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Veiledning for læringsprogrammet 

Roboter og matematikk EV3           6. - 7. trinn 

 

Fagområde 
Matematikk: Måling og digitale  
ferdigheter. 

Relevante kompetansemål 

Måling (Etter 7. trinn):  

- Velge passende måleredskaper og 
gjøre praktiske målinger i forbindelse 
med dagligliv og teknologi, og vurde-
re resultatene ut fra presisjon og 
måleusikkerhet. 

Digitale ferdigheter:  

- Digitale ferdigheier i matematikk 
innebærer å bruke digitale verktøy til 
læring gjennom spill, utforsking,  
visualisering og presentasjon.  

Mål for undervisningen 

- Bli kjent med begrepet robot. 

- Lære enkel programmering av Lego 
Mindstorms EV3 roboter. 

- Bruke linjal, målebånd og kalkulator 
for å løse ulike oppgaver.  

- Løse oppgaver i samarbeid med 
andre. 

Viktige begreper 

Robot, programmering, rotasjon,  
vinkel, grader, prosent og fart. 

Hva skjer på Jernbanemuseet? 
Undervisningen innledes med en  
felles samtale hvor vi fokuserer på 
elevenes kjennskap til roboter.  

Elevene får så en kort innføring i  
grunnleggende programmering på 
nettbrett. Elevene deles deretter i ti 
grupper. Hver gruppe får utdelt et 
nettbrett og en EV3 robot, som de 
skal bruke for å løse ulike matematis-
ke oppgaver.  

Forarbeid på skolen 

Læringsprogrammet gir grunn-
leggende opplæring i programmering 
av Lego Mindstorms EV3. Det er  
derfor ikke nødvendig med for-
kunnskaper innen programmering.  

Begreper (ca. 15 min) 
I løpet av undervisningen på museet 
vil elevene møte begrepene omkrets, 
rotasjon og grader. Disse begrepene 
bør derfor repeteres/gjennomgås 
med elevene i forkant av besøket.   

I forkant av besøket bør dere også 
diskutere hva som kjennetegner en 
robot, og hva roboter brukes til. 

Ta gjerne i bruk arbeidsarket, som du 
finner på s.2 - 4 i veiledningen.  

Grunnroboten (Ca. 45 min)  
Dersom skolen har et eget sett med 
legoroboter, kan dere bygge grunn-
roboten på skolen, for å bli kjent med 
legoutstyret. Dette er derimot ingen 
forutsetning for å få fult utbytte av 
læringsprogrammet.  

Etterarbeid på skolen 
Har skolen egne EV3-roboter bør 
dette utstyret tas i bruk.  

Et annet mulig etterarbeid er delta-
kelse i FIRST LEGO League som er en 
kunnskaps- og teknologikonkurranse 
for barn og unge i alderen 10-16 år. 
FIRST LEGO League utfordrer barna i 
å tenke som forskere og ingeniører. 
Hver høst lanseres et nytt og spen-
nende samfunnsaktuelt oppdrag. 

Lærerens rolle på Jernbanemuseet 

Pedagogen ved museet har ansvaret 
for gjennomføringen av undervis-
ningsopplegget. Klassens lærer har 
det overordnede ansvaret for  
elevene, og det er forventet at lærer 
bidrar aktivt i oppfølging av elevene 
underveis i de ulike aktivitetene, men 
også i pausene.  

Varighet: Ca. 2,5 timer + eventuell matpause 

Antall: Maks 30 elever 

Pris: Gratis 

Periode: September - april 

Praktiske opplysninger:  

Oppmøte ved hovedinngangen i Strandveien 

161.  

Det er mulig å spise medbrakt lunsj i vårt 

kafeteriaområde enten mellom  

aktivitetene eller etterpå. 

Klassen har mulighet til å utforske  

utstillingen etter undervisningen dersom 

det er ønskelig.  

Velkommen til Norsk jernbanemuseum!  
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Forarbeid, elevark 

Roboter og matematikk EV3            

ROTASJON 

En rotasjon kan forklares som en bevegelse rundt en akse (punkt). 

1) Hva vil det si at hjulene på en sykkel kjører en rotasjon? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2) Vil den rosa eller blå sykkelen komme lengst om hjulene kjører en rotasjon? 

_____________________________________________________________________ 
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GRADER OG ROTASJON 

Hjulene på den rosa sykkelen er 200 cm i omkrets.  

Hjulene på den blå sykkelen er 120 cm i omkrets.  

 

Hvor langt kjører de to syklene om hjulene roterer 360 grader? 

Rosa: _______________________________ 

Blå:    ________________________________ 

Hvor langt kjører de to syklene om hjulene roterer 180 grader? 

Rosa: _______________________________ 

Blå:    ________________________________ 

Hvor langt kjører de to syklene om hjulene roterer 720 grader? 

Rosa: _______________________________ 

Blå:    ________________________________ 
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Hva er en robot?  

Hva tenker du på når du hører ordet robot?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


