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Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre 
personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da 
de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre 
end i dag.
 Bare på den tid der er gået, siden dine forældre var 
børn, har udviklingen i vores tekniske hjælpemidler 
været enorm.
 De sidste mange årtier er der hvert år kommet nye, 
bedre og mere og mere avancerede maskiner og robot
ter i vores hverdag. 
 Maskinerne er i næsten samme tempo blevet bil
ligere, så almindelige mennesker i dag har adgang til 
langt flere maskiner og hjælpemidler end tidligere.
 Prøv at gå på opdagelse i teknikkens historie. Find 
årstal for hvornår forskellige maskiner og hjælpemidler 
blev opfundet.

Mange maskiner bliver i dag fremstillet til – og brugt til 
– et andet formål, end det de oprindeligt blev opfundet 
til:

Hjælpemidler til arbejdspladsen. Mange maskiner er 
oprindeligt opfundet til brug i serviceerhverv, hånd
værk, landbrug og industri. Således er opvaskema
skinen oprindeligt opfundet til brug i restauranter og 
storkøkkener.
Hjælpemidler til handicappede. Andre maskiner er 
oprindeligt blevet opfundet for at lette hverdagen for 
syge og handicappede personer. Således er den elek
troniske fjernbetjening oprindeligt opfundet til hjælp 
for handicappede.
Hjælpemidler i hjemmet. I takt med at maskinerne er 
blevet billigere at købe og lettere at håndtere, er de 
blevet uundværlige hjælpemidler også i hjemmet. Der
for kan familiernes husholdning i dag som regel klares 
uden en hjemmegående person. 
Hjælpemidler i fremtiden. Udviklingen vil fortsætte. Al
lerede i dag kan vi fx købe støvsugerrobotter, der selv 
kører rundt og klarer den værste støvsugning, mens 
familien er på arbejde.
 I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at under
søge, hvordan maskiner til hjælp i hverdagen virker, og 
hvordan du selv kan lave din egen maskine eller robot, 
der måske kan løse en opgave. 

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Byg en FixObot 

Hvornår fik du det 
høreapparat?

Ældre	mennesker	vil	
kunne	fortælle	dig	om	
teknikkens	udvikling.



17

Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Hjælpemidler på dit værelse
Lav en primitiv telefon/et telefonnet

Det var amerikaneren Alexander Graham Bell, der efter 
flere års arbejde, i 1876 kunne tage patent på den før
ste telefon.
 Graham Bells mor var døv, og Graham havde derfor 
viet sit liv til at udvikle hjælpemidler til døve og tung
høre.
 Telefonen er således oprindelig tænkt som et hjæl
pemiddel til hørehæmmede, men Graham fandt snart 
ud af telefonen kan lette hverdagen for de fleste men
nesker.
 Du kan selv prøve at lave din egen primitive ”snor
telefon” og et ”snortelefonnet”.

Brug:
4 plastbægre, 10 – 20 meter fiskeline, 8 tændstikker, 
tape, 1 lille søm, 1 tang og 1 saks.

En snortelefon består af to plastbægre forbundet med 
en stram fiskeline. Når man taler ind i det ene bæger, 
vil lyden forplante sig til det andet bæger. – Prøv det.
 Hvis du deler din fiskeline i fx en lang og to korte 
stykker, vil du ligefrem kunne lave et telefonnet som 
vist på tegningen. – Prøv det.

 Hvordan virker dit snortelefonnet? Hvorfor skal 
linen/linerne altid holdes stramme? Og hvor mange 
grene kan du have på dit telefonnet?

Hverken Graham Bells telefon eller de telefoner, vi har 
i dag, virker dog ved, at ”ledningen” sættes i svingnin
ger som i snortelefonen.
 Telefoner har en mikrofon og en højttaler, der virker 
ved hjælp af elektriske signaler.
 Mikrofonen omsætter lydens svingninger til sving
ninger i en elektrisk strøm.
 Højttaleren omsætter svingninger i en elektrisk 
strøm til lyd (= svingninger i luften).
 Du kan nemt vise princippet i en højttaler – brug:
1 strømforsyning (6V, vekselstrøm), 2 ledninger, 1 
spole og 1 magnet.
 Forbind spole og strømforsyning ved hjælp af de to 
ledninger, og tilslut strømmen. Sænk magneten ned i 
hullet midt i spolen. Spolen vil nu vibrere mod underla
get – og derved skabe lyd.

 Hvordan bevæger lyden sig i dit telefonnet?  
– i dit højttalerforsøg?

 Hvad består en højttaler af? – og hvordan virker den?
 Hvordan har telefonen udviklet sig siden Graham 

Bell fik sit patent?
 Kan du ”opfinde” en maskine, der laver lyd?  

– i givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen
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Hvis I kan 
høre mig, 

får I en is!

Lyttende	dreng	
holder	ikke	linen	
stram.

Lyttende	pige	holder	linen	stram	
men	holder	med	hånden	på	linen.
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Hjælpemidler i køkkenet
Byg din egen elkoger

Langt de fleste maskiner, vi i dag bruger i hjemmet, 
virker ved hjælp af elektrisk energi.
 Der er stor forskel på, hvor meget elektricitet hver 
familie bruger, og hvor gode eller dårlige vaner vi har i 
forhold til at spare på energien.
 Men for langt de fleste familier er køkkenet det 
rum, hvor der bruges (omsættes) mest energi.
Størstedelen af denne energi bruges til, enten at 
sænke temperaturen i køleskabe og frysere, eller at 
hæve temperaturen (fx) i vandvarmere, i ovne og på 
komfurer.
 Du kan selv lave en elektrisk vandvarmer og måske 
måle hvor meget energi, den bruger.

Brug:
Kanthaltråd, 1 strikkepind, 1 kronemuffe, 1 lille bæger
glas, 2 krokodillenæb, monteringstråd, 1 strømforsy
ning, vand, 1 termometer, 1 stopur og evt. 1 wattmeter.

Kanthaltråd kaldes også ”modstandstråd”. Metallet 
yder nemlig stor modstand, når der sendes en elektrisk 
strøm gennem metallet. Elektronerne i tråden sættes i 
bevægelse, og metallet bliver varmt.
 Du kan derfor lave din egen elkoger med et stykke 
kanthaltråd (fx 10 cm).
 Sno tråden om stikkepinden, så der dannes en lille 
spole. Fjern strikkepinden og montér spolens ender i 
kronemuffen – som vist på tegningen.
 Placer herefter 2 stykker monteringstråd i den an
den ende af kronemuffen, og forbind disse til strømfor
syningen med krokodillenæbene.
 Hæld 10 ml vand i bægerglasset og mål vandets 
temperatur. Placer elkogeren i vandet og tænd for 
strømforsyningen (6 V=).
 Tag tid mens vandet varmes og skriv ned, hvor lang 
tid der går, før vandets temperatur er steget 10° C, 20° 
C osv.

 Hvor hurtigt varmes vandet?
 Kan du få vandet til at koge? – hvis ja: Hvordan?
 Hvad ville der ske, hvis du brugte en tyndere/ 

tykkere kanthaltråd?
 Hvad ville der ske, hvis du brugte en kortere/ 

længere kanthaltråd?
 Kan du bruge andre metaller til din elkoger? 

– I givet fald: Hvilke?
 Hvor bruges dette princip i det virkelige liv?

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen
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Hvis	du	vil	måle	energiforbruget,	skal	du	bruge	et	wattmeter	–	
spørg	din	lærer,	om	I	har	sådan	et.

Madlavning 9%

Brugsvand 9%

Diverse 5%

Elektronik 28%

Vask 18%

Belysning 13%

Køle og 

fryseapparater 18%

En	familiernes	elforbrug.
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Hjælpemidler i fremtiden
Byg en hydraulisk robot

I takt med maskinernes udvikling har mange men
nesker ønsket at opfinde en maskine – en robot, der 
kunne udføre deres arbejde for dem.
 Ofte har man forestillet sig, at robotter skal ligne 
mennesker. Således var den første kendte ”robot” en 
japansk dukke. Figuren, der blev lavet i det 17. århund
rede, kunne bære vand og vin fra et sted til et andet.
 I dag er en robot: En maskine der kan program
meres til at udføre et arbejde ved hjælp af sensorer og 
mekaniske instrumenter.
 På de store fabrikker udfører robotter (industri
robotter) allerede i dag en stor del af det arbejde, som 
mennesker tidligere udførte.
 Hvis du har adgang til LEGO Robolab og/eller Mind
storms, vil du kunne lave en robot, der kan program
meres.
 Men du kan også vælge at lave en robotlignende 
maskine.

Brug for eksempel:
Klodser (træ eller plast) der kan hængsles og dreje i 
forhold til hinanden (se foto), hængsler (fx splitter), 
plastslange, evt. fordelerled, strips, søm, engangs
sprøjter og diverse værktøj.

Energi kan omsættes ved hjælp af hydraulik. Hydraulik 
bruges fx i donkrafte, kraner, gravkøer og mange andre 
maskiner til at løfte og flytte ting med.
 Ved hjælp af to engangssprøjter, et stykke slange og 
lidt vand kan du lave et hydraulisk system, der overfører 
energi fra den ene sprøjte til den anden. – Prøv det.

Saml på denne måde en robotlignende maskine fx som 
vist på billederne.
 Hvis din robot skal have et hoved, kan du fx lave 
det i papmaché. Hovedet kan herefter placeres på ro
botten ved hjælp af et stykke stift ståltråd.

 Hvordan virker din robotlignende maskine?
 Hvorfor kalder vi den for en robotlignende maskine 

og ikke en robot?
 Hvad skal der til, for at maskinen kan kaldes en 

rigtig robot?
 Kan du udvikle din maskine med flere effekter?   

– I givet fald: Hvilke?
 Hvor og hvordan tror du, at vi vil bruge robotter  

i fremtiden?

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen
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Byggesættet	ROBOTTO	
kan	evt.	købes	færdigt	
–	se	forhandlerliste	
side	68.
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Andre veje

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet til 
brug på arbejdspladsen.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet med 
det formål at lette hverdagen for syge og handi
cappede.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet til 
andre formål – Hvilke formål?

• Hvordan har vores maskiner udviklet sig fra dine 
oldeforældres tid frem til i dag?

• Hvordan, tror du, vores maskiner vil udvikle sig  
i fremtiden?

• Hvor mange maskiner, vi i dag bruger i hverdagen, 
virker ved hjælp af elektrisk energi? – Hvilke?

• Hvor mange maskiner, vi i dag bruger i hverdagen, 
virker ved hjælp af andre energikilder? – Hvilke? 

• Hvilke maskiner, vi i dag bruger i hverdagen, 
 bruger mest energi? – Hvilke bruger mindst?

• Hvad er en termostat? – Kan du/I lave en termo
stat til elkogeren? – Hvordan?

• Hvad er forskellen på en maskine og en robot?
• Hvad er fælles for en maskine og en robot?
• Hvad er en sensor, og hvordan virker den (de)?
• Hvad er et mekanisk instrument på en robot, og 

hvordan virker det (de)?
• Hvor – i dit lokalsamfund – bliver der brugt 

 robotter (industrirobotter)?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål  eller 
selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.tekniskmuseum.dk
www.boreme.com//boreme/funny2006/
tshirtfoldmachinep1.php




