned små bakker.
Deretter tester du for å finne ut hvilken som
faktisk er den raskeste.

Med beininnstilling A (side 13, trinn 18) går
gåmaskinen sakte, men sikkert opp bakken.

A

Beininnstilling B er (side 14, trinn 19) rask, men
mer ustabil enn beininnstilling A.

B

Beininnstilling C (side 15, trinn 20) er den
raskeste, men den er svært ustabil og egner
seg derfor ikke for å gå opp og ned bakker.

C

Visste du det?
En gående robot med
navn Dante 2 er laget for
å klatre ned svært bratte
skråninger fulle av stein,
rett inn i farlige vulkaner
fulle av gass. Den kan
også rapellere og klatre
over 1 m høye steiner!

Er det noe annet som skjer?

Gåmaskinen ruller ned bakken! Dette kan skje
fordi sperrehakene motstår krefter i én retning,
men ikke den andre.
Gåmaskinen kan stå på sin antenne.

Tips:
Disse innstillingene på
pendelarmene vil få
gåmaskinen til å bevege
seg på ulike måter.

Valgfritt: Få gåmaskinen til å bevege seg i
flere retninger
Kan du få gåmaskinen til å bevege seg i flere
retninger? Prøv ulike innstillinger på de to blå
pedalarmene.
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Elevark

Gåmaskin
Navn:

Hvordan kan du lage en gåmaskin som kan bære
Jack og Jill langs stien?
La oss finne det ut!
Bygg gåmaskinen
(Hele bok 13A og bok 13B til side 13, trinn 18)
•	Sørg for at strømledningen er utenfor rekkevidden for de
bevegelige delene
•	Plasser den på en jevn overflate og start motoren ved å
skyve batteribryteren fremover
• Beina bør bevege seg uhindret

Hvor fort kan gåmaskinen gå?

Mine hypoteser

•	Forutsi først hvor lang tid det vil ta for gåmaskinen å gå
50 cm ved å bruke beininnstilling A. Deretter tester du.
Følg deretter samme prosedyre med beininnstilling B og C.
•	Test flere ganger for å være sikker på at dine funn er til å
stole på.

Mine målinger

A

B

C
00:00
Mål

Start
50 cm fra
start til mål

Kan du forklare sperrehakenes funksjon?
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Gåmaskin

Elevark

Klatre opp og ned bakker

Mine hypoteser

•	Bruk en stor bok eller ringperm til å lage en slakk bakke
på 10 cm

Mine målinger

A

• Plasser gåmaskinen som vist i illustrasjonen.
•	Forutsi først hvilken beininnstilling, A, B eller C, som er
raskest til å gå opp og ned små bakker. Deretter tester
du for å finne ut hvilken som faktisk er den raskeste.

B

C

10 cm

S ak

te

R as k e s t

R as k

Min gåmaskin
Tegn og sett navn på delene til din favorittkonstruksjon av en gåmaskin.
Forklar hvordan de 3 beste delene fungerer.
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Lærerveiledning

Dogbot
Teknologi og design
• Konstruere mekaniske leketøy
• Vektstenger og forbindelsesledd
• Mekanisk programering av handlinger
• Trinser og tannhjul
• Bruk og kombinasjon av komponenter
Naturfag
• Kraft og energi
• Friksjon
• Utforskende arbeidsmåter
Ordforråd/begreper
• Kamskiver
• Tannhjul
• Vektstenger
• Forbindelsesledd
• Pivotpunkt
• Sekvensering
Andre nødvendige materialer
• Fargestifter
• Dekormaterialer: Ull, folie, papp, papir osv.
• Sakser
• Limbånd
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Dogbot

Innledning
Zog kjeder seg svært mye. Han drømmer om en spesiell venn som alltid er blid, lysvåken og som
han kan dele et bein sammen med. Jack og Jill har en ide.
Hvordan kan vi lage en spennende venn til Zog som han kan leke sammen med?
La oss finne det ut.
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Dogbot

Montering
Bygg Dogbot
(Hele bok 14A og bok 14B til side 19, trinn 27).

Pivotpunkt
Visste du det?
Kjeve- og
halebevegelsene
inneholder begge
sammensatte
vektstenger med flere
pivotpunkter.

Vektstenger

Det er mange bevegelige deler på Dogbot,
men bare én motor. Skru på Dogbot ved å
skyve batteribryteren bakover. Dersom
motoren ikke går uhindret, må du kontrollere
flere deler på Dogbot:
•	Vektstangen på overkjeven skal bevege seg
opp og ned
•	Kamskivene skal rotere uhindret og bevege
øynene som er festet på akslingen opp og
ned
• Vektstangen på halen skal logre opp og ned

Kamskive

Trinsehjul
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Dogbot

Vurdering
Er Dogbot lys våken?
Øynene på Dogbot beveger seg mye dersom
han er lys våken!
Hvilken kamskiveinnstilling vil gjøre Dogbot
søvnig, våken og lys våken?
Forutsi først hva kamskiveinnstilling A vil gjøre
med øynene. Deretter tester du. Følg deretter
samme prosedyre med kamskiveinnstillingene
B og C.

Kamskiveinnstilling A (side 19, trinn 27) fører til
en søvnig Dogbot, dvs. bare ett øye rører seg
per kamskiveomdreining.

A

Kamskiveinnstilling B (side 20, trinn 28) fører til
at Dogbot er våken, dvs. øynene rører seg to
ganger per omdreining med jevne intervaller.

B

Kamskiveinnstilling C (side 21, trinn 29) gjør
Dogbot lys våken, dvs. øynene rører seg to
ganger per omdreining, men med ujevne
intervaller - ett øye er oppe, mens det andre
er nede!

C

Visste du det?
Kamskiver fungerer i
bilmotorer, klokker,
leketøy, symaskiner og
låser – faktisk overalt
hvor det kreves
komplekse, beregnede
bevegelser.

Hvor bredt kan Dogbots kjever åpne seg?
Ved å endre pinneposisjonen kan du endre
graden av hvor vidt dogbot kan åpne kjevene
sine.
Forutsi først hvor bredt Dogbots kjever åpner
seg med pinneposisjon D. Deretter tester du.
Deretter gjør du det samme for
pinneposisjonene E og F.

Posisjon D (side 22, trinn 30) gjør at Dogbots
kjever blir vidåpne.
Posisjon E (side 23, trinn 31) gjør at Dogbot kan
åpne kjevene sine enda videre.
Posisjon F (side 24, trinn 32) er den videste
innstillingen for kjevene til Dogbot.

F
D

E

Jo nærmere pinneposisjonen er til
pivotpunktet, jo videre vil kjevene åpne seg.
Overkjeven er en vektstang av tredje klasse.
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Visste du at?
Underkjeven din er en
vektstang. Kjenn etter der
hvor muskelen forbindes
med beinet i
underkjeven. Kjevene
dine er vektstenger av
tredje klasse akkurat som
de på dogbot - de er
bare opp ned!
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Dogbot

Videreutvikling
Kan dogbot bli gladere?
Dogbot logrer med halen når den er glad.
Jo raskere logring, jo gladere er den.
Forutsi først hvor glad Dogbot er ved å bruke
trinseinnstilling A. Deretter tester du. Følg
deretter samme prosedyre med
trinseinnstilling B og C.

Trinseinnstilling A fører til treg logring, dvs. en
glad Dogbot.

A

Trinseinnstilling B fører til raskere logring - faktisk
tre ganger raskere enn trinseinnstilling A.
Dogbot er nå enda gladere.

B

Trinseinnstilling C gir raskest logring - tre
ganger raskere enn trinseinnstilling B.
Dogbot kan ikke bli gladere!

C
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Dogbot
Navn:

Hvordan kan vi lage en spennende venn til Zog
som han kan leke sammen med?
La oss finne det ut!
Bygg Dogbot
(Hele bok 14A og bok 14B til side 19, trinn 27)
•	Vektstangen som danner overkjeven skal bevege seg opp
og ned
•	Kamskivene skal rotere uhindret og bevege øynene som er
festet på akslingen opp og ned
• Vektstangen som opptrer som en hale skal logre opp og ned

Er Dogbot lys våken?

A

Mine hypoteser

Hvilken kamskiveinnstilling vil gjøre
Dogbot søvnig, våken og lys våken?

Hva skjedde?

A

•	Forutsi først hva kamskiveinnstilling A
vil gjøre med øynene. Deretter tester
du. Følg deretter samme prosedyre
med kamskiveinnstillingene B og C.

B
B
C
C

S øv n

Hvor vidt kan Dogbots kjever
åpne seg?

E

Våken

Mine hypoteser

•	Først forutsi hvor vidt Dogbots kjever
åpner seg med pinneposisjon D.
Deretter tester du. Deretter gjør du det
samme for pinneposisjonene E og F.

D

ig

Lys vå
ke

n

Hva skjedde?

D

F

E
F

Vid

re
Vide
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Dogbot

Elevark

Hvor glad er Dogbot?
Dogbot logrer med halen når den er glad. Jo raskere
logring, jo gladere er den.

Mine hypoteser

Hva skjedde?

Gladere

Glad

A

•	Forutsi først hvor glad Dogbot er ved å bruke
trinseinnstilling A. Deretter tester du. Følg deretter samme
prosedyre med trinseinnstilling B og C.
B

C

Prøv også:
• Kle på Dogbot
• Lag tungen og ørene av papp

est
Glad

Min Dogbot
Tegn og sett navn på delene til din favorittkonstruksjon av Dogbot.
Forklar hvordan de 3 beste delene fungerer.
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Anstrengelser i oppoverbakke
illustrationer_cleanUp_003_cmyk.Page 1 04-04-2006 15:34:37
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Problemet
Jack og Jill har laget en luksuriøs toseters vogn, men den er svært tung å skyve oppover bakken.
Kan du lage en løsning som hindrer vognen fra å rulle tilbake ned bakken, når de stopper for å
ta seg en pust i bakken?
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Anstrengelser i oppoverbakke

Elevark

Konstruksjon
Konstruer og lag et kjøretøy som:
• kan bære minst 50 g (ca vekten til en kloss)
• har en konstruksjon som hindrer den i å rulle bakover, men som lar den rulle fremover

Trenger du hjelp?
Se på:

1. Lag en skisse over ideen du utviklet og lagde.

Fiskestang

Vogn med frihjul

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for hjul og akslinger

2. Sett navn på de tre viktigste delene, og forklar hvordan de virker.

3. Foreslå tre forbedringer
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Lærerveiledning

Anstrengelser i oppoverbakke
Mål
Du skal lære om:
• Hjul og akslinger
• Friksjon
• Sperrehaker og tannhjul
• Hypoteser og målinger
• Prinsipper for rettferdig testing og produktsikkerhet

Trenger du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer
•
•
•
•
•

En tommestokk eller målebånd
En planke til å lage en skrå bakke
Papp og tape for å lage en avkjøringsrampe i enden av bakken
En skrivebordsvifte for å skaffe vind til å blåse arbeidsvognen
Valgfritt: Leire for å lage testpiloter

Fiskestang

Rettferdig testing og moro
• Kan vognen bære vekten av minst én kloss?
Ta en test, så legger du eventuelt til mer vekt. Hva er kriteriene for suksess?
Vognen bør ikke bremse og lasten bør ikke gni mot hjulene osv.

Bruk av frihjul

• Ruller den fritt?
	Juster bakken til hvilken vinkel som helst (f.eks. 30 cm høyde på den ene enden av en 1-meters
planke), og kjør ned langs planken. Jo lengre den ruller langs gulvet, jo bedre.
• Fungerer auto-stopp-funksjonen?
	Snu vognen rundt uten å røre noe ombord, slik at den står vendt baklengs mot bakken. Kjør!
Står den stille? Øk brattheten helt til vognen glir. Jo brattere planken er før vognen glir, jo bedre.
• Hvor sikker og komfortabel er din luksusvogn?
	Lag to førere av modelleire med svært jevn overflate (hud). Sett dem forsiktig ned i setene som
følger med vognen. La vognen kjøre ned bakken helt til den stopper. Nå sjekker du om førerne
har fått noen kutt eller blåmerker – jo færre, jo bedre.
Hva slags skader vil de kunne få når de kjører i en terrengløype?
Ville vognen være en god ambulanse?

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for hjul og akslinger

Ekstra utfordringer
•	Utnytt vindenergi til å skyve vognen i oppoverbakke. Sørg for at auto-stopp-funksjonen vil
hindre vognen fra å rulle ned igjen dersom vinden skulle opphøre.
•	Terrengvogner! Kan du finne en konstruksjon som får vognen til å hoppe over linjaler,
og kanskje til og med blyanter som ligger i veien
Tips: Lag et hjelpemiddel som lagrer energi ombord på vognen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

187

Anstrengelser i oppoverbakke
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Elevark

Den magiske låsen
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Problemet
Jack vil at hans hemmelige skatt skal være innelåst i en boks. Men han vet at Jill kan låse opp
nesten hvilken som helst lås, og hun er alltid så nysgjerrig og vil vite hemmelighetene hans.
Kan du konstruere en hemmelig måte å ”låse” en boks på uten å bruke en nøkkel?
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Den magiske låsen

Elevark

Konstruksjon
Konstruer og lag en boks:
•	med en hemmelig eller skjult lås eller krok
•	som kan “låses” og “låses opp” på en veldig enkel måte

Behøver du hjelp?
Se på:

1. Lag en skisse over ideen du designet og lagde.

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for vektstenger

2. Sett navn på de tre viktigste delene, og forklar hvordan de virker.

3. Foreslå tre forbedringer
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Lærerveiledning

Den magiske låsen
Mål
Du skal lære om:
• Vektstenger, strukturer og hengsler
• Observasjoner og utforskning
• Prinsippene om rettferdig testing og produktpålitelighet

Behøver du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer
• Papp
• Tusjer
• Sakser

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for vektstenger

Rettferdig testing og moro
•	Forblir boksen lukket når den er “låst”?
	Lås boksen. Prøv nå om du kan åpne den med å skyve eller riste den litt. Husk at den
fremdeles bare er en prototype!
• Åpnes lokket skikkelig?
	Test og finn det ut. Jo enklere den åpnes, jo bedre.
•	Hvor pålitelig er låsen?
Lås den, lås den opp og åpne den tre ganger på rad. Fungerer den fremdeles BRA? Bare
fortsett! Jo flere ganger den kan låses og låses opp, jo mer pålitelig er den.
• Hvor hemmelig er den?
Be frivillige fra en annen gruppe om å prøve og finne ut hvordan boksen åpnes. Du kan ta tiden.
Jo færre elever som gjetter hvordan og hvor boksen åpnes, jo bedre!

Ekstra utfordringer
• Design og lag ulike størrelser på boksene, slik at innholdet er helt skjult.
• Bruk papp og tusjer til å lage noe personlig på sidene til boksen din.
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Elevark

Stempling av brev
illustrationer_cleanUp_004_cmyk.Page 1 04-04-2006 15:40:21
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Problemet
Det er for mye vind ute for å leke, så Jill hjelper til på postkontoret med å stemple brev.
Armen hennes verker etter all stemplingen. Hun ønsker at det var en måte hun kunne bruke
vinden som hjelp!
Kan du finne en måte å hjelpe henne på?
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Stempling av brev

Elevark

Konstruksjon
Konstruer og lag en vinddrevet stemplingsmaskin:
• det må lage et merke på tynt papir
• jo flere ganger den stempler et merke i løpet av ett minutt, jo bedre
• den skal drives av vinden fra en skrivebordsvifte som står cirka én meter unna

Trenger du hjelp?
Se på

1. Lag en skisse over ideen du utviklet og lagde.

Hammeren

Vindmølle

2. Sett navn på de tre viktigste delene, og forklar hvordan de virker.

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for vektstenger og
tannhjul

3. Foreslå tre forbedringer
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Lærerveiledning

Stempling av brev
Mål
Du skal lære om:
• Fornybar energi
• Vektstenger
• Kamskiver
• Tannhjul
• Observasjon, utvikling og målinger
• Prinsippene for rettferdig testing og produktsikkerhet

Andre nødvendige materialer

Trenger du hjelp?
Se på:

Hammeren

• Papir
• Sakser
• Tape

Rettferdig testing og moro
• Fungerer stemplingsmaskinen i vinden?
	Start viften én meter fra stempelet, og se om mekanismen beveger seg. Du trenger ikke å
teste med papir ennå.

Vindmølle

• Lager den stempel på papiret?
	Kutt opp en del papirbiter som skal være brev. Stemple halvparten med maskinen. Gi alle
papirbitene til en annen. Kan han/hun fortelle deg hvilke som er stemplet og ikke?
• Hvor produktiv er den?
	Ha en stemplingskonkurranse. Hvor mange brev kan modellen stemple i løpet av ett minutt,
når stempleren står én meter unna viften? Jo flere, jo bedre.
• Hvor energieffektiv er den?
	Hvor langt unna kan du plassere stempleren fra vinden og fremdeles stemple brevene?
Jo lengre unna den virker, desto mer energieffektiv er den.
• Hvor sikker er den?
	Se om du ved en feil kan stemple fingeren din. Den sikreste stempleren vil være enkel å bruke,
men vanskelig å skade seg på.

Ekstra utfordringer
• Lag et spesielt transportsystem til å flytte “brev” under stempleren.
•	Lag et ekte blekkstempel av et gammelt viskelær, med en beskjed laget av en kulepenn
skrevet på det. Kan du skrive med små bokstaver slik at du kan lese beskjeden? Hvor mange
ganger kan den stemple før du trenger å påføre mer blekk?
•	Konstruer og lag et system som automatisk vil fortelle deg hvor mange ganger stempleren har
stemplet.
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Elevark

Sliten
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Problemet
Bestemor er redd for elektriske miksere, men hun blir sliten når hun bruker en visp for å vispe
egg til pannekaker eller kakemiks. Finns det en bedre måte bestemor kan vispe eggene?
Kan du hjelpe Jack og Jill med å finne en løsning.
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Sliten

Elevark

Konstruksjon
Konstruer og lag en håndmikser:
• som er enkel å holde og bruke
• som fungerer
• med visper som roterer fortere enn håndtaket du sveiver på
• hvor vispene er minst 10 cm fra den nærmeste delen av hånden din

Trenger du hjelp?
Se på:

1. Lag en skisse over ideen du utviklet og lagde.

Feiebil

Svinghjulbilen

2. Sett navn på de tre viktigste delene, og forklar hvordan de virker.

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for tannhjul og trinser

3. Foreslå tre forbedringer
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Lærerveiledning

Sliten
Mål
Du skal lære om:
• Tannhjul og/eller trinser
• Energieffektivitet
• Effektiv vurdering av produktet
• prinsippene for rettferdig testing og produktsikkerhet

Trenger du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer
•
•
•
•
•
•

Linjal
Stoppeklokke
Kopper eller små boller halvfulle med varmt vann, og et par dråper med oppvaskmiddel
Brett for å unngå søl
Frivillige fra en annen gruppe til å teste mikserne
Håndklær for å tørke opp

Feiebil

Rettferdig testing og moro
•	Sikkerhet først: Hvor nært vispene er hendene dine?
	Hold mikseren og sveiv på håndtaket. Mål med en linjal den nærmeste avstanden fra hånden
til vispen. Den bør minst være 10 cm.

Svinghjulbilen

•	Hvor fort roterer vispene?
	Sveiv på håndtaket én gang. Tell hvor mange ganger vispene roterer - jo flere jo bedre.
Vispene dine bør være i stand til å rotere minst 5 ganger fortere enn håndtaket.
•	Hvor bra fungerer mikseren? Hvor effektiv er den?
	Hver mikser må blande samme mengde av såpevann på like lang tid for at det skal være en
rettferdig test. Plasser de frivillige fremfor testbollene (uten bobler på toppen). Start
stoppeklokken og start mikserne. Stopp etter ett minutt.
Mål kjapt dybden av bobler – jo flere jo bedre.
•	Hvor behagelig, enkel og sikker er den i bruk?
	Sjekk hendene til de frivillige. Tell antallet merker etter å ha tatt i mikseren – jo flere det er, jo
mer ubehagelig er den å bruke. Be dem vurdere hvor lett den var å bruke (1 for vanskelig, 5 for
veldig lett). Hvor mange ulykker hadde de, – jo færre, jo bedre!
Den mest effektive mikseren vil lage flere bobler, raskere og med mer komfort og brukervennlighet.

Ekstra utfordringer
•	Lag en supersikker mikser med en kjøremekanisme som “slurer” dersom du setter fast fingeren
eller et slips i vispene.
•	Lag den om til en deigmikser! Vispene bør rotere så sakte som mulig i forhold til sveiva. Prøv på
ordentlig med mel og vann.
•	Kan du gjøre om mikseren din til en vaskemaskin? Lag en toppmatet vaskemaskin i en kopp.
Bruk små tekstilbiter med saus på som testklær. Når du sveiver håndtaket én vei, bør vispene
rotere frem og tilbake.
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Sliten

Lærerveiledning

Foreslått modelløsning
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Elevark

Løfteren

Problemet
Jack, Jill og Zog har en flott trehytte, men det er tungt å klatre opp og ned.
Det er enda vanskeligere dersom de vil ta med forsyninger.
Kan du hjelpe Jack og Jill med å finne en løsning?
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Løfteren

Elevark

Konstruksjon
Konstruer og bygg en motorisert løfter som kan løfte:
• minst 50 g (eller omtrent 1 vektkloss)
• en gjenstand minst 20 cm opp fra bakken.

Trenger du hjelp?
Se på:

1. Lag en skisse over ideen du konstruerte og bygde.

Motorisert bil

Fiskestang

2. Sett navn på de tre viktigste delene og forklar hvordan de virker.
Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for tannhjul og vektstenger

3. Foreslå tre forbedringer.
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Lærerveiledning

Løfteren
Mål
Elevene skal utvikle kunnskap om:
• Trinser
• Tannhjul
• Krefter
• Prinsippene om rettferdig testing og produktsikkerhet

Trenger du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer
• En linjal
Motorisert bil

Rettferdig testing og moro
•	Løfter den jevnt og med en lav og konstant hastighet?
Jo jevnere den løfter, jo bedre. Dersom den løfter for raskt, er den ikke sikker.
• Test hvor mye løfteren kan løfte uten å støtte den eller å hindre den fra å velte.
Jo mere den løfter uten å velte, jo bedre er den..
• Last opp løfteren og test hvor mye den kan løfte før motoren ”gir opp”.
Jo mer den klarer, jo bedre.

Fiskestang

Ekstra utfordringer
• Konstruer en mekanisme som lager en lyd når utstyret er fremme ved trehytten.

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for tannhjul og vektstenger
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Elevark

Flaggermusen

Problemet
Jack, Jill og Zog er på skolen og opptrer i sitt eget skuespill som heter Spøkelset i
Flaggermushulen.
Zog vil ikke være flaggermusen, han vil mye heller være et spøkelse eller en farlig drage.
Kan du hjelpe Jack og Jill med å konstruere en flaggermus til skuespillet?
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Flaggermusen

Elevark

Konstruksjon
Konstruer og bygg en motorisert flaggermus som:
• kan flakse med vingene
• har øyne
• er lett å holde

Trenger du hjelp?
Se på:

1. Lag en skisse over ideen du konstruerte og bygde.

Gåmaskin

Grunnmodellenes
byggeinstruksjonshefte
for tannhjul og vektstenger

2. Sett navn på de tre viktigste delene og forklar hvordan de virker.

3. Foreslå tre forbedringer.
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Lærerveiledning

Flaggermusen
Mål
Elevene skal utvikle kunnskap om:
• Vektstenger og tannhjul
• Kamskiver, pedalarmer og tidtaking
• Prinsippene for rettferdig testing og produktsikkerhet

Trenger du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer
•
•
•
•

En linjal
Stoppeklokke eller tidtaker
Dekormaterialer: Ull, folie, papp, papir osv.
Limbånd

Gåmaskinen

Rettferdig testing og moro
• Hvor bredt er flaggermusens vingespenn?
Mål med en linjal. Jo bredere, jo bedre.
• Hvor mange ganger flakser flaggermusen med vingene hvert 15. sekund?
Jo flere flaks hvert 15. sekund, jo bedre.
• Kan flaggermusen flakse med vingene med ulike intervaller?
Få barna til å vise hvordan dette kan foregå dersom det er mulig?

Ekstra utfordringer
• Legg til en ny bevegelse til flaggermusen - det kan være øre- eller øyebevegelse
• Pynt flaggermusen slik at den ser så realistisk ut som mulig.
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Ordliste
Vi har prøvd å lage ordlisten så forståelig og praktisk som mulig, uten å bruke vanskelige
ligninger og lange forklaringer.

A

Akselerasjon

Endring av fart per tid. Dersom bilen akselererer, forandrer den fart.

Aksling	En stang gjennom hjulets senter, eller gjennom forskjellige deler av
en sperrehake. Den overfører kraft, via en overføringsenhet, fra en
motor til hjulene på en bil. Eller fra din arm via sveiva til akslingen
dersom du prøver å heise opp en bøtte med et tau.
Anker	En kontrollmekanisme i en tidtaker som hindrer energi fra, for eksempel, en
fjær eller et fallende lodd fra å overføre energi for fort. Det tikker som regel!
Arbeid	Vi beregner arbeidet som er gjort ved å multiplisere kraften som
trengs for å flytte en gjenstand, med veien den har beveget seg
(kraft x vei). Se også Kraft.
Avstiver 	Et delstruktur av en struktur som blir presset sammen. Avstivere
forhindrer deler av strukturen fra å bevege seg mot hverandre.

B

Balanserte krefter	Et objekt er balansert og beveger seg ikke når summen av alle
kreftene som virker inn er lik null og summen av kraftmomentene
også er lik null.
Belastning	Kraften som du eller noe annet påvirker en maskin med.
Belte	Et kontinuerlig bånd som er strukket rundt to trinsehjul, slik at det
ene kan dreie det andre. Det er som regel laget slik at det kan slure
dersom følgetrinsen plutselig stopper.
Bevegelsesmengde	Produktet av hastigheten og massen til et objekt: her må vi ta
hensyn til at hastighet har en retning. Masse, ikke vekt, fordi det ikke
avhenger av tyngdekraften.
Bindebjelke 	En delstruktur som er i spenn. Bindebjelker forhindrer strukturen fra
å falle fra hverandre, dvs. de ”binder” dem sammen.
Blokkskive	Et trinsehjul med rillet felg. Rillene brukes for å holde et tau, belte
eller en kjetting slik at de ikke slurer på hjulet.

D

Dreiemoment	Dreiekraften fra en aksling ganget med avstanden fra sentrum til
kraftens angrepspunkt. Generelt er kraftmoment definert som kraft
ganget med arm
Drivverk	Den delen av maskinen, som regel et tannhjul, en trinse, vektstang,
startssveiv eller aksling, hvor kraften først virker.
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E

Effekt	Hvor raskt en maskin arbeider (arbeid eller energi delt på tid). Se
også Arbeid.
Effektivitet	Et mål på hvor mye av energien som tilføres en maskin som blir
nyttiggjort. Friksjon reduserer den nyttige energien, som fører til
redusert effektivitet.
Element	Navnet på hver del av en struktur, f.eks. en dørramme er laget av to
stående elementer og en tverrbjelke.
Energi	I denne sammenhengen: Evnen til å utføre arbeid.

F

Fart	Se Hastighet.
Forbindelsesledd	Et mekanisk forbindelsesledd overfører bevegelse og krefter
gjennom en serie med stenger eller bjelker, som er bundet sammen
av bevegelige omdreiningspunkter. Flattenger, sakser, symaskiner
og garasjedørlåser inneholder forbindelsesledd.
Fornybar energi	Energi fra en fornybar energikilde slik som sollys, vind eller
rennende vann.
Forsterke	Gjøre større. For eksempel en vektstang som forsterker kraften fra
armen din.
Friksjon	Motstanden som oppstår når en flate sklir mot en annen, f.eks. når en
aksling går rundt i et hull eller når du gnir hendene mot hverandre.

Følgehjul eller	Som regel et tannhjul, en trinse eller en vektstang som drives av et
følgestav
annet hjul eller stav. Det kan også være en vektstang som drives av
		
en kamskive.
Følgetannhjul

G

Se Følgestav.

Gire ned	Et lite tannhjul roterer et større tannhjul og forsterker kraften fra
belastningen. Men følgehjulet roterer saktere.
Gire opp	Et stort tannhjul roterer et mindre tannhjul og reduserer kraften fra
lasten. Men følgehjulet roterer raskere.
Giring, sammensatt	En kombinasjon av tannhjul og akslinger hvor minst én aksling har to
tannhjul av ulik størrelse. Sammensatt giring resulterer i svært store
endringer i hastigheten eller kraften, sammenlignet med kraften
eller farten inn.
Grep	Grepet mellom to overflater avhenger av hvor stor friksjonen er
mellom dem. Større friksjon gir bedre grep. Dekk har bedre grep på
tørre overflater enn våte overflater.

H

Hastighet (fart)	Farten eller hastighet har både retning og en verdi. For å beregne
farten til et kjøretøy, deler vi tilbakelagt strekning med tiden det tok.
Helling 	Avstanden en skrue beveger seg når den gjennomgår en fullstendig
omdreining (3600).
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K

Kalibrere	Markere enheter på en måleskala til et måleinstrument. Vi kan bruke
kjente verdier slik som messinglodd for å markere en skala i gram
på en brevvekt, eller en stoppeklokke for å avmerke sekunder på
vår nye tidtaker. Dette kalles kalibrering.
Kamskiver	Et hjul som ikke er sirkulært som roterer og beveger en følgestav.
Den gjør om den roterende bevegelsen fra kamskiver til rettlinjet
bevegelse eller en svingende bevegelse for følgestaven. Enkelte
ganger brukes et sirkulært hjul med aksling utenfor senteret som
en kamskive.
Kinetisk energi	Energien til en gjenstand på grunn av farten. Jo fortere det går, jo
mer kinetisk energi har det. Se også potensiell energi.
Konisk tannhjul	Har tenner som er avkuttet i en 45° vinkel. Når to koniske tannhjul
griper inn i hverandre, forandrer de vinkelen på akslingene og
bevegelsen med 90°.
Kontrollmekanisme	En mekanisme som regulerer en handling automatisk. En sperrehake hindrer
en aksling fra å rotere feil vei, et anker i en klokke forhindrer at den går for fort.
Kraft	Et skyv eller et drag.

L

Lager	Delen av en maskin som får bevegelige deler til å bevege seg lett
med minimal friksjon. De fleste hullene i LEGO® elementene kan
fungere som lagre for LEGO-akslinger. Den spesielle plasten har
svært liten friksjon, slik at akslinger er lette å rotere.
Last	En kraft som påvirker en struktur, som for eksempel en last eller
masse. Det kan også være den motstanden som vi belaster en
maskin med.
Luftmotstand	Kraften som virker mot bevegelsen på grunn av luften. En strømlinjet
form gir mindre luftmotstand enn for eksempel en firkantet kloss.

M

Maskin	En innretning som enten gjør arbeid lettere eller raskere å utføre.
Den inneholder som regel ulike mekanismer.
Masse	Masse er mengden av stoff i en gjenstand. Du har samme masse
uansett hvor du er i universet, om du er på jorden eller om du er ute
i verdensrommet. Men vekten din vil variere, fordi den er avhengig
av tiltrekningen mellom deg og jorden. Masse blir ofte forvekslet
med vekt.
Mekanisme	Et enkelt arrangement av komponenter som forvandler størrelsen
eller retningen på en kraft, og også effekten. For eksempel en
vektstang eller to gir som kobles sammen.
Mellomhjul	Et tannhjul eller en trinse som dreies av et drivverk, og som igjen
bare dreier en annen følgetrinse. Det forandrer ikke kreftene i
maskinen.
Motvekt	En kraft som ofte kommer fra vekten av en gjenstand du bruker til å
redusere eller fjerne effekten av en annen kraft. En kran bruker en stor
betongstein på den korte armen av kranarmene til å virke mot vekten av
lasten på den andre lengre armen.

N

Nettovekt	Vekten til en substans etter at vekten av beholderen er trukket fra.
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O

Omdreiningspunkt	Punktet som noe dreier eller roterer rundt, slik som
omdreiningspunktet til en vektstang.
OPM	Omdreininger per minutt. Dette måler som regel hastigheten på en
motor. LEGO® motoren har 400 opm ubelastet (når den ikke driver
en maskin).
Overføringsenhet	Et system av tannhjul eller trinser med en kraft inn og én eller flere
krefter ut. En girkasse inneholder en overføringsenhet, og det gjør
også klokken.

P

Pal og sperrehake	Et arrangement av en kloss eller kile (pal), og et tannhjul
(sperrehake) som lar tannhjulet rotere i bare én retning.
Pedalarm	En arm eller et håndtak som er koblet til et skaft (eller en aksling) i
passende vinkler, som gjør det mulig å dreie enkelt på skaftet.
Pendel	Et lodd eller en gjenstand som henger fra et fast punkt, slik at det
fritt kan svinge frem og tilbake under påvirkning av tyngdekraften.
Pinjong	Et annet navn for et tannhjul som kobles til et tannstangsgir eller
snekkedrev.
Potensiell energi	Energien fra en gjenstand på grunn av dets posisjon. Jo høyere opp
det er i tyngdefeltet, jo mer potensiell energi har det. Se også
Kinetisk energi.
Presskrefter	Krefter i en struktur som presser i motsatte retninger, som forsøker å
presse strukturen sammen.

R
S

Rettferdig testing	Å måle ytelsen til en maskin ved å sammenligne ytelsen under ulike
forhold.
Sekvensering	Å få handlinger til å skje i rett rekkefølge og til rett tid. Kamskiver
brukes ofte til dette.
Skråplan	En skråstilt overflate eller rampe, som generelt brukes til å løfte
gjenstander slik at kraften blir mindre enn ved å løfte rett opp. En
kamskive er en spesiell type skråplan.
Stiv	Et stivt materiale er ikke enkelt å strekke eller bøye, og det endrer
ikke form når det utsettes for en last.
Strekkrefter	Krefter i en struktur som drar i motsatte retninger, som forsøker å
strekke strukturen.
Slure	Et belte eller tau som glir, som regel på et trinsehjul, som en
sikkerhetsfunksjon.
Svingetid	Tiden det tar pendelen å fullføre én fullstendig svingning. For våre
pendler gjelder at når vi flytter lodd nedover og gjør pendelen
lenger, øker svingetiden eller perioden, og omvendt
Svinghjul	Et hjul som lagrer bevegelsesenergi når det roterer og som frigir
energien sakte. Jo tyngre, større radius og raskere hjulet er, jo mer
energi kan det lagre.
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Tannhjul	Et hjul med tenner eller kammer. Tennene på girene griper inn i
hverandre for å overføre bevegelse. Ofte kalt et sylindrisk tannhjul
Tannhjul, kroner	Har tenner som stikker ut på en side og ser ut som en krone. Koplet
sammen med et vanlig sylindrisk tannhjul dreier den
bevegelsesvinkelen med 90°.
Tannhjul, tannstang	Et flatt tannhjul med tenner plassert likt på en rett linje, som omdanner
roterende bevegelse til lineær bevegelse når et sylindrisk tannhjul
kobles til det.
Tannhjul, snekkedrev	Et tannhjul med én spiraltann som ligner på en skrue. Koplet med
en pinjong oppstår store krefter.
Tannstang	
(tannstangsgir)
Et spesialisert tannhjul formet som en rett stolpe med tenner.
Tilbakestille	Å vri viseren på en skala tilbake til nullpunktet igjen.
Trinse	Et hjul med en rillet felg som brukes med et belte, kjetting eller tau.
Trinse, bevegelig	Endrer kraften som er nødvendig for å løfte lasten. En bevegelig
trinse beveger seg sammen med lasten.
Trinseblokk	En eller flere trinser i en bevegelig ramme med tau eller (talje)
kjettinger som går rundt dem til én eller flere faste trinser. Denne
trinseblokken beveger seg sammen med lasten, og reduserer
kraften som trengs for å løfte lasten.
Trinse, fast

U
V

Forandrer retningen til kraften. En fast trinse følger ikke med lasten.

Ubalansert kraft	Krefter som ikke er i balanse, det vil si at summen av kreftene ikke
er lik null og/eller at summen av kraftmomentene er forskjelllig fra
null. En gjenstand som er utsatt for ubalanserte krefter, må begynne
å bevege seg.
Vekt	Se Masse.
Vektstang	En stang som dreies rundt et fast omdreiningspunkt når krefter virker på
vektstanga.

Vektstang av	Lasten er mellom løftekraften og omdreiningspunktet. Denne
andre klasse
vektstangen forsterker løftekraften som gjør løfting av lasten lettere,
		
som for eksempel i en trillebår.
Vektstang av	Omdreiningspunktet er mellom løftekraften og lasten. En lang
første klasse
løftearm og en kort lastearm forsterker kraften ved lastearmen,
		
f.eks. når du åpner lokket på et malingsspann.
Vektstang av	Løftekraften er mellom lasten og omdreiningspunktet. Denne
tredje klasse
vektstangen øker farten og avstanden lasten beveger seg
		
sammenlignet med løftekraften.
Vindmotstand	Se Luftmotstand
Virkningsgrad	Forholdet mellom utgående og inngående kraft til en maskin. Ofte
et mål på hvor nyttig den er for oss. Dette kalles ofte mekanisk
virkningsgrad.
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8x
Plate, 1x2, blå
302323

4x
Plate, 1x4, blå
371023

6x
Plate med hull, 2x4, blå
370923

8x
Plate med hull, 2x6, blå
4114027

2x
Plate med hull, 2x8, blå
373823

10x
Tilkoblingspinne med friksjon,
modul 3, blå
4514553

8x
Vinklet stang, 4x2-modul, blå
4168114

4x
Vinklet stang, 4x6-modul, blå
4182884

2x
Vinklet stang, 3x7-modul, blå
4112000

4x
Beslått stang, 1x2, blå
370023

4x
Beslått stang, 1x4, blå
370123

4x
Beslått stang, 1X12, blå
389523

4x
Beslått stang, 1x6, blå
389423

4x
Beslått stang, 1X8, blå
370223

4x
Beslått stang, 1X16, blå
370323
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14x
Aksling, modul 2, rød
4142865
14x
Tilkoblingspinne med bøssing, rød
4140806

4x
Stang, modul 9, hvit
4156341

4x
Vinklet blokkering, 2 (180º), rød
4234429
10x
Vinklet blokkering med tverrhull,
rød
4118897
4x
Kryssblokkering, modul 3, rød
4175442
2x
Rør, modul 2, rød
4526984
4x
Beslått stang, 1X2 med tverrhull,
hvit
4233486
2x
Kloss, 2x4, hvit
300101

2x
Kloss, 2X2 rund, hvit
614301
4x
Takkloss, 1x2/45º, hvit
4121932

8x
Stang, modul 15, hvit
4542578

2x
Styrearm, svart
4114670

2x
Lager for styrearm, svart
4114671

4x
Kryssblokk, 1 (0°), mørkegrå
4210658

4x
Vinklet blokkering, 3 (157,5º), svart
4107082

28x
Tilkoblingspinne med friksjon, svart
4121715
4x
Dekk, 30, 4X4, svart
281526

2x
Flis, 1X4, hvit
243101
2x
Stang, modul 3, hvit
4208160
2x
Stang, modul 5, hvit
4249021

4x
Dekk, 30, 4X14, svart
4140670

4x
Dekk, 43, 2X22, svart
4184286

2x
Stang, modul 7, hvit
4495927

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

215

LEGO® elementoversikt

12x
Tilkoblingspinne med aksling, beige
4186017

2x
Aksling, modul 10, svart
373726

4x
Tilkoblingspinne, modul 3, beige
4514554

16x
Bøssing, ½-modul, gul
4239601

6x
Aksling, modul 12, svart
370826

4x
Tilkoblingspinne, håndtak, grå
4211688

1x
Minifigur, hestehaleparykk, svart
609326

8x
Tilkoblingspinne, grå
4211807

1x
Minifigur, hette, rød
448521

16x
Bøssing, grå
4211622

2x
Minifigur, hode, gul
9336

8x
Akslingsforlenger, modul 2, grå
4512360

1x
Minifigur, kropp, hvit med surfer
4275606

8x
Aksling, modul 3, grå
4211815

1x
Minifigur, kropp, hvit med
blomster
4275536

4x
Aksling, modul 5, grå
4211639

1x
Minifigur, føtter, oransje
4120158

8x
Aksling, modul 4, svart
370526

1x
Minifigur, føtter, grønn
74040

2x
Aksling, modul 6, svart
370626

2x
Aksling, modul 8, svart
370726
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2x
Tannhjul, 16-tanns, grå
4211563
4x
Tannhjul, 24-tanns krone, grå
4211434
2x
Tannhjul, 40-tanns, grå
4285634

2x
Tannhjul, 10-tanns tannstang, grå
4211450
2x
Snekkedrev, grått
4211510
1x
Differensial, 28-tanns, mørkegrå
4525184

4x
Tannhjul, 24-tanns, mørkegrå
4514558

6x
Tannhjul, 8-tanns, mørkegrå
4514559

2x
Tannhjul, 12-tanns dobbelt konisk,
svart
4177431
1x
Tannhjul, 14-tanns tannstang, svart
4275503

6x
Tannhjul, 12-tanns konisk, beige
4514556
2x
Tannhjul, 20-tanns konisk, beige
4514557
2x
Tannhjul, 20-tanns dobbelt
konisk, beige
4514555

2x
Belte, 33 mm, gul
4544151

2x
Belte, 24 mm, rød
4544143

2x
Belte, 15 mm, hvit
4544140
1x
Universalledd, modul 3, grått
4525904
4x
Hjulnav, 18x14, grått
4490127
4x
Hjulnav, 24x4, grått
4494222
4x
Hjulnav, 30x20, grått
4297210

6x
Tilkoblingspinne, 1 ½-modul,
mørkegrå
4211050
4x
Aksling med knapp, modul 3,
mørkegrå
4211086
4x
Kamskivehjul, mørkegrå
4210759

1x
Snelle, mørkegrå
4239891

2x
½ stang, triangel, mørkegrå
4210689
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1x
Plate med plastformer
4500588

2x
Snor, modul 40 med knapper,
svart
4528334

1x
Snor, 2 m, svart
4276325

1x
Batteriboks, 9 V, grå
4506078

1x
Vektelement, svart
73843

1x
Konverteringskabel, svart
4514332

1x
Motor, 9 V, grå
4506083
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Besøk aktivitetsbanken på nettstedet til LEGO®
Education. Der kan du laste ned gratis eksempler på
aktiviteter utviklet for skoler
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