
1Undervisningsmaterialet er udviklet af Experimentarium

De følgende sider skal I bruge til Ingeniørens Værksted. I skal besvare opgaver både før, 
under og efter besøget på Experimentarium. 

NÅR I HAR LAVET OPGAVERNE:
• Kender I disse fagbegreber: design, undersøgelse, teknologi, måleudstyr. 
• Kan I designe, afprøve og vurdere et biomedicinsk produkt.

OPGAVE 1:
OPLEV IDAS PROBLEM PÅ EGEN KROP 
Løb to ture rundt om jeres skole. Tag først 
en omgang hvor I trækker vejret normalt, 
og dernæst en omgang hvor I trækker det 
gennem et sugerør. Beskriv forskellen på de 
to oplevelser her.

NAVN OG KLASSE:

FØR BESØGET

SE VIDEOEN ‘IDAS PROBLEM’
Scan QR-koden eller indtast linkadressen 
https://youtu.be/5lH70kRM0ms
for at se videoen på YouTube. 

SPØRGESKEMA 4.- 6. KLASSE

INGENIØRENS 
VÆRKSTED   

SE VIDEOEN ‘MÅLINGER’
Scan QR-koden eller indtast linkadressen 
https://youtu.be/k5mv9-pxhy4
for at se videoen på YouTube. 
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OPGAVE 2: MÅLE-ENHEDER 

OPGAVE 3: MÅLE-NØJAGTIGHED

For at finde ud af, hvor galt det står til med 
Idas lunger, skal I kunne måle hendes lunge-
volumen. Derfor er det godt at have styr på 
sine måle-enheder. Man måler fx vægt i kilo, 
længde i meter og rumfang i liter. 
Skriv hvilke måleenheder I vil bruge, hvis I 
skulle måle tingene på listen.

Skriv med jeres egne ord hvad man mener 
med ordet måle-nøjagtighed.

På Experimentarium, skal I designe et 
biomedicinsk apparat til at måle maksimal 
udåndingsvolumen - altså hvor meget 
luft, der kommer ud af jeres lunger på en 
udånding. I skal arbejde med ingeniørens 
fem faser for at lave apparatet.

Der er tre krav til dit apparat:
• Man skal kunne puste i det.
• Det skal være muligt at aflæse måleenheder.
• Det samme resultat skal kunne måles 
   tre gange.

Mel: 

Vand:

Sten:

Snor:

Mælk:

UNDER BESØGET
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OPGAVE 4: SKITSE 
Tegn jeres udåndingsmåler her.

Har I tænkt over:
• Hvordan I får den til at hænge sammen? (Lim, snor, tape, knuder, klips eller andet)
• Hvilken måle-enhed I vil bruge? 
• Om I kan måle al udåndingsluften fra et barn på jeres alder?
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OPGAVE 5: PLANLÆGNINGS-LISTE 
Skriv her hvad I skal bruge, og hvor meget I skal bruge af det. 

Hvor meget skal du bruge?

MÅLEUDSTYR

Målebæger stk.

Køkkenvægt stk.

Lineal stk.

Målebånd stk.

Tommestok stk.

HJÆLPEMIDLER

Tragt stk.

Sprittusch stk.

Opvaskebalje stk.

Saks stk.

ENGANGSMATERIALER

Elastikker stk.

Papirklips stk.

Snor cm

Kraftig tape cm

5 liters dunk m låg stk.

Plastikkrus stk.

Lang pose med åbning i begge ender cm

Tyk slange cm

Tynd slange cm

Pap cm2

GRUPPENAVN:
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OPGAVE 8: GØR DET BEDRE 
Kig kritisk på jeres volumenmåler. Hvad 
kan gøres bedre? I må gerne blive inspireret 
til forbedringer, ved at kigge på jeres 
klassekammeraters løsninger. 
Skriv forbedringerne her.

EFTER BESØGET

OPGAVE 6: BETJENINGSVEJLEDNING 
Skriv kort hvordan man betjener apparatet.

OPGAVE 7: MÅLERESULTAT 
Kan jeres apparat lave den samme måling 
tre gange? Test og skriv ned her.

Først skal man...

Til sidst aflæser man målingen, ved at...

NAVN PÅ FORSØGSPERSON

Måling 1

Måling 2

Måling 3
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OPGAVE 9: EVALUERING
Nu har I haft mulighed for at forbedre jeres apparat yderligere. Evaluer på jeres apparat, 
og beskriv på en skala fra 1-10, hvor brugervenligt, pålideligt og nøjagtigt jeres apparat er. 

     Brugervenlighed: Hvor nemt er det for andre at bruge jeres apparat? 

 Forklar:

     Pålideligheden: Kan apparatet måle det samme resultat flere gange i træk? 

 Forklar:

     Nøjagtighed: Måler apparatet korrekt (sammenlign med målinger fra jeres klasse-
     kammeraters apparater) 

 Forklar:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svært

Aldrig

Aldrig

Nemt

Hver gang

Hver gang


