4DFrame

AMFIBIEFORDON
Ett amfibiefordon är ett fordon som kan användas både på land och
i vatten. Amfibieflygplan är ett flygplan som kan starta och landa på både land och
vatten.
UPPDRAG
1. Bygg ett fordon/flygplan som kan anpassas till minst 2 olika miljöer -välj mellan land, vatten och luft. Fordonet/flygplanet ska ha minst en rörlig del.
2. Namnge ert fordon/flygplan.
3. Gör en skiss på ert fordon/flygplan.
4. Beskriv fordonet/flygplanet och dess funktioner med tekniska termer.
5. Vad har ert fordon/flygplan för användningsområden?
6. Vilka problem hade ni vid bygget av fordonet/flygplanet?
7. Hur skulle ni kunna utveckla ert fordon/flygplan?
8. Förbered en kort presentation av er modell.

Tips
• Använd gärna flera olika mekaniska principer, t ex spakar, hävstänger, växlar och
vevar.
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AMFIBIEFORDON
Övergripande mål och kunskapskrav.
Lgr 11
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
och känna tillit till sin egen förmåga.
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
ståndpunkter grundade på kunskaper.

Kopplingar till kursplanen i teknik.
Lgr 11
År 4-6

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer,
mekanismer och elektriska kopplingar.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

År 7-9

• Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
• Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid
val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal
nya material.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och
teknikutvecklingsarbete.
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