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Skjørt

Skjørtet skal lede luften slik at det oppstår et rom mellom farkosten og bakken. Da forsvinner det meste av 
friksjonen, og farkosten kan skli avgårde med relativt lite krefter. 


For at skjørtet skal fungere, må vi tenke på følgende:

Luften må fordeles jevnt langs kanten av skjørtet. Om all luften kommer ut på den ene siden, vil ikke den andre 
løftes fra bakken. 



Lærerveiledning
Forusetninger 
Elevene bør ha hatt en micro:bit introduksjon i forkant der de har brukt enkle blokker i make:code som:

Variabler

If-løkker

Show Number

On Button A/B


Hver gruppe trenger minst en PC/iPad for å programmere micro:biten.


Materialer

Flåten bør bygges av et lett og stivt materiale, som papp fra gamle pappesker,  og bør være ca 3mm 
tykk.

Capa-plater / arkitektpapp er også veldig bra da dette er lett og stivt med en kjærne av isopor.


Puten lages av Zip-poser. Om dere går tom for medfølgende poser, kan dere bruke matposer fra 
dagligvarebutikken, i den størrelese som er nærmest.




Verktøy
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Hver gruppe trenger:

Liten philips 
skrutrekker 

Limpistol 
eller 

Kontaktlim 
Liten nebbtang

Pipenøkkel 
5.5mm 

(Medfølger)

Tusj Tapetkniv 

Sakser Linjal

Et a4-ark



Tidsplan: 
2-3 (skole)timer: Bygge luftputebåten og fjernkontrollen

2-3 (skole)timer: Programmere sender og mottaker

1 (skole)timer: Kjøre på bane, modifisere


Forberedelser 
Sett batteriene til lading.

Batteriene trenger ikke være ferdig ladet før elevene har bygget produktet. Det kan være lurt å vente 
med å dele ut batterier til de har bygget og du har sett over at koblingene er riktige.


Bygg og testkjør en luftputebåt i forkant slik at du kjenner konseptet.

Finn et åpent område der elevene kan kjøre luftputebåtene og hvor de kan lage bane. Banen kan 
improviseres med stoler, sekker, tape, tau etc eller gjerne planker som gir barrierer.


Gjennomføring av bygging: 
Gi elevene tilgang til byggeveiledningen elektronisk slik at de kan jobbe seg gjennom byggingen. Det 
fungerer ofte bra om en person har ansvaret for å sitte med veiledningen og leser instruksjonene.

Hjelp de som sliter mest slik at alle rekker å bygge i løpet av tiden.


Programmering: 
Gi elevene tilgang på kodeoppgavene og gå gjennom i rolig tempo slik at alle henger med. De raskeste 
kan da avansere dersom de klarer å bli ferdig på egen hånd.


Presentasjon 
La gjerne elevene presentere løsningen og hva de lærte av prosessen.




Demontering: 
Skruene som vist på bildet anbefaler vi å la værende på styrekortet.

De er felles på alle modellene.



Konstruksjon: 
Har elevene vært aktive og fokuserte?

Hvor nøyaktige har de vært i klipping og liming og montering?

Har de skisset og jobbet ut et design på halerotet?

Har de vært ivrige etter å forbedre ting som ikke har virket etter hensikten?

Hvordan har de samarbeidet?


Programmering 
Har elevene greid å lage en fungerende fjernkontroll? 

Har de skjønt hvordan blokkene de bruker fungerer, eller bare skrevet rett av?

Har de klart å finne evt. feil og løst disse?

Har elevene modifisert koden til å gi ekstra funksjonalitet?

Har elevene lagt inn egen grafikk eller andre morsomme tillegg i koden?

Vurdering



Kompetansemål
Relevante kompetansemål fra naturfag (teknologi og design):  

Etter 7. trinn: 


• planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

• planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig 

framstilt produkt

• beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig 

utvikling

 

Etter 10. trinn:

 

• utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, 

brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

• teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere 

materialbruken ut fra miljøhensyn

• beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra 

avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser



Relevante kompetansemål fra kunst og håndverk:  
Etter 7. trinn: 


• lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av 
materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon (design)


Etter 10. trinn 


• designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon (design)

• beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare (design

• bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer (arkitektur)


Relevante kompetansmål fra matematikk:


Etter 7. trinn:


• byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere 
prosessane og produkta


• velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og 
vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit (måling)


Etter 10. trinn: 


• bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i 
prosjekt med teknologi og design (tall og algebra) 




2 stk 

stor gummiring

Deleliste: Elektronikk og fjernkontroll

14

2 stk 

micro:bit

batteriboks for 
2xAAA med 

batterier

1 stk 

Air:bit


styrekort

1 stk 

LiPo-batteri


(hentes til slutt)
 2 stk motorer


2 propeller

1 stk 

Servo


1 stk 

Servohorn


fjernkontroll-

holder

“Frosken”



Deleliste: Rammedeler

8 stk avstandsringer

2 Hjørnefester

14 stk nylonmuttere 
m3

1 stk zip-pose

Bunnramme

motorholder

(mannen)

2 stk 

nylonskruer m3x8

2 stk 

liten


gummiring

4 stk  
nylonskruer  
M3x12

4 stk nylonskruer 
m3x15

4 stk Ruglete 
tønnemuttere

2 stk 

M3x12 skruer, senket

Kile

Disse sitter kanskje 
fast i styrekortet 
allerede? Rorholder


(sverdet)



Montering av fjernkontroll
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2 stk 
nylonmuttere 

m3

fjernkontroll-

holder

1 stk 

stor gummiring

2 stk 

nylonskruer m3x8

Deler:

• Skru fast micro:bit til holderen med de lange skruene (1)

• Montér batteriboksen med gummiringen (2)

• Ulike batteribokser kan brukes

Verktøy: Mellomstor stjernetrekker

1 stk 

batteriboks AAA 

1 stk 
micro:bit



Konstruer flåte med mal
Dere kan bruke den medfølgende malen for å tegne opp flåten, eller legge opp til eget design. 
Sistnevnte krever litt mer tid og planlegging.

Følg anvisningene på nivået.


Dere finner flere detaljer på https://www.makekit.no/hoverbit-docs under “templates”

Malen skal speilvendes rundt senterlinjen (stiplet), ikke ytterkanten av malen.

Senterlinje

Ikk
e t

eg
ne d

enne li
njen

https://www.makekit.no/hoverbit-docs


Du kan bruke bunnrammen som mal til 
å markere fire hull på flåten, og senter 
for hulle til propellen

Kravspesifikasjon: 
Flåten må være stor nok til å dekke puten/posen du skal bruke

Flåten må være stor nok til å holde bunnrammen på plass

Motorfestet skal plasseres i midten av rammen

Et hull som er litt større enn propellen må klippes ut.

Propellen skal ikke komme i kontakt med papp, men kunne rotere fritt.


Vurder rund form i forhold til firkantet form, og firkantet i forhold til avlang form 
på flåten

Tegn omriss, fire hull til skruer, og hull til propell


x

x

x

xx

Planlegg og konstruer flåten etter eget design 
Fri konstruksjon av flåte

Bunnramme



Haleror
Haleroret skal styre luften som beveger seg forbi svevebilen og plasseres bakerst på rorfestet.

Et design kan være inspirert av fly, skateboard, fisker, blader, eller noe annet.

Det må gjerne være strømlinjeformet for lavere luftmotstand, eller mer kantete for utseendet skyld.

Bredde og høyde bør være mellom 5 og 12 cm.


Haifinne Halvsirkel Vinge Lønneblad
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• Skru fast tønnemutterene med nylonskruene. De 
skal skrus “fingerstramt”: 
• Hardt nok til at det blir strømførende kontakt 

med styrekortet,  
• Ikke så hardt at skruen eller styrekortet 

skades.

Deler:

Verktøy: Mellomstor stjernetrekker

Styrekort og tønnemuttere

4 stk 
ruglete 
tønnemuttere

4 stk nylonskruer m3x12

1 stk 
Styrekort

OBS! Sjekk at mutterne er stramme, slik at 
de får god kontakt med styrekortet. De 

skal lede strøm til micro:bit.
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• Fest nylonskruene med muttere som vist på 
bildet.

Deler:

Verktøy: Mellomstor stjernetrekker, pipenøkkel

Forsenkede skruer

2 stk 
nylonmuttere  
m3

2 stk  
nylonskruer  
forsenket

Styrekort med skruer



Styrekort og microbit

Skru sammen micro:bit og multi:bit med fire muttere. Skru passe hardt til slik 
at det blir god kontakt mellom de gullfargede tønnemutterne mellom styrekort 
og micro:bit

4 stk muttere 

Bunnramme micro:bit multi:bit

OBS! Sjekk at mutterne er stramme, slik at 
de får god kontakt med micro:bit. De skal 

lede strøm til styrekortet.
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Bygge flåten

Papp-deler

Deler:

Verktøy:  
Tusj

• Plasser papp nøyaktig midt på posen (vi regner fra 
der zip-linjen starter 

• Tegn det indre hullet med tusj

Zip-pose
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Parts:

• Stikk fire hull I flåten der du har tegnet opp 
• Sett inn fire skruer

4 skruer 
m3x15

Flåte

Verktøy:  
Tusj, skrutrekker eller noe spisst

Bygge flåten
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Parts:

• På den ene siden av posen, kutt kun hullet. 
• På den andre siden, mål 4 cm inn fra hver 

kant.

Zip-pose
4 cm 4 cm

4 cm

4 cm

Kutt kun på den ene siden av posen

Bygge flåten
Verktøy:  
Tusj, saks



26

Deler:

• Posen skal nå ha rundt hull på den ene siden, og 
firkantet hull på den andre. 

Pose

Kutt firkant kun på den andre siden av hullet.

Verktøy:  
Saks

Bygge flåten
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Deler:

• Snu flåten opp ned 
• Plassere posen med hullet ned, nærmest 

flåten, for å se at den passer 
• Ta vekk posen

Pose

Flåte med skruer

• Vent på at limpistolen er helt varm 
• Legg lim rundt hele hullet

• Legg straks på posen så nøyaktig 
du kan. Pass på at du ikke klister 
begge lagene av posen sammen!

Obs!
Varmt! 

• Du kan også bruke 
kontaktlim.  

• Legg et tynt lag på 
begge flatene.  

• Vent et par minutter. 
Føy sammen.

Kontaktlim: 

Verktøy:  
Limpistol eller kontaktlim

Bygge flåten
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Deler:

• Brett arket i to og legg inni posen 
• Dette for å unngå at lagene smelter 

sammen

Flåte

A4-ark

• Du kan lime i flere omganger til kanten hele veien rundt er limt. 
• Om du bruker kontaktlim

• Den stiplede linjen viser hvor 
du skal lime

Verktøy:  
Limpistol eller kontaktlim

Bygge flåten
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• Flåten bør nå se slik ut

Flåte

• Lukk zip-posen

Deler:

Verktøy:  

Bygge flåten
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Deler:

• Skru fast kontrollkortet med to 
muttere

Flåte

• Legg to avtandsringer på hver 
skrue

Bunnramme

6 muttere
Micro:bit + 
styrekort

8 avstandsringer

• Skru på alle fire muttere • Skruen kan ikke gå over 
mutteren, vil stenge for 
batteripluggen.

• Klipp evt for lang skrue

Verktøy:  
Pipenøkkel

Bygge flåten
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Montering

Deler:

Verktøy:  

• Fest motorholder til 
bunnrammen med to 
hjørnefester

• Trekk servokabelen gjennom 
åpningen.

• Fest servoen med 
stor gummiring

• Sett hornet på rorholderen og 
fest med liten gummiring

Cable

2 hjørnefester

Rorholder

Motorholder

Servo


Servo horn


Stor o-ring


Liten o-
ring
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Montering
Tools:  

• Press på haleroret så hornet fester seg på servoen 
• Press kilen ned med nesa forover i kjøreretningen 

Cable

Haleror Kile

2 motorer

1

2

• Skyv motoren fremover så den 
klikker på plass

• På undersiden skal motoren 
gå flush med bunnrammen.

Deler:
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Montering
Tools:  

• Trekk motorkabel under gummiringen sammen med 
servokabelen. 

• Organiser kabler så propeller ikke kan 
treffe de. 

• Plugg motor 1, 2 og servo som vist. 

Motor 1

Servo Motor 2
Venstre

Høyre

RED
ORANGE

BROWN

• Servokabelen må 
stå rett vei, orange 
opp, brun ned.

Liten o-ring

Deler:



1

2

• Det finnes to typer propeller: Høyreroterende og venstreroterende

• Finn fram den første propellen og plasser den på et bord eller på en motor (1)

• Blås nedover propellen (2)

• Om den roterer med klokka, er det en CW propell.

• Om den roterer mot klokka, er det en CCW propell.

• Ulik motor trenger ulik propell. Bruk tabellen under til å velge rett propell på rett motor.

Propeller
Øvre motor

Nedre motorCW CCW

Plassering Type propell Forklaring
Øvre CW Går med klokka, luften skyves bakover

Nedre CCW Går med klokka, luften dyttes nedover



Montering

Deler:

Verktøy: 

• Skyv på plass haleroret 
• Sett CW-propellen på motor 1 
• Sett CCW propeller på motor 2 
• Ikke bøy propellbladene

1 CW 
propell

1 CCW 
propell

Haleror

Motor 1: CW

Motor 2: CCW

Stor o-ring


• Koble til batteriet på styrekortet 
• Fest med o-ring
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Koding og kjøring
Se kodeveiledningen for mer info


