
Konstruktion, Mekanik og Elektronik 
v/ Anette Vestergaard Nielsen, CFU 



Mål 

At deltagerne udvikler deres kompetencer inden for områderne elektronik, 
mekanik og konstruktion i natur/teknologi og kan formulere en tydelig 
progression i faget. 



Indhold 

På dette 2-dages kursus tager vi fat på mekanik, elektronik og konstruktion i forhold til 
undervisningen.  
Vi arbejder med progression inden for alle områderne og får de naturfaglige kompetenceområder i 
spil i konkrete undervisningsforløb. 
 
Deltagerne arbejder med færdige undervisningsforløb til 1.-6. klasse. 
 
Kurset veksler mellem didaktiske drøftelser og hands-on-aktiviteter. 



Indhold 

Dag 1 
●  Sæt tandhjul sammen. Formuler en tekst 

der kommunikerer, hvad gearing er 
●  Om teknologi i undervisningen  
●  Byg en vindmølle/dampmaskine 
●  Du skal vise en film om gearing til dine 

elever. Hvilken vil du vælge og hvordan 
vil du didaktisere den? Argumenter for 
dine valg.  

●  Konstruktion - bro eller iglo 
●  Mekanik remtræk, kædetræk, kam,  
●  STEM - Byg selv trin 1 - 3. udfordring - 

ide - planlægning 
 

Dag 2 
●  STEM trin 4. Didaktiske overvejelser 
●  Materiale stafet til støvsugeren.  
●  Elektronik - GørEl - Basis byg.  
●  Magnetisme - elektromagnetisme 

●  Byg støvsuger. 



Aktivitet 

Konstruer en “tandhjulsplade”. 

Ingen begrænsning 

Skriv en faglige tekst til dine elever, der forklarer hvad tandhjul er.  

 



Fra fælles mål  



Teknologi og ressourcer 

Start: Færdigheds- og vidensområdet Teknologi og ressourcer Undervisningen 
kan tilrettelægges således, at eleverne gennem undersøgelser af forskellige 
mekanismer fra deres hverdag bliver bevidste om, hvordan de fungerer og kan 
bruges i forskellige sammenhænge.  

Slut: Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes undersøgelser af materialers 
egenskaber, samt hvordan materialers egenskaber anvendes i udvalgte produkter 
fra elevernes hverdag. I undervisningen arbejdes med at udvikle produkter ud fra 
et givent behov eller en given problemstilling, fra idé til prototype. I 
designprocessen kan der inddrages mikrocomputere, fx med sensorer og til 
styring. 



●  Det er jeg glad for,  
●  Det undre jeg mig over 
●  Det mangler jeg 
●  Det synes jeg er problematisk 



Modellering 

En elev med modelleringskompetence vil kunne bruge 
naturfaglige modeller til at forstå, forklare eller forudsige 
fænomener og systemers opførsel, kunne diskutere og 
forholde sig kritisk til modeller samt kunne revidere/
konstruere modeller med afsæt i egne undersøgelser eller 
som en del af problemløsning. 



Modeller 

●  Verbale modeller: modeller, der udtrykkes sprogligt, enten mundtligt eller 
skriftligt.  

●  Konkrete modeller: fysiske modeller, der er til at føle på.  
●  Illustrationsmodeller: tegninger, fotos og anden grafik. Selvom disse modeller 

i sig selv er statiske, kan de godt illustrere en proces.  
●  Symbolmodeller: matematiske udtryk, formler, koder, reaktionsligninger m.m.  
●  Animationsmodeller: modeller, som benytter sig af levende billeder, enten 

tegnede eller filmet, og ofte kombineret med lyd.  
●  Interaktive modeller: simuleringer og andre digitale modeller, hvor eleven 

interagerer med modellen via teknologi, samt konkrete modeller, der fx kan 
bevæges.  



Teknologi og tekniske systemer 

Teknologi er en betegnelse for alle menneskers metoder at tilfredsstille sine 
ønsker gennem at anvende fysiske formål. (svensk) 

 

 



Problembaseret 

Problembaseret betyder her, at undervisningsforløbet har udspring i en autentisk 
situation, der kalder på elevernes forundring og naturfaglige undersøgelser. Det 
kan både være situationer fra elevernes nære omverden og fra andre steder, tider 
eller kulturer. Det er vigtigt at understrege, at undervisningsforløbet ikke behøver 
tage udgangspunkt i det, der klassisk forstås ved et problem, fx klimaproblemer 
eller fødevaremangel; der kan i lige så høj grad være tale om en forundring eller 
en udfordring, fx hvordan en mobiltelefon fungerer via radiobølger, hvordan man 
blander det mest optimale sæbeboblevand, eller hvordan en sommerfugls 
livscyklus gennemgår en fuldstændig forvandling.  



Problemstilling 

En problemstilling er en afgrænset formulering, der indkredser den forundring, det 
modsætningsforhold eller den udfordring, som klassen eller en enkelt elevgruppe 
arbejder med. En god problemstilling kræver viden, og derfor vil det være 
almindeligt, at problemstillingen ændrer sig, efterhånden som 
undervisningsforløbet skrider frem.  

En problemstilling kan fx afgrænses gennem elevernes undren, eksisterende 
viden og undersøgelser. 



Tekstgenre - Teksttyper 

De mest benyttede tekstgenrer i natur/teknologi er:  

• Instruerende tekster, som optræder i vejledninger til fx undersøgelser.  

• Forklarende tekster, som optræder i forklaringer med årsagsfølger.  

• Beskrivende tekster, som optræder i definitioner.  

• Ikke-fortløbende tekster, som illustrationer, modeller, billedtekster, faktabokse 
mv. som i multimodale tekster. 



5E model 

Analyse og vurdering 



Problembaseret læring Analyse og vurdering 



Engineermodellen 

Analyse og vurdering 



Lærer- elevroller 



Teknologiske processer 
Processer Problem 

kompleksitet 
Mål Procedure Personlig indsats Teknologisk 

kendskab 

Fejlsøge, 
rette (1) 

Lille Klare, enkle. 
Ofte reparere 

Rutiner 
Algoritmer 

Logisk tænkning. 
Struktur 

Begrænset 

Udvikle (2) Stor Klare, enkle Prøv dig frem, 
søgende 

Vedholdende 
udholdende 

Høj 

Opfinde 
(3) 

Stor Udefineret, 
sammensat 
skjult 

kompleks 
design - 
eksperimentere
nde 

Kreativ divergent 
tænkning 

Høj 

Designe 
(3) 

Lille Uklare, skjulte Veldefineret - 
søgende 

Kunstrisk divergent 
tænkning. Visuel 
rumlig tænkning 

Begrænset 

Typiske teknologiske processer Custers (1995) 



Teknologiske processer 

Stor 
kompleksitet 

Lille 
kompleksitet 

Uklare mål 

Klare mål 

Opfinde Designe 

Udvikle Fejlsøge, rette 



Aerodynamik undersøgelse 



Byg  
 
Vindmølle 

Dampmaskine 

Vandlås 



Animation 
https://www.youtube.com/watch?v=jtk2V0M6k3M 

https://www.naturfag.no/binfil/
download2.php?tid=1536044 



Toy of trash 
https://www.youtube.com/
watch?
v=3Lv4uY1GEOE&list=PLb
iPvQtaDa6ck04hqqKv6imm
kmhVz0Xlh&index=7 



Diving into Buoyancy 
https://s3.amazonaws.com/
nstacontent/ss1705_42.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAIMRSQAV7
P6X4QIKQ&Expires=1574930433&
Signature=KYymIcS4qpdiP5RHnHS
djTB%2bUiA%3d 



Engineer-projekt.eu 
http://www.engineer-project.eu/
download/become-a-designer-
for-mechanical-machines/
index.html 



Finnupp.se 



Cetis.se 
https://liu.se/cetis/
tekniktillsammans/arbetsomraden/
documents/djurmodeller_high.pdf 
 



Cetis.se 
https://liu.se/cetis/
tekniktillsammans/
arbetsomraden/documents/vi-
bygger-bilar-high.pdf 



Opfinderspirene 



Opgave. Lav et mekanisk legetøj 

Inspiration. Enigneer-projekt 

https://www.youtube.com/watch?v=PHzZjUK9BuQ 

 



Aktiviteter 

Vendespil. Ord og billeder 

Materiale stafet.  



Renatesenteret NO 

https://www.naturfag.no/bokbeskrivelse/vis.html?
tid=539117 



Mekanik 
Kraftoverførelse 

Energiomsætning. Evnen til at udføre et arbejde.  

Energi måles i joule. Et menneske bruge 10 megajoule i døgnet 

1 Kalorie. den energi der der bruges til at varme vand 1 grad fra 14,5 til 15,5 grader celsius.  

1 kalorie er 4, 18 joule 

Kraftværker måler i kilowatt. en kilowatt er 3,6 joule 

Atomart niveau elektronvolt eV. 1 eV er 1,602x10 -19 joule 

Store energi udladninger, jordskælv, atombomber mv måles i TNT-ækvivalenter 1 ton TNT er energi på 4,184 gigajoule  

 
Mekanisk energi 
 
Elektrisk energi 
 
Magnetisk energi 
 
Kemisk energi 
 
Kerneenergi 
 
Strålingsenergi 
 
Termisk energi 
 

 

 



Gave 
https://www.instructables.com/id/Orrery-a-Mechanic-Solar-System-Model-Designed-for-/ 

https://www.instructables.com/id/Orrery-a-Mechanical-Solar-System-Model-From-
Plywoo/ 
Materialer 
 
3/16 tommer krydsfiner (som faktisk er 
som 0,19 tommer tyk) - 2 ft x 4 ft sektion 
[<$ 10] 
Messingrør og stænger (3 fodsektioner) - 
fandt disse i en lokal 
kunstforsyningsbutik, jeg har også set 
skærme i nogle hardwareforretninger, og 
du kan bestemt bestille dem online [$ 25 
i alt] 
2 x messingstang 3/32 
Messingrør ⅛ tommer diameter 
Messingrør 5/32 tommer i diameter 
Messingrør 3/16 tommer i diameter 
Messingrør 7/32 tommer i diameter 
Messingrør 1/4 tommer i diameter 
Messingrør 9/32 tommer i diameter 
Vaskemaskiner [$ 2] 
super lim 
Marmor, trækugler, plastmodeller eller 
hvad du end vil have, at dine planeter 
skal være 
Træ golf tees (igen, valgfri afhængigt af 
dine planeter) 
Dow rod (du kan erstatte nogle af 
messingrørene med dows her) 
Træplet eller maling (valgfrit, afhænger 
af, hvordan du vil have det til at se ud) 
 



Problembaseret Matematik 



Euler-Bernoullis bjælketeori 
I bjælke: https://www.youtube.com/watch?v=zSz0kV0BPDY 
  
 
i både spænding og kompression. https://da.yair-technologies.com/strength-numbers-spaghetti-beams-555938 
 
Kan ikke hjælpe med styrken, men et I-jern der er lagt ned er ikke et lavt H-jern. H-EB bjælker er kvadratiske, dvs lige brede 
og høje. En HEB 100 er derfor 100*100 mm. En IPE bjælke er ca 1:2 i mål, dvs hvis den er 55 bred er den 100 mm høj. 

 

https://skolbanken.unikum.net/skolbanken/planering/1839101577 

Diskussioner om styrketeori, træk og pres og bygningsprincipper 

orbindelser til pensum 

●  Tk   4-6 
Tekniske løsninger Hvor almindelige robuste og stabile strukturer konstrueres, såsom huse og broer. 

●  Tk   4-6 
Tekniske løsninger Ord og koncepter til navngivning og snak om tekniske løsninger. 

●  Tk   4-6 
Procedurer for udvikling af tekniske løsninger De forskellige faser i det tekniske udviklingsarbejde: identifikation af behov, 
undersøgelse, forslag til løsninger, design og test. 

●  Tk   4-6 
Procedurer for udvikling af tekniske løsninger Dokumentation i form af skitser med forklarende ord og begreber, symboler og 
dimensioner samt fysiske og digitale modeller. 

 

 




