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Tid Læremål Nødvendige materialer 

50 in. Å: 

 vite at en astronaut bruker 
robotarmer for å utføre 
reparasjoner utenfor 
romstasjonen 

 oppdage at jo lengre en 
robotarm er, jo vanskeligere 
er det å plukke opp noe 

 oppdage at en robotarm 
trenger ledd for å fungere 

  
Sluttprodukt 

 en robotarm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 96 ispinner 

 24 viskelær 

 12 sett med spisepinner 

 12 pinsetter 

 12 beholdere 

 12 bordtennisballer 

 saks 

 splinter 

 kraftig hulltang 

Elevene skal i denne aktiviteten 
lære om hvordan astronauter 
bruker robotarmer ved å lage sin 
egen.  
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Lærerveiledning 
For aktiviteten Lage en robotarm forbereder du 12 beholdere, idet du fyller dem med 
objektene i listen under: åtte ispinner, saks, splinter og to viskelær. 

Plukke opp ting 10 min. 
Del barna inn i par på to. Gi hvert par et sett med spisepinner. Forklar at de skal 

bruke spisepinnene til å forlenge armene sine, og derfor må de holde spisepinnene 

helt i enden og strekke armene så langt som mulig. Oppfordre dem til å plukke opp 

en bordtennisball og et viskelær med spisepinnene. Spør om de klarte å gjøre dette 

eller ikke. Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hva gikk galt? Var det vanskeligere å plukke opp viskelæret eller bordtennisballen? 

Forklar at astronauter noen ganger må plukke opp noe som er langt borte. Istedenfor 

spisepinner bruker de robotarmer for å forlenge armene sine. Se på bildene på 

diskusjonsarket som viser den ekte robotarmen som holder astronauten. Hva brukes 

robotarmen til? De brukes til å utføre reparasjoner utenfor romstasjonen. De kan 

ikke bare gå ut for å gjøre dette. Forklar at en astronaut må betjene robotarmen 

veldig nøye. 

Barna lager en robotarm for å kunne plukke opp ting fra avstand. 

Lage en robotarm 30 min. 
Gjennomgå den første aktiviteten for denne leksjonen: Plukke opp ting. Hva 

gjorde det vanskelig å plukke ting opp? Gjør forslag sammen på hvilke 

egenskaper robotarmen som de skal lage må ha. De må oppfylle minst følgende krav: 

 hånden må være i stand til å plukke opp et objekt (mykt og hardt) 

 robotarmen må være en forlengelse av armen din 

 robotarmen må være lang 

Del barna inn i par. Barna bruker gjenstandene i beholderne for å konsipere 

sin egen robotarm. Forklar at utkastet må godkjennes av læreren før de 

begynner å bygge robotarmen. Gi hvert par en beholder med materialene de trenger, 

slik at de kan se hva de kan bruke i til å konstruere robotarmen. Barna fullfører 

Oppgave 1 på arbeidsarket. Deretter lager barna robotarmen. 

Oppfordre barna til å prøve robotarmen ved å blukke opp bordtennisballen og 

viskelæret. Fungerer armen? Hvorfor ikke? Hvordan kan den forbedres? 



 EN ROBOTARM 3 

Arbeide med robotarmen 10 min. 
Hvordan kan robotarmen bli bedre? Hva skjer hvis du lager den lengre? Eller 

kortere? Er det lettere å arbeide med en lang eller en kort robotarm? 

Oppfordre barna til å gjøre forskjellige øvelser med robotarmen. Nå skal de fullføre 

Oppgave 2 på arbeidsarket. 

Diskuter svarene. Hvis robotarmen er lengre, trenger du mer kraft for å plukke opp 

noe, fordi armen selv er tyngre, og fordi objektet er lengre borte. En kortere 

robotarm er enklere å bruke. Hvis du løsner en eller flere hengsler, fungerer ikke 

robotarmen lenger, akkurat som aktiviteten når du brukte spisepinner i begynnelsen 

av leksjonen. 
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Diskusjonsark 
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Arbeidsark – En robotarm 
1. Lage en robotarm 

a. Spør læreren om beholderen med tingene du trenger. 

b. Undersøk gjenstandene i beholderen. Hva kan du bruke for å lage en 

robotarm? 

c. Lag et utkast av en robotarm. Du kan se et eksempel på neste side. 

 

Robotarmen må kunne gjøre følgende: 

 hånden må kunne plukke opp et objekt 

 robotarmen må være en forlengelse av din egen arm Se 

anvisningene f til k for å se hvordan du kan lage en robotarm. 

 

Tegn utkastet av robotarmen HER: 
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d. Hvilke gjenstander fra beholderen trenger du for å lage utkastet? 

 

 

 

e. Oppfyller utkastet ditt kravene?   ja / nei 

 

f. Bruk hulltangen til læreren for å 

lage tre hull i hver ispinne, som 

vist på tegningen til høyre. 

g. Bruk en splint for å feste to 

ispinner sammen på midten, til 

et kryss. 

h. Gjenta f og g for de andre 

ispinnene. 

i. Nå skal du feste alle kryssene 

sammen. Se nøye på tegningen 

på toppen av forrige side for å se hvordan dette gjøres. 

j. Kutt en slisse inn i siden på de to viskelærene. 
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k. Skyv endene på griperen inn i slissene på hviskelærene. 

l. Prøv å bruke robotarmen til å plukke opp et viskelær fra bordet.  

 

Fungerte dette?  ja / nei 
 

m. Deretter prøver du å plukke opp en bordtennisball.  

 

Fungerte dette?   ja / nei 
 

2. Arbeide med robotarmen 

a. Prøv å gjøre robotarmen enda lengre. Fungerte det bedre? 

 

 

 

 

 

b. Fungerer robotarmen bedre hvis du lager den kortere? 

 

 

 

 

c. Hva ellers kan du bruke – istedenfor viskelær – for griperne? 

 

 

 

 

d. Fjern noen av splintene. Fungerer robotarmen fremdeles? 

 

 

 

 

 

Kilder 

 Innholdet er utviklet av ESERO Nederland, men oversatt og tilpasset av Nordic 

ESERO 
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