
 
 

Lav en analog lommeregner - 
en Pascaline 

Relevante blueprint 
 

Pascaline 

Beskrivelse 
 

Dette forløb vil introducere 
eleverne til Pascaline, også kaldet 
den aritmetiske maskine, og lære 
dem om brugen af tandhjul. De 
lærer et passende ordforråd og 
relaterer det til deres hverdag, og 
de skal omsætte al denne viden til 
praksis ved at skabe et simpelt 
regnemaskinesystem ved hjælp af 
tandhjul. 

Læringsmål Formålet med dette forløb er at 
give eleverne en forståelse af 
tandhjul og hvordan de fungerer i 
et simpelt regnemaskinesystem. 
Bagefter vil: 
 
1. Eleven være i stand til at 
forklare, hvad et tandhjul er, og 
hvordan det gør arbejdet lettere.  
2. Eleven kunne give eksempler på 
dagligdags genstande, der bruger 
tandhjul.  
3. Eleven kunne skabe et simpelt 
regneværk med tandhjul. 
 

Relateret(e) fag i 
læreplanen 

- Butiksundervisning: 
Strategisk brug af passende 
værktøj.  



 
- Fysik: Forholdet mellem 

energi og kræfter. Når to 
genstande interagerer, 
udøver de hver især en kraft 
på den anden, som kan 
medføre, at der overføres 
energi til eller fra 
genstanden. 

- Matematik og dens relation 
til tandhjulsbevægelser. 

 

Forudsætninger/forbered
ende foranstaltninger for 
lærere  

For at forberede forløbet godt 
anbefaler vi, at du ser disse 
videoer om simple maskiner og 
tandhjul. 
 
Video:  
Tandhjul og simple maskiner 

https://www.youtube.com/watch?v
=-m3Er8Zcb_A  
 
Dette er et fjollet projekt, men det 
tydeliggør brugen af Lego tandhjul 
og deres kombinationer. 
https://www.youtube.com/watch?v
=QwXK4e4uqXY  

Forudsætninger/forbered
ende foranstaltninger for 
studerende  

Kendskab til og tillid til Lego-
systemet. 

Elevernes alder 10- 15 år 

Varighed 50 minutter 

Sværhedsgrad Medium 

https://www.youtube.com/watch?v=-m3Er8Zcb_A
https://www.youtube.com/watch?v=-m3Er8Zcb_A
https://www.youtube.com/watch?v=QwXK4e4uqXY
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Hjælpemidler 
Hvis du ikke har alle de 
nødvendige Lego-ting, kan du 
downloade filerne til 3D-printning 
af dem på thingiverse: 
https://www.thingiverse.com/thing
:4258996  

Trin for trin beskrivelse af opgaverne 
 
1. Introduktion af konceptet og historien om Pascaline. 
 
Pasacaline, eller den aritmetiske maskine, var den første regnemaskine 
eller regnemaskine, der blev produceret i noget som helst antal og 
faktisk brugt. Pascaline-maskinen blev designet og bygget af den franske 
matematiker og filosof Blaise Pascal mellem 1642 og 1644. Den kunne 
kun foretage addition og subtraktion, og tallene blev indtastet ved at 
manipulere med skiverne. Pascal opfandt maskinen til sin far, der var 
skatteopkræver, så det var også den første forretningsmaskine (hvis 
man ikke tæller abakus(kugleramme) med). Han byggede 50 af dem i 
løbet af de næste 10 år. 
 
2. Gennemgå det centrale ordforråd, som du lærte i videoen ovenfor 
(Silly-projektet) - tandhjul, gearforhold, rotation. Diskuter, hvad de 
betyder, og giv eksempler fra den virkelige verden på dem.  
 
3. Introducer de videnskabelige kits "Gears at Work". Gennemgå delene, 
så eleverne er klar over, hvad de skal arbejde med, og ved, hvad hver 
enkelt del er.  
 
4. Opmuntre eleverne til at tage noter, mens de udforsker og lærer om 
tandhjul. 
 
5. Del eleverne op i små grupper eller par (afhængigt af klassens 
størrelse) og giv hver gruppe et sæt.  
 
6. Vis et eksempel af Pascaline på tavlen. Fortæl eleverne, at de ved 
slutningen af timen skal forklare, hvor tandhjulene og remskiverne er 
placeret på regnemaskinen, og hvordan de fungerer.  

Vurderingsaktiviteter 
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1. Gennemgå de noter, der blev taget under visningen af videoerne, og 
hvordan de passer til Pascaline. 
 
2. Giv eleverne tid til at gennemføre Pascaline-aktiviteten og udforske 
den i deres grupper. Sørg for, at alle elever deltager, da alle elever vil 
være ansvarlige for at kende oplysningerne ved slutningen af forløbet. 
 
3. Reflektere over: 
- Forberedelse 
- Planlægning 
- Undervisning 
- Elevernes engagement og deltagelse 
- Bevis for elevernes læring 

4. Lad eleverne udfylde følgende quiz og diskutere svarene senere: 
Hvad er tandhjul? Hvad gør de? Post-quiz og svarnøgler. 

1. Hvad er et tandhjul? 
Et tandhjul er et hjul med tænder, der griber ind i andre tandhjul. 
Det er normalt lavet af metal eller plastik. 
 

2. Hvordan vælger vi gearforholdet til en bestemt anvendelse? 
Nogle applikationer (maskiner) skal måske være hurtige, mens 
andre maskiner skal være stærke. Når man konstruerer gear til 
en maskine, er det vigtigt at vide, om hastighed eller moment 
(styrke) er vigtigst. Husk, at effekt = drejningsmoment x 
hastighed. Generelt gælder det, at hvis du skal have mere 
drejningsmoment, skal du vælge et stort gearudvekslingsforhold. 
Hvis du skal bevæge dig hurtigt, skal du bruge et mindre 
gearudvekslingsforhold. 

 


