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Produkt Beskrivning Pris

149686
Skolpaket Vetenskap & teknologi
(innehåller 15st. 9686 + lärarvägledning)

23.000:-

139686
5-pack Vetenskap & teknologi
(Innehåller 5st. 9686 + lärarvägledning)

8.350:-

119686
Startpaket Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9686 + lärarvägledning)

2.900:-

129686
Tilläggslåda Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9686)

1.675:-

Produkt Beskrivning Pris

149641
Skolpaket Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 15st. 9641 + lärarvägledning)

9.395:-

139641
5-pack Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 5st. 9641 + lärarvägledning)

3.545:-

119641
Startpaket Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9641 + lärarvägledning)

1.475:-

129641
Tilläggslåda Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9641)

675:-

Elevdata AB
Grangatan 11
212 14 Malmö
Kundtjänst tel: 020-93 91 50
Växel tel: 040-93 91 50
Fax: 040-93 91 25
www.elevdata.se

Alla priser är exklusive moms och frakt, med 
reservation för valutaförändring.

..möjlighet att arbeta med 
 
•	 Mekanik!
•	 Enkla	maskiner!
•	 Mekanismer!
•	 Konstruktioner!
•	 Pneumatik!

Vetenskap & Teknologi 
+ Pneumatik add-on ger er…

Nyhet – Pneumatik från LEGO Education!

Vetenskap & 
Teknologi

Elevdata

Pneumatik är ett add-on set till Vetenskap & 
teknologi som förklarar pneumatikens principer 
samt går igenom fyra helt nya aktiviteter med 
tillhörande modeller. Modellerna som eleverna 
får arbeta med är Saxliften, Robothanden, 
Pressen samt Robotarmen. Genom aktiviteternas 
naturliga framåtskridande kommer eleverna att 
uppleva pneumatikens tjusning, vilket ger dem 
möjlighet att själva utforska, förstå och uppleva 
hur pneumatiken fungerar.

9686

- ger eleverna kunskap i:

Mekanik
Problemlösning

Kreativitet
Samarbete

Modeller att lära av…
Grundmodellerna låter 
eleverna bekanta sig 
med pneumatikens 
grundläggande begrepp 
och ger dem förståelse och kunskap för detta. 
Eleverna	får	experimentera	med	lättbyggda	
modeller allteftersom aktiviteterna fortskrider. 
Precis som till Vetenskap & Teknologi setet finns det 
en lärarvägledning med både lärarblad och elevblad.

9641



Starta från grunden- med enkla maskiner, mekanismer och konstruktioner

- för både lärare och elever

Materialet är utformat så att det inte ställer 
några krav på speciell utbildning. Någon 
naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund är 
inte nödvändig. Däremot är det en fördel att 
ha sinne för humor och en vilja att handleda 
eleverna	genom	nya	äventyr!

Färdiga aktiviteter
- med lärarblad + elevblad till varje del

Det finns totalt 14 spännande aktiviteter för 
eleverna att arbeta med. Aktiviteterna heter: 
Sopmaskinen, Metspöet, Lådbilen, 
Hammaren, Mätrullen, Brevvågen, Pendeluret,  
Väderkvarnen, Segeljakten, Svänghjulsbilen, 
Motorvagnen , Dragstern, Vandraren och 
Robothunden.  Vill eleverna sen ha ytterliggare 
utmaningar kan de gå vidare med  någon av 
problemlösningsuppgifterna: 

•	 Den	kämpiga	uppförsbacken
•	 Det	magiska	låset	
•	 Stämplingsmaskinen	
•	 Visphjälp	
•	 Lyftkranen	
•	 Fladdermusen

Pararbete
Genom att arbeta två och två kan barn med 
olika bakgrund och erfarenheter tillsammans 
bygga, ha roligt med och lära sig av modellerna. 
I syfte att göra vårt nya material ”verkligare” 
har	vi	infört	ett	system	för	arbete	i	par.	Eleverna	
arbetar två och två, men varje barn bygger sitt 
eget delsystem. Barnen i varje par tar hjälp av 

varandra och kommer tillsammans fram till hur 
de båda delsystemen ska kopplas ihop.

Eftersom	det	går	mycket	snabbare	att	bygga	
med pararbetsmetoden, kan barnen skapa 
ännu intressantare modeller. Och det finns 
ändå gott om tid att både utforska och lära 
under lektionstimmen.

Enkelt att användaEnkla maskiner

Mekanismer

Roligt och begripligt!

Vetenskap & Teknologi är ett set som 
introducerar enkla maskiner både med och 
utan motordrift. Detta set gör naturvetenskap 
och teknik både roligt och begripligt.

Naturvetenskap
kan det vara kul? Ja, både kul och lärorikt samt 
tillgängligt	för	ALLA!	Kunskapen	om
mekaniska principer har gjort våra liv mycket 
enklare. I vår vardag omges vi konstant av 
maskiner som hjälper oss tex. cyklar, kranar, 
bilar,	samt	mycket	mer.	Enkelt	uttryckt	överför	
en maskin energi eller kraft från ett ställe till ett 
annat.

Från 8 år och uppåt…
Vi behöver en undervisningsmiljö som 
stimulerar detta intresse redan i en tidig ålder 
för våra yngsta barn, samt att de känner att de 

lyckas och har kul. Vetenskap & Teknologi kan 
användas från 8 år och uppåt.

Viktigt att alla lyckas!
Med	Vetenskap	&	Teknologi	från	LEGO	
Education	blir	undervisningen	engagerande	
och relevant, ert största problem blir att avsluta 
lektionerna… Det arbetas med relevanta 
problemställningar som ger kreativa lösningar 
samt uppfinningsrikedom. Modeller som 
eleverna även hittar i sin omgivning ska byggas 
och de ska kunna lösa specifika utmaningar 
som följer med i lärarvägledningen. Våra 
elever och barn experimenterar och utforskar 
”vardagens” maskiner och uppfinningar. 

Detta gör att – Naturvetenskap blir kul 
och	alla	barn	lyckas!

Lärarvägledning som stöd
Kanske har du, liksom många andra, glömt vad du 
själv en gång lärde dig om krafter, rörelse, energi 
osv. Men du kan vara helt lugn: allt du behöver 
veta finns i lärarbladen, där informationen 
presenteras i naturlig följd under aktivitetens 
gång.

Aktiviteterna	följer	LEGO	Educations	beprövade	
lärandeprocess som består av följande fyra faser: 
Anknyta, Skapa, Reflektera och Gå vidare.

Konstruktioner
En	konstruktion	är	uppbyggd	av	enskilda	delar	
tex. balkar som tillsammans formar en fungerande 
helhet. Alla konstruktioner påverkas av yttre 
och	inre	krafter.	Exempel	på	yttre	krafter	som	
påverkar en konstruktion är vinden eller tyngden 
av lastbilar och bussar som passerar över en bro. 
En	inre	kraft	skulle	kunna	vara	tyngden	av	ett	
tak eller vibrationerna från en stor dieselmotor 
på dess fästen. Valet av material påverkar 
konstruktionens säkerhet.

Hävstången
Hävstången är nog den allra vanligaste och 
mest	använda	av	de	enkla	maskinerna.	En	
hävstång är en stabil stång eller ett fast 
föremål, som används för att överföra kraft.
Med en vridningspunkt kan hävstången 
användas för att ändra den kraft som behövs, 
ändra kraftens riktning och ändra 
rörelsens längd.

Vanliga exempel på 
hävstänger är gungbrädor, 
kofötter, tänger, saxar, 
nötknäckare, skottkärror 
och flasköppnare samt 
pincetter och metspön.

Kugghjulet
Kugghjul är hjul med tänder, 
som	passar	in	i	varandra.	Eftersom	
kuggarna passar så väl in i varandra, kan 
de effektivt överföra kraft och rörelse. Drevet 
är det kugghjul som vrids av en kraft utifrån, 
t.ex. din hand eller en motor. Varje kugghjul som 
vrids av ett annat kugghjul kallas följehjul. Drevet 
tar emot den ingående kraften och följehjulet 
levererar den utgående kraften vidare. Med 
ett kugghjulssystem (en växel) kan man ändra 
hastighet, riktning och kraft. Men det finns alltid 
både fördelar och nackdelar. Man kan t.ex. inte få 
både ökad kraft och högre hastighet samtidigt.

Vanliga exempel är eldrivna handverktyg, bilar och 
mekaniska vispar.

Hjulet
Hjul och axlar är ofta cirkelformade, med ett 
större hjul och en mindre axel mycket hårt 
fästade vid varandra. Vanliga exempel på 
hjul och axlar är brödkavlar, rullskridskor och 
kundvagnar.

Blocket, Lutande planet, Kilen, Skruven 
är exempel på fler enkla maskiner 

som eleverna kan arbeta med i 
Vetenskap & Teknologi setet.

Kamhjulet
Ett	kamhjul	är	ett	speciellt	

utformat hjul som vrids runt 
en axel. Kamhjulets profil gör det 

möjligt att styra rörelsen för kamföljaren, 
både storleksmässigt och tidsmässigt. Vanliga 
användningsområden för kammekanismer 
är elektriska tandborstar och kamaxlarna i 
motorer.

Spärrhjul med hake är ytterliggare ett exempel 
på en mekanism som man kan arbeta med i 
Vetenskap & Teknologi setet.

Vanliga exempel på konstruktioner med balkar är 
byggnadsställningar, hus och broar.
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Lærerark

J3
Denne model viser en rektangulær konstruktion, der afstives 
med en tværstiver. Pga. tværstiveren ændres den rektangulære 
ramme ikke, når den udsættes for træk eller tryk. Tværstiveren 
gør den rektangulære ramme stiv.

J2
Denne model viser en rektangulær konstruktion. Den 
rektangulære ramme ændres let, når den udsættes for træk 
eller tryk. En rektangulær ramme er ikke stiv.

J1
Denne model viser en trekantkonstruktion. Når den trekantede 
ramme udsættes for træk eller tryk, ændrer den ikke form. 
Den trekantede ramme er stiv.

Konstruktioner
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Vidste du det?

Man bruger ofte 

trekantopbygninger i 

broer, kraner, tårne og 

rumstationer for at gøre 

konstruktionerne stive.

Konstruktioner

En konstruktion er en opbygning, hvor enkeltdele indgår i en helhed. Alle konstruktioner påvirkes 

af interne og eksterne kræfter. Blæst og vægten af lastbiler og busser, der kører over en bro, er 

eksempler på eksterne kræfter. Interne kræfter kan f.eks. være vægten af et tag eller en stor 

dieselmotors rystelser i sit ophæng. Valget af materialer har betydning for en konstruktions sikkerhed.

En rammekonstruktion består af dele. Rammen er stiv, fordi den er opbygget som en trekant.

De kræfter, der påvirker delene, kaldes træk- eller trykkræfter. Trækkræfter strækker konstruktionen, 

mens trykkræfter presser den sammen.

Dele, der er udsat for træk, kaldes bånd. Dele, der er udsat for tryk, kaldes stivere.

Der er mange eksempler på konstruktionsprincipper i stilladser, bygninger og broer.
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Starta från grunden- med enkla maskiner, mekanismer och konstruktioner

- för både lärare och elever

Materialet är utformat så att det inte ställer 
några krav på speciell utbildning. Någon 
naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund är 
inte nödvändig. Däremot är det en fördel att 
ha sinne för humor och en vilja att handleda 
eleverna	genom	nya	äventyr!

Färdiga aktiviteter
- med lärarblad + elevblad till varje del

Det finns totalt 14 spännande aktiviteter för 
eleverna att arbeta med. Aktiviteterna heter: 
Sopmaskinen, Metspöet, Lådbilen, 
Hammaren, Mätrullen, Brevvågen, Pendeluret,  
Väderkvarnen, Segeljakten, Svänghjulsbilen, 
Motorvagnen , Dragstern, Vandraren och 
Robothunden.  Vill eleverna sen ha ytterliggare 
utmaningar kan de gå vidare med  någon av 
problemlösningsuppgifterna: 

•	 Den	kämpiga	uppförsbacken
•	 Det	magiska	låset	
•	 Stämplingsmaskinen	
•	 Visphjälp	
•	 Lyftkranen	
•	 Fladdermusen

Pararbete
Genom att arbeta två och två kan barn med 
olika bakgrund och erfarenheter tillsammans 
bygga, ha roligt med och lära sig av modellerna. 
I syfte att göra vårt nya material ”verkligare” 
har	vi	infört	ett	system	för	arbete	i	par.	Eleverna	
arbetar två och två, men varje barn bygger sitt 
eget delsystem. Barnen i varje par tar hjälp av 

varandra och kommer tillsammans fram till hur 
de båda delsystemen ska kopplas ihop.

Eftersom	det	går	mycket	snabbare	att	bygga	
med pararbetsmetoden, kan barnen skapa 
ännu intressantare modeller. Och det finns 
ändå gott om tid att både utforska och lära 
under lektionstimmen.

Enkelt att användaEnkla maskiner

Mekanismer

Roligt och begripligt!

Vetenskap & Teknologi är ett set som 
introducerar enkla maskiner både med och 
utan motordrift. Detta set gör naturvetenskap 
och teknik både roligt och begripligt.

Naturvetenskap
kan det vara kul? Ja, både kul och lärorikt samt 
tillgängligt	för	ALLA!	Kunskapen	om
mekaniska principer har gjort våra liv mycket 
enklare. I vår vardag omges vi konstant av 
maskiner som hjälper oss tex. cyklar, kranar, 
bilar,	samt	mycket	mer.	Enkelt	uttryckt	överför	
en maskin energi eller kraft från ett ställe till ett 
annat.

Från 8 år och uppåt…
Vi behöver en undervisningsmiljö som 
stimulerar detta intresse redan i en tidig ålder 
för våra yngsta barn, samt att de känner att de 

lyckas och har kul. Vetenskap & Teknologi kan 
användas från 8 år och uppåt.

Viktigt att alla lyckas!
Med	Vetenskap	&	Teknologi	från	LEGO	
Education	blir	undervisningen	engagerande	
och relevant, ert största problem blir att avsluta 
lektionerna… Det arbetas med relevanta 
problemställningar som ger kreativa lösningar 
samt uppfinningsrikedom. Modeller som 
eleverna även hittar i sin omgivning ska byggas 
och de ska kunna lösa specifika utmaningar 
som följer med i lärarvägledningen. Våra 
elever och barn experimenterar och utforskar 
”vardagens” maskiner och uppfinningar. 

Detta gör att – Naturvetenskap blir kul 
och	alla	barn	lyckas!

Lärarvägledning som stöd
Kanske har du, liksom många andra, glömt vad du 
själv en gång lärde dig om krafter, rörelse, energi 
osv. Men du kan vara helt lugn: allt du behöver 
veta finns i lärarbladen, där informationen 
presenteras i naturlig följd under aktivitetens 
gång.

Aktiviteterna	följer	LEGO	Educations	beprövade	
lärandeprocess som består av följande fyra faser: 
Anknyta, Skapa, Reflektera och Gå vidare.

Konstruktioner
En	konstruktion	är	uppbyggd	av	enskilda	delar	
tex. balkar som tillsammans formar en fungerande 
helhet. Alla konstruktioner påverkas av yttre 
och	inre	krafter.	Exempel	på	yttre	krafter	som	
påverkar en konstruktion är vinden eller tyngden 
av lastbilar och bussar som passerar över en bro. 
En	inre	kraft	skulle	kunna	vara	tyngden	av	ett	
tak eller vibrationerna från en stor dieselmotor 
på dess fästen. Valet av material påverkar 
konstruktionens säkerhet.

Hävstången
Hävstången är nog den allra vanligaste och 
mest	använda	av	de	enkla	maskinerna.	En	
hävstång är en stabil stång eller ett fast 
föremål, som används för att överföra kraft.
Med en vridningspunkt kan hävstången 
användas för att ändra den kraft som behövs, 
ändra kraftens riktning och ändra 
rörelsens längd.

Vanliga exempel på 
hävstänger är gungbrädor, 
kofötter, tänger, saxar, 
nötknäckare, skottkärror 
och flasköppnare samt 
pincetter och metspön.

Kugghjulet
Kugghjul är hjul med tänder, 
som	passar	in	i	varandra.	Eftersom	
kuggarna passar så väl in i varandra, kan 
de effektivt överföra kraft och rörelse. Drevet 
är det kugghjul som vrids av en kraft utifrån, 
t.ex. din hand eller en motor. Varje kugghjul som 
vrids av ett annat kugghjul kallas följehjul. Drevet 
tar emot den ingående kraften och följehjulet 
levererar den utgående kraften vidare. Med 
ett kugghjulssystem (en växel) kan man ändra 
hastighet, riktning och kraft. Men det finns alltid 
både fördelar och nackdelar. Man kan t.ex. inte få 
både ökad kraft och högre hastighet samtidigt.

Vanliga exempel är eldrivna handverktyg, bilar och 
mekaniska vispar.

Hjulet
Hjul och axlar är ofta cirkelformade, med ett 
större hjul och en mindre axel mycket hårt 
fästade vid varandra. Vanliga exempel på 
hjul och axlar är brödkavlar, rullskridskor och 
kundvagnar.

Blocket, Lutande planet, Kilen, Skruven 
är exempel på fler enkla maskiner 

som eleverna kan arbeta med i 
Vetenskap & Teknologi setet.

Kamhjulet
Ett	kamhjul	är	ett	speciellt	

utformat hjul som vrids runt 
en axel. Kamhjulets profil gör det 

möjligt att styra rörelsen för kamföljaren, 
både storleksmässigt och tidsmässigt. Vanliga 
användningsområden för kammekanismer 
är elektriska tandborstar och kamaxlarna i 
motorer.

Spärrhjul med hake är ytterliggare ett exempel 
på en mekanism som man kan arbeta med i 
Vetenskap & Teknologi setet.

Vanliga exempel på konstruktioner med balkar är 
byggnadsställningar, hus och broar.
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Lærerark

J3
Denne model viser en rektangulær konstruktion, der afstives 
med en tværstiver. Pga. tværstiveren ændres den rektangulære 
ramme ikke, når den udsættes for træk eller tryk. Tværstiveren 
gør den rektangulære ramme stiv.

J2
Denne model viser en rektangulær konstruktion. Den 
rektangulære ramme ændres let, når den udsættes for træk 
eller tryk. En rektangulær ramme er ikke stiv.

J1
Denne model viser en trekantkonstruktion. Når den trekantede 
ramme udsættes for træk eller tryk, ændrer den ikke form. 
Den trekantede ramme er stiv.

Konstruktioner
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Vidste du det?

Man bruger ofte 

trekantopbygninger i 

broer, kraner, tårne og 

rumstationer for at gøre 

konstruktionerne stive.

Konstruktioner

En konstruktion er en opbygning, hvor enkeltdele indgår i en helhed. Alle konstruktioner påvirkes 

af interne og eksterne kræfter. Blæst og vægten af lastbiler og busser, der kører over en bro, er 

eksempler på eksterne kræfter. Interne kræfter kan f.eks. være vægten af et tag eller en stor 

dieselmotors rystelser i sit ophæng. Valget af materialer har betydning for en konstruktions sikkerhed.

En rammekonstruktion består af dele. Rammen er stiv, fordi den er opbygget som en trekant.

De kræfter, der påvirker delene, kaldes træk- eller trykkræfter. Trækkræfter strækker konstruktionen, 

mens trykkræfter presser den sammen.

Dele, der er udsat for træk, kaldes bånd. Dele, der er udsat for tryk, kaldes stivere.

Der er mange eksempler på konstruktionsprincipper i stilladser, bygninger og broer.
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Starta från grunden- med enkla maskiner, mekanismer och konstruktioner

- för både lärare och elever

Materialet är utformat så att det inte ställer 
några krav på speciell utbildning. Någon 
naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund är 
inte nödvändig. Däremot är det en fördel att 
ha sinne för humor och en vilja att handleda 
eleverna	genom	nya	äventyr!

Färdiga aktiviteter
- med lärarblad + elevblad till varje del

Det finns totalt 14 spännande aktiviteter för 
eleverna att arbeta med. Aktiviteterna heter: 
Sopmaskinen, Metspöet, Lådbilen, 
Hammaren, Mätrullen, Brevvågen, Pendeluret,  
Väderkvarnen, Segeljakten, Svänghjulsbilen, 
Motorvagnen , Dragstern, Vandraren och 
Robothunden.  Vill eleverna sen ha ytterliggare 
utmaningar kan de gå vidare med  någon av 
problemlösningsuppgifterna: 

•	 Den	kämpiga	uppförsbacken
•	 Det	magiska	låset	
•	 Stämplingsmaskinen	
•	 Visphjälp	
•	 Lyftkranen	
•	 Fladdermusen

Pararbete
Genom att arbeta två och två kan barn med 
olika bakgrund och erfarenheter tillsammans 
bygga, ha roligt med och lära sig av modellerna. 
I syfte att göra vårt nya material ”verkligare” 
har	vi	infört	ett	system	för	arbete	i	par.	Eleverna	
arbetar två och två, men varje barn bygger sitt 
eget delsystem. Barnen i varje par tar hjälp av 

varandra och kommer tillsammans fram till hur 
de båda delsystemen ska kopplas ihop.

Eftersom	det	går	mycket	snabbare	att	bygga	
med pararbetsmetoden, kan barnen skapa 
ännu intressantare modeller. Och det finns 
ändå gott om tid att både utforska och lära 
under lektionstimmen.

Enkelt att användaEnkla maskiner

Mekanismer

Roligt och begripligt!

Vetenskap & Teknologi är ett set som 
introducerar enkla maskiner både med och 
utan motordrift. Detta set gör naturvetenskap 
och teknik både roligt och begripligt.

Naturvetenskap
kan det vara kul? Ja, både kul och lärorikt samt 
tillgängligt	för	ALLA!	Kunskapen	om
mekaniska principer har gjort våra liv mycket 
enklare. I vår vardag omges vi konstant av 
maskiner som hjälper oss tex. cyklar, kranar, 
bilar,	samt	mycket	mer.	Enkelt	uttryckt	överför	
en maskin energi eller kraft från ett ställe till ett 
annat.

Från 8 år och uppåt…
Vi behöver en undervisningsmiljö som 
stimulerar detta intresse redan i en tidig ålder 
för våra yngsta barn, samt att de känner att de 

lyckas och har kul. Vetenskap & Teknologi kan 
användas från 8 år och uppåt.

Viktigt att alla lyckas!
Med	Vetenskap	&	Teknologi	från	LEGO	
Education	blir	undervisningen	engagerande	
och relevant, ert största problem blir att avsluta 
lektionerna… Det arbetas med relevanta 
problemställningar som ger kreativa lösningar 
samt uppfinningsrikedom. Modeller som 
eleverna även hittar i sin omgivning ska byggas 
och de ska kunna lösa specifika utmaningar 
som följer med i lärarvägledningen. Våra 
elever och barn experimenterar och utforskar 
”vardagens” maskiner och uppfinningar. 

Detta gör att – Naturvetenskap blir kul 
och	alla	barn	lyckas!

Lärarvägledning som stöd
Kanske har du, liksom många andra, glömt vad du 
själv en gång lärde dig om krafter, rörelse, energi 
osv. Men du kan vara helt lugn: allt du behöver 
veta finns i lärarbladen, där informationen 
presenteras i naturlig följd under aktivitetens 
gång.

Aktiviteterna	följer	LEGO	Educations	beprövade	
lärandeprocess som består av följande fyra faser: 
Anknyta, Skapa, Reflektera och Gå vidare.

Konstruktioner
En	konstruktion	är	uppbyggd	av	enskilda	delar	
tex. balkar som tillsammans formar en fungerande 
helhet. Alla konstruktioner påverkas av yttre 
och	inre	krafter.	Exempel	på	yttre	krafter	som	
påverkar en konstruktion är vinden eller tyngden 
av lastbilar och bussar som passerar över en bro. 
En	inre	kraft	skulle	kunna	vara	tyngden	av	ett	
tak eller vibrationerna från en stor dieselmotor 
på dess fästen. Valet av material påverkar 
konstruktionens säkerhet.

Hävstången
Hävstången är nog den allra vanligaste och 
mest	använda	av	de	enkla	maskinerna.	En	
hävstång är en stabil stång eller ett fast 
föremål, som används för att överföra kraft.
Med en vridningspunkt kan hävstången 
användas för att ändra den kraft som behövs, 
ändra kraftens riktning och ändra 
rörelsens längd.

Vanliga exempel på 
hävstänger är gungbrädor, 
kofötter, tänger, saxar, 
nötknäckare, skottkärror 
och flasköppnare samt 
pincetter och metspön.

Kugghjulet
Kugghjul är hjul med tänder, 
som	passar	in	i	varandra.	Eftersom	
kuggarna passar så väl in i varandra, kan 
de effektivt överföra kraft och rörelse. Drevet 
är det kugghjul som vrids av en kraft utifrån, 
t.ex. din hand eller en motor. Varje kugghjul som 
vrids av ett annat kugghjul kallas följehjul. Drevet 
tar emot den ingående kraften och följehjulet 
levererar den utgående kraften vidare. Med 
ett kugghjulssystem (en växel) kan man ändra 
hastighet, riktning och kraft. Men det finns alltid 
både fördelar och nackdelar. Man kan t.ex. inte få 
både ökad kraft och högre hastighet samtidigt.

Vanliga exempel är eldrivna handverktyg, bilar och 
mekaniska vispar.

Hjulet
Hjul och axlar är ofta cirkelformade, med ett 
större hjul och en mindre axel mycket hårt 
fästade vid varandra. Vanliga exempel på 
hjul och axlar är brödkavlar, rullskridskor och 
kundvagnar.

Blocket, Lutande planet, Kilen, Skruven 
är exempel på fler enkla maskiner 

som eleverna kan arbeta med i 
Vetenskap & Teknologi setet.

Kamhjulet
Ett	kamhjul	är	ett	speciellt	

utformat hjul som vrids runt 
en axel. Kamhjulets profil gör det 

möjligt att styra rörelsen för kamföljaren, 
både storleksmässigt och tidsmässigt. Vanliga 
användningsområden för kammekanismer 
är elektriska tandborstar och kamaxlarna i 
motorer.

Spärrhjul med hake är ytterliggare ett exempel 
på en mekanism som man kan arbeta med i 
Vetenskap & Teknologi setet.

Vanliga exempel på konstruktioner med balkar är 
byggnadsställningar, hus och broar.
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Lærerark

J3
Denne model viser en rektangulær konstruktion, der afstives 
med en tværstiver. Pga. tværstiveren ændres den rektangulære 
ramme ikke, når den udsættes for træk eller tryk. Tværstiveren 
gør den rektangulære ramme stiv.

J2
Denne model viser en rektangulær konstruktion. Den 
rektangulære ramme ændres let, når den udsættes for træk 
eller tryk. En rektangulær ramme er ikke stiv.

J1
Denne model viser en trekantkonstruktion. Når den trekantede 
ramme udsættes for træk eller tryk, ændrer den ikke form. 
Den trekantede ramme er stiv.

Konstruktioner
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Vidste du det?

Man bruger ofte 

trekantopbygninger i 

broer, kraner, tårne og 

rumstationer for at gøre 

konstruktionerne stive.

Konstruktioner

En konstruktion er en opbygning, hvor enkeltdele indgår i en helhed. Alle konstruktioner påvirkes 

af interne og eksterne kræfter. Blæst og vægten af lastbiler og busser, der kører over en bro, er 

eksempler på eksterne kræfter. Interne kræfter kan f.eks. være vægten af et tag eller en stor 

dieselmotors rystelser i sit ophæng. Valget af materialer har betydning for en konstruktions sikkerhed.

En rammekonstruktion består af dele. Rammen er stiv, fordi den er opbygget som en trekant.

De kræfter, der påvirker delene, kaldes træk- eller trykkræfter. Trækkræfter strækker konstruktionen, 

mens trykkræfter presser den sammen.

Dele, der er udsat for træk, kaldes bånd. Dele, der er udsat for tryk, kaldes stivere.

Der er mange eksempler på konstruktionsprincipper i stilladser, bygninger og broer.
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Produkt Beskrivning Pris

149686
Skolpaket Vetenskap & teknologi
(innehåller 15st. 9686 + lärarvägledning)

23.000:-

139686
5-pack Vetenskap & teknologi
(Innehåller 5st. 9686 + lärarvägledning)

8.350:-

119686
Startpaket Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9686 + lärarvägledning)

2.900:-

129686
Tilläggslåda Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9686)

1.675:-

Produkt Beskrivning Pris

149641
Skolpaket Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 15st. 9641 + lärarvägledning)

9.395:-

139641
5-pack Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 5st. 9641 + lärarvägledning)

3.545:-

119641
Startpaket Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9641 + lärarvägledning)

1.475:-

129641
Tilläggslåda Pneumatik add-on till Vetenskap & teknologi
(Innehåller 1st. 9641)
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Elevdata AB
Grangatan 11
212 14 Malmö
Kundtjänst tel: 020-93 91 50
Växel tel: 040-93 91 50
Fax: 040-93 91 25
www.elevdata.se

Alla priser är exklusive moms och frakt, med 
reservation för valutaförändring.

..möjlighet att arbeta med 
 
•	 Mekanik!
•	 Enkla	maskiner!
•	 Mekanismer!
•	 Konstruktioner!
•	 Pneumatik!

Vetenskap & Teknologi 
+ Pneumatik add-on ger er…

Nyhet – Pneumatik från LEGO Education!

Vetenskap & 
Teknologi

Elevdata

Pneumatik är ett add-on set till Vetenskap & 
teknologi som förklarar pneumatikens principer 
samt går igenom fyra helt nya aktiviteter med 
tillhörande modeller. Modellerna som eleverna 
får arbeta med är Saxliften, Robothanden, 
Pressen samt Robotarmen. Genom aktiviteternas 
naturliga framåtskridande kommer eleverna att 
uppleva pneumatikens tjusning, vilket ger dem 
möjlighet att själva utforska, förstå och uppleva 
hur pneumatiken fungerar.

9686

- ger eleverna kunskap i:

Mekanik
Problemlösning

Kreativitet
Samarbete

Modeller att lära av…
Grundmodellerna låter 
eleverna bekanta sig 
med pneumatikens 
grundläggande begrepp 
och ger dem förståelse och kunskap för detta. 
Eleverna	får	experimentera	med	lättbyggda	
modeller allteftersom aktiviteterna fortskrider. 
Precis som till Vetenskap & Teknologi setet finns det 
en lärarvägledning med både lärarblad och elevblad.

9641
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