
Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Sådan gør du
1. Sæt en ”Stor motor” til NXT eller EV3klodsen. 

Kablet sættes i port A.

2. Tilslut også en tryksensor. Sæt kablet i port 1.

3. Træk programmeringsblokkene ”Vent” og 
”Stor motor” ind i programmeringsfladen på 
computeren og sæt dem sammen som vist 
herunder. Husk at vælge port A og port 1 på 
programmeringsblokkene.

4. Sæt ”Vent” blokken til at fungere sammen 
med tryksensoren i menuen ved at vælge 
”Tryksensor”, ”Sammenlign” og ”Tilstand”.

Undersøge

Materiale pr. elev
• 1 sæt LEGO Mindstorms.
• 1 Computer med LEGO Mindstorms EV3 

software.

Mål med øvelsen 
I denne øvelse skal I prøve at lave en 
simpel opstilling med LEGO Mindstorms. 
Hvis I ikke har arbejdet med det før, får I 
her en introduktion til, hvordan man let kan 
programmere LEGO Mindstorms, så man 
kan bruge det til at udvikle prototyper af fx 
robotter.
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5. Indstil ”Stor motor” blokken som vist her:

6. Overfør programmet ved at trykke på den 
grønne startknap, og prøv nu om motoren 
kører, når I trykker på tryksensoren.

7. Nu kan I prøve at justere de forskellige 
værdier. Hvad sker der fx, hvis I ændrer på 
knappen ”Strøm” eller ”Omdrejninger”?

8. Hvis I har brug for hjælp, så er der hjælp at 
hente hos LEGO Mindstorms.

9. Prøv at bygge en arm på motoren, så den kan 
løfte eller flytte en genstand. Eksperimenter 
med armens længde, hastigheden på motoren 
osv.

10. Når jeres motor og trykarm fungerer, som I 
gerne vil have, så prøv evt. at udvide med 
flere handlinger og at indføre en løkke i 
programmeringen

Dataopsamling
Gem jeres program på en USB-nøgle, eller 
tag et billede af programmet på skærmen. 
Så kan I hurtigt komme i gang, når I skal 
udvikle jeres engineeringudfordring.

https://www.lego.com/da-dk/kids/mindstorms



