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Lærerveiledning

Hvordan kan roboter hjelpe menneskene 
med å utforske ting? 
 
 
Roboter er et flott verktøy for utforskning av rommet. De kan operere i miljøer der  
det ikke finnes varme, luft eller tyngdekraft. Roboter har vært en del av de største 
oppdragene i verdensrommet. Hvordan kan roboter hjelpe menneskene med å 
utforske verdensrommet i fremtiden? 
 
Emnene som dekkes 
• Designoversikt 
• Lære mer om systemer 
• Vitenskapelig metode 
• Robotteknologi 
 
Mål 
Dette er en flott mulighet for elevene å lære om hva en robot er og hva en robot kan 
gjøre. Ved å gjennomføre grunnleggende undersøkelser kan elevene finne ut mer om 
vitenskapen bak robotteknologi, og designe sine egne roboter som kan fullføre oppgaver 
som kreves i et oppdrag i rommet. De kommer til å forstå at roboter finnes i mange 
ulike former og størrelser, og brukes i en rekke jobber i verdensrommet. 
 
Tid i klasserommet 
Tre til fire timer, avhengig av hvor mange grupper som skal presentere. 
 
Nødvendige materialer 
Dere trenger datamaskiner med Internett-tilgang og en skriver og en oppslagstavle. 
Dere trenger også tilgang til presentasjonsverktøy som PowerPoint. 
 
Start leksjonen 
Spør klassen hva de vet om roboter og om de vet nok til å definere hva en robot er. 
Kanskje har de lest historier eller sett TV-programmer som omhandlet roboter, hvor 
de utførte imponerende ting. Hvordan synes de at dette avspeiler virkeligheten? 
Fortsett diskusjonen og ta for dere hvordan roboter brukes i det daglige, og de 
mange måtene roboter kan hjelpe mennesker. Hvordan kan en robot være nyttig  
i verdensrommet og hvordan kan roboten hjelpe oss med å utforske? 
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Leksjonsutvikling  
Diskuter de ulike aspektene ved robotteknologi, fra hvordan de ser ut til hvordan 
designen til roboten får den til å fungere. Tenk over de ulike bruksområdene for 
roboter og hvordan de kan hjelpe mennesker. Dere kan da gjøre diskusjonen mer 
spesifikk ved å tenke over rollen til roboten når det gjelder utforskning av verdensrommet.  
  
Hver gruppe bør diskutere og identifisere viktige interesseområder, og gjennomføre 
ytterligere undersøkelser i ett av disse interesseområdene. Hver gruppe bør registrere 
de viktigste punktene fra sine diskusjoner i tabellen. De kan bruke Internett eller 
biblioteket i sine undersøkelser, og dere kan også se etter kilder i nærmiljøet som 
har kjennskap til eller ekspertise innenfor robotteknologi.  
  
Når elevene gjennomfører sine undersøkelser, kan de samle inn informasjon om sin 
ideelle romrobot, og skrive ned resultatene på arbeidsarket. De kan også skrive ut 
bilder av roboter og skrive ned detaljer til roboter som de mener har svært nyttige 
funksjoner.  
  
Ved bruk av denne informasjonen kan elevene lage en prototype av modellen ved 
bruk av LEGO® MINDSTORMS® settene, lage en fotomontasje eller lage en detaljert 
tegning av sin egen robot. De kan tenke på funksjonene til roboten og hvor i 
verdensrommet disse funksjonene ville vært mest nyttig. De må også tenke over  
hva som skal drive roboten i det ugjestmilde miljøet i verdensrommet. 
  
Elevene bør presentere designen for klassen. De bør gi roboten et navn som minner 
om funksjonen, og beskrive viktige deler og viktige funksjoner. Til slutt bør de skrive 
et kort avsnitt om roboten, hva den gjør og hvorfor de mener at denne roboten vil 
utgjøre en forskjell i livet deres og i fremtidige utforskninger av verdensrommet. 
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Avsluttende presentasjon 
Elevene bør utvikle en poster og en muntlig presentasjon som forklarer undersøkelsene 
deres. Her kan de komme med mulige løsninger på problemene og utfordringer. 
Elevene må gjennomføre presentasjonene i team, og sørge for at hvert medlem har 
en rolle. Presentasjonen bør inkludere en forklaring på hvordan løsningen kan løse 
de ulike utfordringene for menneskelig utforskning av verdensrommet. 
 
Avsluttende diskusjon 
Elevene bør oppmuntres til å delta sammen med klassen i en avsluttende 
gruppediskusjon om hvilke jobber roboter kan gjøre, for å hjelpe mennesker  
med å etablere en utpost i verdensrommet.  
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Elevprosjekt

Hvordan kan roboter hjelpe menneskene 
med å utforske ting? 
 
 
Prosjektinnledning  
Roboter er et flott verktøy for utforskning av verdensrommet. De kan arbeide i miljøer 
uten luft, og til og med uten varme eller tyngdekraft. Hver gang mennesker har dratt 
ut i verdensrommet, har roboter faktisk vært en del av alle disse oppdragene, på 
mange ulike måter. 
 

 
Hvordan kan roboter hjelpe menneskene med å utforske verdensrommet i fremtiden? 
 
Begynn med en diskusjon om roboter. Hva er en robot? Hva kan de gjøre? Kanskje 
har dere lest bøker eller sett TV-programmer som omhandlet roboter. Hva kunne 
robotene gjøre? Hvilke funksjoner hadde de og hvordan ville de ha fungert i 
verdensrommet?  
 
Når dere har diskutert robotene, kan dere fortsette med hvordan dere ville ha 
designet en robot. Hvordan ville den ha sett ut? Hva kan den gjøre? Hvordan drives 
roboten og, enda viktigere, hvordan kan den hjelpe oss med å utforske verdensrommet?  
 
Praktisk øvelse  
Diskuter i gruppen og finn et område innenfor robotteknologi som interesserer dere. 
Når dere finner området dere har interesse for, kan dere gjennomføre undersøkelser 
på Internett eller bruke biblioteket. Registrer funnene i tabellen, slik som læreren har 
vist dere. 
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Når dere har gjennomført undersøkelsene, kan dere starte tenkningen rundt en ideell 
romrobot. Hvis dere fant bilder av robotene som utførte oppgaver som dere mener 
er viktig, kan dere prøve å inkludere dem også. Skriv ned detaljene rundt robotene 
som har spesielle funksjoner, som dere mener kan være nyttige i verdensrommet.  
 
Ved bruk av denne informasjonen kan elevene bygge en modell, lage en fotomontasje 
eller lage en detaljert tegning av sin egen robot. Tenk over hva roboten kan gjøre og 
hvordan det ville vært nyttig i verdensrommet. Husk å tenk over hvordan den ville ha 
blitt drevet, da dette er veldig viktig for romroboter.  
 
Lage presentasjonen  
Presenter modellen eller den valgte designen for klassen. Gi roboten et navn som 
dere mener beskriver hva den gjør, og beskriv viktige deler og viktige funksjoner. Til 
slutt bør dere skrive et kort avsnitt om roboten, hva den gjør og hvorfor dere mener 
at denne roboten vil utgjøre en forskjell i livet deres og i fremtidige utforskninger av 
verdensrommet.  
 
Lag en poster og presentasjon som forklarer undersøkelsene, og forklar hvordan 
dere fant løsninger på alle de ulike utfordringene. Gjennomfør presentasjonene i 
team, og sørg for at hvert medlem har en rolle. Kanskje én av dere kan være 
roboten?  
 
Avsluttende diskusjon  
Ta del i en avsluttende gruppediskusjon om oppgavene robotene kunne utføre for å 
hjelpe mennesker med å utforske verdensrommet. 


