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Forord 
 
Dansk Automobil Sports Union præsenterer - i samarbejde med Autobranchen Danmark og Dansk 
Metal - erhvervsskolernes DM i kartingslalom, skills og samarbejde. En konkurrence hvor teams af 4 
erhvervsskoleelever dyster imod hinanden i en kvalificerende turnering på egen skole. De tre bedste 
hold fra hver skole sendes videre til et regionalt mesterskab imod andre erhvervsskoler. Endelig 
mødes de seks bedste fra hver region til et DM i karting for erhvervsskoler. 
 
Foruden kartingslalom vil eleverne blive testet i opgaver med fx teambuilding, førstehjælp og 
udvalgte STEM-udfordringer, som går på tværs af faggrupper. 
 
Dette katalog indeholder idéer til opgaver og udfordringer, som erhvervsskolerne kan bruge i 
forbindelse med afviklingen af de lokale løb. 
 
Erhvervsskolerne kan købe en taske med et færdigt udvalg af opgaver, tilkøbe ekstra opgaver eller 
producere egne opgaver ud fra beskrivelserne sidst i kataloget bilag. De opgaver vil vi blive meget 
glade for at I sendter til Dansk Automobil Sports Union, så alle skoler kan blive inspireret af hinanden. 
 
Send opgaverne til denne e-mailadresse: ms@dasu.dk  
  



Opgaver ”Kartingslalom, Skills og Samarbejde”  

 3 

Løbsafvikling ”Kartingslalom” 
Der skelnes mellem lokale og regionale/nationale løb. 
 

De lokale løb afvikles på/ved egen skole på et egnet område. Regionale/nationale løb afvikles af 
DASU et eller flere steder i Danmark. 
 

Lokale løb 
Ved afvikling af lokalt løb forpligter skolen sig til selv at sørge for: 

• Indmelding til DASU (indmelding af afviklingsdato, samt efterfølgende indmelding af antal deltagere og 
resultater) 

• Baneopsætning (banen sættes op efter gældende regler med hensyn til områdets 
muligheder/begrænsninger) 

• Polititilladelser (køres der på offentlige pladser skal der søges polititilladelse lokalt) 
• Dommere og officials (dommere og officials kan evt. tilkøbes ved DASU eller ved den lokale 

motorsportsklub) 
• Sikre at sikkerheden overholdes 

 

Ved afvikling af lokalt løb forpligter DASU sig til selv at sørge for: 
• Indhentning af dato og resultater fra løbet 
• Opdatering af hjemmeside med datoer og resultater fra lokale løb 
• Kommunikation til samarbejdspartnere og diverse medier (lokale/nationale) 
• Tilbyde kursus til dommere og officials 
• Udvikle og udbyde opgaver og udstyr til lokale løb 

 

Regionale/nationale løb 
Regionale/nationale løb udbydes i samarbejde med lokale motorsportsklubber og erhvervsskoler. Der 
sigtes mod at afvikle 3 regionale løb samt et nationalt DM for erhvervsskoler. De regionale løb 
afvikles på Sjælland, Fyn og Midt-/Nordjylland.  
DM afvikles i samarbejde med promotor/løbssponsor på egnet område. 
 

Ved afvikling af regionale/nationale løb sørger DASU, i samarbejde med den arrangerende klub/skole, 
for: 

• Indhentning af dato og resultater fra løbet 
• Opdatering af hjemmeside med datoer og resultater fra regionale/nationale løb 
• Kommunikation til samarbejdspartnere og diverse medier (lokale/nationale) 
• Tilbyde kursus til dommere og officials 
• Udvikle og udbyde opgaver og udstyr til løbet 
• Indhentning af polititilladelser 
• Baneopsætning 
• Planlægning og afvikling af løbet 
• Dommere og officials  
• Sikre at sikkerheden overholdes 

 

Der udvikles separat budget og projektplan for hvert enkelt regionale og nationale løb. 
 
Ydermere kan det sportslige reglement til kartingslalom findes her 
https://www.dasu.dk/reglementer/  
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Teams 
Hvert team består af fire deltagere, som i fællesskab dyster og vinder point til holdet i konkurrencen. 
Konkurrencen vil foruden løbet bestå af en række andre opgaver, som giver point til teamet. 
Der kan gives dispensation til at have en reservekører tilknyttet holdet. 
 

Slalomløb og konkurrence 
Konkurrencen består af to dele, kartingslalom og teamudfordringen, som 
igen består af en række mindre opgaver.  
Der gives point for placeringerne i begge kategorier.  
 

Hver kører har 2 gennemløb som er pointgivende, og det er teamets samlede 
tid, der er placerings- og pointgivende. Pointene i kartingslalom følger 
pointene fra formel 1. se tabel. 
 

Ligeledes gives der point for hver af de øvrige teamopgaver. Disse pointgives 
af dommerne med 1-10 point for hver udfordring 
 

Ved pointlighed vejer bedste samlede kartingslalom-placering tungest. 
 

Der kan til regionale og nationale løb også være opstillet 
informationstelte/branchetelte, hvor eleverne skal indhente informationer. Informationerne kan 
indgå i en pointgivende quiz, der tæller med i det samlede pointregnskab. 
 

Kartingslalom 
Banen Banen skal om muligt bestå af to spejlvendte baner, der ligger ved siden  
 af hinanden. Selve banens udformning og forhindringer planlægges og  
 opsættes af dommeren og/eller de til løbet udnævnte baneansvarlige  
 (officials). Forhindringer og afstande skal følge FIA’s retningslinjer for  
 kartingslalom. 
 

Kart Der skal køres i godkendte slalomkarts. Slalomkarten skal kunne justeres for 
kørervægt (gælder kun ved officielle løb.) Ved løb bliver en kart tilknyttet en bane og 
må under løbet ikke skifte til en anden bane. Dette er for at sikre lige muligheder for 
alle kørere. Ved defekt kart må denne gerne udskiftes til en ny kart. 

 

Træning og løb  
Forberedelse 
Før et løb gennemgås banen for kørere og trænere, og disse får efterfølgende 15-30 minutter til at 
gennemgå forhindringerne i egne teams. Under forberedelsen kan der laves vejning af hver kører og 
evt. udarbejdes en tabel med vægttillæg til konkurrencen. Kørerne vejes iført dragt og hjelm. 
 

Træning og løb 
Ved løbet afsættes der 10 minutter pr. kører. I den tid skal karten indstilles, og der gives tid til to 
træningsløb, der ikke tages tid på. Herefter har køreren to gennemløb med tidtagning. Bedste 
gennemløb tæller point til teamet. Hver kører kører én gang på hver bane. (Ved kun én bane 
gennemkøres denne to gange)  

Placering point 
1 25 
2 18 
3 15 
4 12 
5 10 
6 8 
7 6 
8 4 
9 2 
10 1 
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Tidtagning og point Ved gennemkørsel på tid starter begge holds deltagende kører samtidig 
  i den dertil afmærkede startboks. Ved startflag (det danske flag) starter 
  kørerne og tiden startes. 
  Væltes en kegle gives der en straf på 2 sekunder. Der gives ligeledes 2 
  sekunders straf, hvis gennemløbet afsluttes uden for den dertil  
  afmærkede stopboks. Der kan maksimalt gives 10 sekunders straf for 
  væltede kegler eller fejl i afslutningen. 
  Misses eller gennemkøres en forhindring forkert gives 5 sekunders 
  straf. Der kan maksimalt gives 10 sekunders straf for missede eller fejlede 
  forhindringer. 
 

  Eks. En kører har gennemkørt banen på 24,32 sekund, men har misset 1  
  forhindring og væltet 3 kegler = 24,32 + 5 + 6 = samlet tid på 35,32 sekund. 
 

  Overskrides eller køres der uden for banen, diskvalificeres kørerens 
  gennemløb. Ved hasarderet kørsel kan køreren bortvises. 
 

Dommer og officials Dommeren placeres synligt mellem de to baner og har under løbet 
  ansvaret for at notere den enkelte kørers tid og strafsekunder.  
  Dommeren har ligeledes ansvaret for at tiden til hver kører overholdes, 
  så tidsplanen kan overholdes. 
  Rundt om hver bane placeres 2-4 officials som holder øje med væltede 
  kegler og missede forhindringer. Ved løbets afslutning løftes væltede 
  kegler op, så dommeren tydeligt kan se disse. En misset forhindring 
  signaleres ved at en official stiller sig i forhindringen og holder armene 
  vandret ud fra kroppen. 

En official er ligeledes placeret i hver startboks med et stopur. Denne har 
 ansvar for at stoppe tiden, når køreren er stoppet helt. Stoppes der uden 
for stopboksen signaleres dette med en løftet kegle. 

 

Teamudfordringen 
Teamudfordringen består af en række faglige øvelser og samarbejdsopgaver, som alle giver point fra 
1-10. Ved hver af disse står en official eller lærer, som har ansvaret for instruktion og pointtildeling. 
Udfordringerne kan skifte fra løb til løb, ligesom den enkelte skole ved de lokale løb selv kan udvikle 
opgaver tilpasset de lokale hold. 
 

Teamudfordringerne kunne være følgende: 
• Faglig udfordring: adskil og saml en motor efter vejledning på tid. I hver delopgave vil være 

gemt en lille kode eller billede, som skal findes. Tiden stoppes først, når motoren igen er 
korrekt samlet og gåden løst. 

• Førstehjælp: Livreddende førstehjælp og hjertestart med hjertestarter. 
• Klima-dilemma, hvor teamet stilles en udfordring og i fællesskab skal argumentere for en 

løsning. 
• Teamprofil: Teamet har på forhånd forberedt sig med slogan, teamnavn, klimamål mm. Her vil 

argumentation og kreativitet være pointgivende. 
• Teambuildingopgave, som drager paralleller til uddannelsen eller til FN’s Verdensmål. 
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Dommere og officials 
Ved lokale løb forestår skolen selv påsætning af dommere og officials.  
DASU tilbyder skolerne et minikursus på tre timer, hvor DASU gennemgår flagregler, kartingslalomregler 
og baneopsætning. Prisen for et gæstelærerbesøg er 750,- kr./time + kørsel til gældende takst. Der kan 
evt. indgås aftaler med lokale motorsportsklubber om påsætning af dommere/officials. 
 

Ved regionale og nationale løb sikrer DASU i samarbejde med lokal klub og arrangerende skole at 
påsætning af dommer og officials efterleves. 
 

Baneopsætning 
Underlag: Underlaget skal være en glat jævn overflade lavet af beton, asfalt eller lignende materiale. 
 

Længde på bane: Hvis muligt skal banen være ca. 60 meter lang. Hvis ikke det er muligt tilpasses 
banen det areal, man har til rådighed. 
 

Banens udformning: Banen skal teste de unge køreres behændighed og evne til at reagere. Der skal 
ligeledes tænkes i måden banen bygges på. Banen skal sikre, at hastigheden ikke bliver for høj. Det er 
derfor nødvendigt, at banen starter med en del forhindringer og/eller sving, så køreren er nødsaget 
til at sænke farten.  
 

Krav til banen: Det skal være muligt at gennemføre alle slalom-kartens forhindringsudfordringer ved 
at skubbe karten med fuld styrevinkel eller køre i gangtempo.  
 

- Frem til startlinjen skal der være 2,5m. (Her skal deltageren kører langsomt 
frem til startlinjen inden løbet begynder for at tjekke, om de har styr på 
bremse og speeder.) 

 

- Efter målstregen skal køreren sænke farten markant, og der skal være en 
stoplinje længere fremme, som markerer området for udskiftning af 
kører.  

 
 

Afstande: Afstande bliver målt fra keglebund til keglebund. 
 

Kegler:  
• Keglerne skal være tydeligt markeret, så man kan sætte dem på samme sted, hvis køreren 

vælter dem under et race. Der kan derfor med fordel tegnes med kridt rundt om keglen eller 
på anden vis tydeliggøre keglernes præcise placering, f.eks. spraymaling.  

• DASU anbefaler at keglerne til lokale løb har en vis tyngde og højde. (32 cm høj, vægt 500 g og 
en bund på 22,5 cm x 22,5 cm) 

• Afstanden mellem de enkelte udfordringer må ikke være mindre end 4 meter eller mere end 
10 meter.  

• Bredden af banen, der markeres af kegler, må ikke overstige den maksimale bredde på den 
anvendte kart plus 40 cm målt fra indersiden af keglebunden. 

• Hvis en udfordring kun består af én kegle, skal retningen, der skal følges, når man kører rundt 
om keglen, angives med en kegle, der ligger vandret på jorden. Toppen af de vandrette kegler 
skal pege mod bunden af de opretstående kegler og vise kørselsretningen. Afstanden mellem 
den vandrette og den opretstående kegle skal være lig med højden af  keglen.  

• Afstanden mellem keglerne i forhindringerne (track lane, box, Y etc. ) er altid 50 cm.  
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Forhindringer  

Track lane 
- En lige bane består af minimum 3 til maksimalt 5 kegler på hver side 
- En kurvet bane består af minimum 5 til maksimalt 10 kegler på hver side. 
- 50 cm mellem keglerne   
Cone gate 
- Består af 2 kegler som definerer, at karten skal køre gennem disse kegler.  
Box  
- Bredden af banen, der markeres af kegler må ikke overstige den maksimale 

bredde på den anvendte kart plus 40 cm. 
- 50 cm mellem keglerne. 
Cross  
- Bredden af banen, der markeres af kegler må ikke overstige den maksimale 

bredde på den anvendte kart plus 40 cm. 
- 50 cm mellem keglerne. 
Y 
- Bredden af banen, der markeres af kegler må ikke overstige den 

maksimale bredde på den anvendte kart plus 40 cm.  
- 50 cm mellem keglerne. 
- Karten kører først gennem den nederste del eller den øverste del af Y’et, 

for så at køre igennem den del af Y’et som køreren ikke har været igennem. 
90°-180° turn 
- Består af 3 kegler som er placeret ved siden af hinanden i en trekant. 
- Forhindringen skal køres rundt om enten 90, 180 eller 360 grader. Her skal 

køreren forholde sig til hvad der er tidsmæssigt smartest i forhold til næste 
udfordring.  

Knot 
- Denne udfordring kan også køres med kun én sløjfe. 

 
 
 
Mere inspiration: 
Er I blevet bidt af at bygge baner 
og mangler inspiration til endnu 
flere udfordringer, henviser 
DASU til at I kigger på FIA´s 
(Federation Internationale de 
l'Automobile) materiale som kan 
findes her http://haks.hr/wp-
content/uploads/2020/01/OKS-
FIA-Karting-Slalom-
Guidelines.pdf  

  

Endgate

4,0 m.

2,0 m
.
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5 

m
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Gate
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1
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TEC Hvidovre kartingslalom



Opgaver ”Kartingslalom, Skills og Samarbejde”  

 8 

Opgaveoversigt med beskrivelse, læringsmål og pris 
 
Opgaverne er opdelt i to kategorier: 
 

- STEM-opgaver som er målrettet primært autouddannelserne. 
 

- Samarbejdsopgaver som er typiske teambuildingopgaver, der kan bruges i mange forskellige 
sammenhænge. 

 
Rekvisitter markeret med gult er leveret med i materialetasken. Øvrige rekvisitter er det op til 
skolerne selv at anskaffe sig eller at købe via DASU. I alle tasker vil der være en holder med 12 gule og 
12 orange markeringsmåtter, som kan bruges til flere af opgaverne.  
 
Alle opgaver vil ligeledes være at finde i tasken i både en lamineret udgave og i den medfølgende 
mappe. 
 
Alle opgaver har en kort beskrivelse i oversigten samt lærings- og vidensmål påskrevet i oversigten. 
Læringsmålene fremgår også på den enkelte opgave. Ligeledes vil der på flere af opgaverne være 
henvisninger til FN’s 17 Verdensmål. 
 
 
 
Teamspirit og samarbejde 
Indledningsvis foreslår vi at rammen for kartingslalom-events på skoler bygger på en følelse af 
holdånd og samarbejde. Elevgrupperne bør derfor starte med opgaven ”teamspirit”, inden de møder 
op på dagen. Gennemfør gerne opgaven en lille uges tid før event-dagen, så eleverne har tid til at 
lave et produkt. Denne opgave kan komme til at tælle som point til regionale eller nationale løb, men 
det vil fremgå af tilmeldingen til løbene på DASU’s hjemmeside.  
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Teamspirit  
 

Denne udfordring handler om at komme tættere på 
hinanden som hold ved at udarbejde et fælles produkt. 
 
 

Sport og politik har altid hængt sammen. I skal derfor inden løb 
sætte jer ind i FN og FN´s globale verdensmål. Denne viden skal I 
bruge til at tage stilling til, hvilke mål eller hvilket budskab netop 
jeres team vil køre for.  
 

FN (Forenede Nationer) er en verdensorganisation bestående af 193 stater. Organisationen blev 

oprettet den 24. oktober 1945 for at hindre, at der nogensinde blev krig igen. FN agerer derfor som 
mægler i konfliktsituationer og sender fredsbevarende styrker ud til konfliktområder. 
I dag spænder organisationens arbejde, ud over fredspolitik, også over international udviklingspolitik, 
menneskerettigheder og miljøsamarbejde.  

 
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på 
FN-topmødet i New York 17 konkrete verdensmål og 169 delmål. 
Målene forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en bedre, 
sikrere, renere og mere rimelig verden. De 17 verdensmål gælder alle 
lande, men tager højde for landenes forskellige udgangspunkter.  
I kan læse mere på: https://www.verdensmaalene.dk/maal  
 

 
 
Opgave Synliggør jeres teamspirit 
I skal i teamet udarbejde et produkt, som I kan have med til det lokale løb og muligvis også de 
regionale og nationale løb. Produktet vil være pointgivende, og I kan få mellem 1-10 point. I 
bestemmer selv, hvilket produkt I vil fremstille. Det kan være en t-shirt, planche, 3D-model, 
musikvideo osv. Det kun jeres fantasi, der sætter 
grænser. 
I skal bare have for øje at I mindst har nedenstående  
fire punkter med.  
 
 
Produktet skal indeholde: 

1. Jeres teamnavn 
2. Egne navne 
3. Hvilket verdensmål I skal køre for  
4. Slogan  

  

Læringsmål 
- Eleven har viden om FN som 

verdensorganisation.  
 

- Eleven kan se sammenhæng mellem 
sport og politik og argumentere for 
disse.  
 

- Eleven har kendskab til FN’s 
verdensmål.  
 

- Eleven kan i samarbejde med andre 
arbejde kreativt om et produkt. 
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STEM-opgaver 
Navn Beskrivelse Videns- og læringsmål Pris 
Motortyper 
 

Rekvisitter: 
• 4 motormodeller 

 

Researchopgave hvor eleverne undersøger 4 
forskellige former for motorer. 
Eleverne skal ligeledes google sig til eksempler 
på biler, motorerne sidder i. 

Eleverne får kendskab til 
forskellige typer af motorer og 
deres funktionalitet. 

30,- kr.  
Motormodellerne kan 
købes hos f.eks. 
Skolebutik.dk med koden 
DASU. 

Startsnor (1) 
 

Rekvisitter: 
• Motor f.eks. Honda Gx200 
• Skraldenøglesæt 

 

Lille mekanikeropgave. 
Eleverne afmonterer snoretrækket på en 
gokartmotor og undersøger luftkølingsblæser 
og snoretræksmekanik. 

Eleverne får kendskab til 
snoretrækket på en gokart-
/græsslåmaskinemotor. 
Eleverne får kendskab til brug af 
skraldenøgle. 

30,- kr. 
Der findes flere forskellige 
motorer, der kan bruges til 
formålet. 

Karburator (2) 
 

Rekvisitter: 
• Motor f.eks. Honda Gx200 
• Skraldenøglesæt 

 

Lille mekanikeropgave. 
Eleverne afmonterer luftfilter og karburator 
på en gokartmotor. 

Eleverne får kendskab til 
karburatoren på en gokart-
/græsslåmaskinemotor. 
Eleverne får kendskab til brug af 
skraldenøgle. 

30,- kr. 
Der findes flere forskellige 
motorer, der kan bruges til 
formålet. 

Kobling (3) 
 

Rekvisitter: 
• Motor f.eks. Honda Gx200 
• Skraldenøglesæt 

 

Lille mekanikeropgave. 
Eleverne afmonterer koblingen på en 
gokartmotor og undersøger kæde og 
koblingsplader. 

Eleverne får kendskab til 
koblingen på en gokart-/græsslå-
maskinemotor. 
Eleverne får kendskab til brug af 
skraldenøgle. 

30,- kr. 
Der findes flere forskellige 
motorer, der kan bruges til 
formålet. 

Topstykke og tændrør (4) 
 

Rekvisitter: 
• Motor f.eks. Honda Gx200 
• Unbrako nr. 6, metrisk 

følehorn til tændrør, 
tændrørsnøgle 21 mm.,  

 

Lille mekanikeropgave, hvor eleverne 
undersøger tændrør, cylinder og stempel i en 
2-taktsmotor. 
 

Eleven får kendskab til forskellige 
former for værktøj. 
Eleven får kendskab til stempel 
og cylinder i en motor. 
Eleven kan følge en vejledning. 

30,- kr.  
Der findes flere forskellige 
motorer, der kan bruges til 
formålet. 

Tændrør i 4-taktsmotor (5) 
 

Rekvisitter: 
• Motor f.eks. Honda Gx200 
• følehorn til tændrør, 

tændrørsnøgle 21 mm.,  
 

Lille mekanikeropgave, hvor eleverne 
undersøger tændrør i en 4-taktsmotor. 
 

Eleven får kendskab til forskellige 
former for værktøj. 
Eleven kan følge en vejledning. 

30,- kr. 
Der findes flere forskellige 
motorer, der kan bruges til 
formålet. 

Krumtap og tandhjul 
 

Rekvisitter: 
• Motor 
• følehorn til tændrør, 

tændrørsnøgle 21 mm.,  
 

Lille mekanikeropgave, hvor eleverne 
undersøger krumtap og tandhjul i en 4-
taktsmotor. 
 

Eleven får kendskab til forskellige 
former for værktøj. 
Eleven kan følge en vejledning. 

30,- kr. 
Der findes flere forskellige 
motorer, der kan bruges til 
formålet. 

Hjulskift og dæktryk 
 

Rekvisitter: 
• Gokart 
• Kompressor 

Lille mekanikeropgaver, hvor eleverne lærer at 
skifte hjul og undersøger dæktrykket   

Eleven kan skifte dæk. 
Eleven kender til lufttryk i dæk. 
 

30,- kr. 
Denne opgave kan også 
bruges, hvis man har en bil 
til rådighed. 

Ackermann-styring 
 

Rekvisitter: 
• Gokart 
• Skraldenøgle m. top nr. 15 
• Vinkelmåler (konstrueret) 

Lille mekanikeropgave, hvor eleverne lærer 
om Ackermannstyring og undersøger 
vinklerne på hjulene.  

Eleven kan læse en instruktion. 
Eleven kender til en bils mekanik. 
Eleven kender til Ackermann-
styring. 

30,- kr. 

4-taktsmotorpuslespil 
 
Rekvisitter: 
• Puslespil  

 

Lille mekanikeropgave, hvor eleverne læser en 
tekst om en 4-taktsmotor, som de skal kunne 
bruge i praksis til at lægge et puslespil. 

Eleven kan læse, anvende og 
vurdere en fagtekst i praksis.  

300,- kr. 
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Samarbejdsopgaver 
Navn Beskrivelse Videns- og læringsmål Pris 
Tip et Verdensmål 17’er 
 
Rekvisitter: 
• O-løbsposter + quizark 

 

O-løb med 17 poster, en til hvert verdensmål. 
Posterne er laminerede og klar til at hænge 
op. 
Opgaven kommer også med en quiz-version 
og en lærervejledning/facitliste. 

Eleven har kendskab til FN’s 17 
Verdensmål. 
Eleven kan samarbejde med 
andre. 

Eleven kan aflæse kort. 

75,- kr. 

Det Skæve Tårn 
 
Rekvisitter: 
• 4 promillebriller 
• Markeringsmåtter 
• 10 træklodser 

 

Opgave der beskæftiger sig med 
problematikken omkring misbrug og 
transport. Eleverne skal løse opgaven iført 
promillebriller. 
Opgaven har ligeledes fat i  
verdensmålene 3, 4 og 9 

Eleven prøver på egen krop 
hvordan alkoholpromiller kan 
påvirke afstandsbedømmelse og 
motorik. 
Eleverne kan arbejde med 
verdensmålene 3, 4 og 9. 

250,- kr. + briller 
Brillerne kan købes eller 
lejes hos flere udbydere 
eller købes hos DASU. 

Håndtrykket 
 
Rekvisitter: 
• GO Direct Gas Pressure 

GDX-GP 
• ½ L. plastikflaske 
• Mobiltelefon m. app 

Opgave der beskæftiger sig med tryk på 
forskellige ting som dæk på biler og cykler 
samt hvor hårdt ens håndtryk er.  

Eleven kan bruge datalogging. 
Eleven kan undersøge hvad der 
sker med håndtrykket over tid.  
Eleven kan aflæse en graf.  

30,- kr. 
GO Direct Gas 
Pressure GDX-GP kan 
købes på skolebutik.dk 
med rabatkoden DASU 
(varenr.: GDX-GP) 
 

Det fælles løft 
 
Rekvisitter: 
• kranklodser 
• 10 toppe til cirkel 
• 8 løftekroge 

 

Samarbejdsopgave der handler om 
fagforeninger og organisering.  
Opgaven har ligeledes fat i  
verdensmålene 4, 5 og 8. 

Eleverne kan samarbejde med 
kommunikation. 
 

30,- kr.  eller 600,- kr. 
Materialerne kan 
konstrueres af elever inden 
afvikling. 

Ping Pong Pipeline 
 
Rekvisitter: 
• 4 rørstykker 
• Vand, 2 litermål  
• 2 bordtennisbold 

 

Samarbejds-/teambuildingopgave. I opgaven 
skal eleverne ved hjælp af plastrør skabe en 
viadukt på ca. 3 meter. Det handler om 
effektivitet og mindst muligt vandspild. 
Opgaven har ligeledes fat i  
verdensmålene 6, 9 og 14. 

Eleverne kan samarbejde med 
kommunikation. 
 

250,- kr. 

Karbons kredsløb 
 
Rekvisitter: 
• 8 billedkort 

 

Eleverne læser en lille tekst, de beskriver 
kulstofkredsløbets vej fra organisk materiale 
via olie, benzin, forbrændingsmotor, CO2 og 
tilbage til organisk materiale. 
Herefter skal eleverne placere forskellige 
billedkort og forklaringskort i en cirkel, så de 
tilsammen danner karbons kredsløb. 

Eleven kender til karbons 
kredsløb. 
Eleven kan forklare karbons 
kredsløb. 

30,- kr. 

Tryllestaven 
 
Rekvisitter: 
• Foldbar teltstiver 

 

Samarbejds-/teambuildingopgave. Opgaven 
synliggør hvem i teamet der tager teten og 
dikterer over for de andre.  

Eleverne kan samarbejde med 
kommunikation. 
 

100,- kr. 

Walking the big A 
 
Rekvisitter: 
• The Big A (konstruktion) 
• Markeringsmåtter  

 

Samarbejdsopgave i koordination og 
kommunikation.  
Eleverne skal sammen få en konstruktion af et 
stort A til at gå en afmærket distance. 

Eleverne skal samarbejde, hvis 
opgaven skal lykkes. 
Eleven kan kommunikere med 
andre i teamet. 

30,- kr. 
Tegning til konstruktion 
foreligger under bilag. 

Præsentation af team  
FN’s 17 verdensmål på Instagram 
 
Rekvisitter: 
• Global Goals Fodbold 
• Mobiltelefon (elevernes) 

Teamet har som forberedelse valgt at køre for 
et af FN’s 17 Verdensmål. En af teamets 
medlemmer filmer ved hjælp af sin 
mobiltelefon teamets præsentation og 
argumentation for det valgte mål. 
Opgaven har ligeledes fat i  
verdensmålene 4, 13 og 17. 

Eleverne kan samarbejde med 
kommunikation og præsentation. 
 

450,- kr. 

Hver tiendedel tæller! 
 
Rekvisitter: 
• Kastering 
• Blindebriller 
• 16 ærteposer  
• Markeringsmåtter  
• Promillebriller  

I denne udfordring gælder det om score flest 
mulige point ved at kaste ærteposer i et mål 
fra forskellige afstande.  

Eleverne kan planlægge en 
strategi.  
Eleverne kan kommunikere.  

400,- kr. 
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Bliv klogere på din puls 
 
Rekvisitter: 
• Pulsmåler  

I denne udfordring bliver teamet klogere på 
deres puls og hvordan man måler den. 

Eleverne kan samarbejde. 
Eleverne kan kommunikere. 
Eleverne har viden om puls.  
Eleverne kan bruge en pulsmåler 
og aflæse den.  

300,- kr. 

Målinger af puls – 
”Burpee Over” 
 
Rekvisitter: 
• Pulsmåler  
• Streg/kost/stang  

 

Temaet deler sig op, så de er 2 og 2 sammen, 
men det er deres samlede score, som tæller. 
Det gælder nu om at lave så mange ”Burpee 
over” synkront i par inden for en rimelig 
tidsramme. 

Eleverne kan samarbejde.  
Eleverne kan kommunikere. 
Eleverne Har viden om puls.  
Eleverne kan bruge en pulsmåler 
og aflæse den.  
  

30,- kr. 

Målinger af puls- 
”Coreteamwork” 
Rekvisitter: 
• Pulsmåler  
• Global Goal fodbold/dæk 

 

Temaet deler sig op, så de er 2 og 2 sammen, 
men det er deres samlede score, som tæller. 
Det gælder nu om at lave så mange 
mavebøjninger som muligt, mens man har et 
dæk i hænderne, som man giver til sin makker, 
når man er oppe og sidde i mavebøjningen. 
Dette skal ske inden for en rimelig tidsramme. 

Eleverne kan samarbejde.  
Eleverne kan kommunikere. 
Eleverne Har viden om puls.  
Eleverne kan bruge en pulsmåler 
og aflæse den.  
 

30,- kr. 

Målinger af puls – ”Box 
Jump together” 
Rekvisitter: 
• Pulsmåler  
• Boks, bænk eller repos  

Temaet deler sig op, så de er 2 og 2 sammen, 
men det er deres samlede score, som tæller. 
Det gælder nu om at lave så mange boxjump 
skiftevis med sin makker. Dette skal ske inden 
for en rimelig tidsramme. 

Eleverne kan samarbejde.  
Eleverne kan kommunikere. 
Eleverne Har viden om puls.  
Eleverne kan bruge en pulsmåler 
og aflæse den.  
  

30,- kr. 
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STEM-opgaver  
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Motorlære: opgave 1 

Motortyper 
Der findes flere forskellige typer af 
forbrændingsmotorer, der forbrænder fossilt 
brændstof. 
 

De to mest brugte er den benzindrevne 4-taktsmotor 
og den dieseldrevne 4-taktsmotor. Men også 2-taktsmotoren og wankelmotoren er at 
finde i forskellige bilmodeller gennem historien. 
 

I denne opgave skal I undersøge, hvad der er specielt ved 
hver enkelt motortype. I må gerne benytte jer af 
mobiltelefoner, tablets eller computer til opgaven. 
 
Opgave 
Undersøg de fire modeller, og find ud af følgende for hver 
model: 

1. Type (model)? 
2. Hvor ofte sker tændingen? 
3. Hvor tilføres brændstoffet 
4. Nævn en bilmodel, der kører med denne type motor 

(søg evt. på nettet) 
 
  

Rekvisitter 
 

- Model af 4-takt benzinmotor 
- Model af 4-takt dieselmotor 
- Model af wankelmotor 
- Model af 2-takt benzinmotor 
- Mobiltelefon/PC/Tablet 

Scan QR-koderne for at se, 
hvordan motorerne fungerer. 

Læringsmål 
 

- Eleven kan forklare om 
motorer ud fra modeller. 

- Eleven har indsigt i 
forskellige motortyper. 
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Læringsmål 
 

- Eleven kan læse en 
instruktion. 
 

- Eleven kender til en motors 
mekanik. 

Motorlære: opgave 2 

Startsnor (snoretræk) 
 
De fleste udlejningsgokarts startes ved hjælp af snoretræk. 
 
I denne opgave skal I afmontere startsnoren. 
 
 
 
 
 

1. Brug topnøglesættet med 
forlænger og top nr. 10 til 
at fjerne de tre bolte. 
 

2. Afmontér startsnoren. 
 

3. Undersøg køleblæseren 
for urenheder og revner. 

 
4. Undersøg hvad det er, der får startsnoren til at dreje motoren rundt. 

 
5. Giv et bud på hvordan køleblæseren virker. 

 
 
Montering af startsnoren – Følg processen i modsatte rækkefølge 
 
  

Obs – sørg for hele tiden at have styr 
på værktøj og løsdele 
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Læringsmål 
 

- Eleven kan læse en 
instruktion. 
 

- Eleven kender til en 
motors mekanik. 

Motorlære: opgave 3 

Karburatoren 
 
Karburatoren er den mekaniske del i motoren, der blander 
luft og brændstof, så det fremstår som en gas, når det 
sprøjtes ind i forbrændingskammeret. 
 
I denne opgave skal I afmontere karburatoren. 
 

Obs – sørg for hele tiden at have styr på værktøj og løsdele 

 
 
Montering af karburatoren – Følg processen i modsatte rækkefølge 
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Læringsmål 
 

- Eleven kan læse en 
instruktion. 

- Eleven kender til en motors 
mekanik. 

Motorlære: opgave 4 
 

Koblingsplader 
 
Alle udlejningsgokarts er forsynet med centrifugalkobling. 
Det er en kobling, der automatisk kobler til afhængigt af 
motoromdrejningerne. 
 
I denne opgave skal I afmontere koblingspladerne. 
 
 

Obs – sørg for hele tiden at have styr på værktøj og løsdele 
 

 
Montering af koblingen – Følg processen i modsatte rækkefølge 
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Motorlære: opgave 5 

Tændrør og stempel i 2-taktsmotor 
 

Stempelgangen i cylinderen og tændrørets tilstand 
er vigtige for effektiviteten i motoren. 
 

I denne opgave skal I tjekke tændrør og stempel i 
en 2-taktsmotor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Læringsmål 
- Eleven kan læse en instruktion. 

 

- Eleven kender til en motors 
mekanik. 

Obs – sørg for hele tiden at have styr på værktøj og løsdele 

OBS: overspænd aldrig bolte og møtrikker. Du risikerer at ødelægge gevindet. 
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Motorlære: opgave 6 

Tændrør i 4-taktsmotor 
Tændrørets tilstand er vigtig for effektiviteten i 

motoren. 
 

I denne opgave skal I tjekke tændrøret i en 4-
taktsmotor. 
 
 
 

 
Rekvisitter/Værktøj: 

 
 

 

  

Læringsmål 
- Eleven kan læse en 

instruktion. 
 

- Eleven kender til en 
motors mekanik. 

Obs – sørg for hele tiden at have styr på værktøj og løsdele 

Metrisk følehorn 
til tændrør 

Tændrørsnøgle 21 mm. 

Obs – er afstanden til gnisten forkert har det 
indflydelse på tændingen og dermed motorgangen 

Når I har tjekket at 
alt er i orden, samler 

du det hele igen. 
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Motorlære: opgave 7 

Krumtap og tandhjul 
 

I selve motoren er det krumtappen, der drejes rundt af 
stemplets bevægelse og dermed driver hjulene rundt. 
 

I denne opgave skal I tjekke krumtap og tandhjul i en 4-
taktsmotor. 
   

Læringsmål 
- Eleven kan 

læse en 
instruktion. 
 

- Eleven kender 
til en motors 
mekanik. 

Obs – sørg for hele tiden at have styr på værktøj og løsdele 

Rekvisitter 
 

- Topnøglesæt 
- Gummihammer 

OBS: overspænd aldrig bolte og møtrikker. Du risikerer at ødelægge gevindet. 
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Rekvisitter 
 

- Skraldenøgle  
m. top nr. 15 

- Kompressor 
- Gokart 

Motorlære: opgave 8 

Hjulskift og dæktryk 
 

Hjulet og dækket er en af de synligste sliddele i motorsport. 
Ved de store motorløb som f.eks. F1 vil køreren skulle i pit 
1-2 gange og skifte til nye friske dæk. 
Slidte dæk giver dårligere vejgreb og dermed øget risiko for 
at køre galt samt lavere hastighed. 
 

De hurtigste F1-teams skifter alle 4 hjul på under 3 sekunder. 
 

I denne opgave skal I afmontere et forhjul,  
samt tjekke at dæktrykket er korrekt. 
 

Delopgave 1: 
Afmontér og byt rundt på forhjulene og montér dem igen. 
Tag tid på opgaven ved hjælp af jeres telefon. 
 

Delopgave 2: 
a) Tjek dæktrykket på begge hjul. Dæktrykket på en 

udlejningskart skal indendørs være på 2,5-3,0 bar. 
b) Overvej hvordan dækket slides ved det målte dæktryk 

(tjek kurven på dækhøjden) 
 

I motorsport er dæktrykket en af de justeringsmuligheder, som kørerne 
arbejder med for at opnå den rigtige fart eller køreegenskab. 
Lavt dæktryk giver bedre vejgreb, men lavere fart.  
Højt dæktryk giver dårligere vejgreb og højere fart.  

Læringsmål 
 

- Eleven kan læse en 
instruktion. 
 

- Eleven kender til en 
motors mekanik. 
 

- Eleven kender til 
lufttryk i dæk. 

OBS: overspænd aldrig bolte og møtrikker. Du risikerer at ødelægge gevindet. 
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Motorlære: opgave 9 

Ackermann-styring 
På næsten alle biler, racerbiler og karts er 
styrtøjskonstruktionen såkaldt Ackermann-styring, 
der sørger for at forhjulene på bilen kan følge 
forskellige radier (cirkler) i et sving.  
 

For at sikre at hjulene ruller rundt i svinget, skal 
det yderste hjul køre en større cirkelbue end det 
inderste hjul. Det yderste hjul drejer derfor en lille 
smule mindre end det inderste. 
 

I denne opgave skal I tjekke hvilke vinkler 
kartens hjul drejer med. 
 

Delopgave 1: 
Undersøg hjulenes vinkel i yderposition. 
 

Delopgave 2: 
Hvis det inderste hjul er drejet 10o, hvor 
meget er vinklen så på det yderste hjul?  
 

  

Læringsmål 
- Eleven kan læse en instruktion. 

 

- Eleven kender til en bils mekanik. 
 

- Eleven kender til Ackermann-
styringen. 

Rekvisitter 
 

- Stor vinkelmåler 
- Gokart 
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Motorlære: opgave 10 

4-taktsmotor puslespil  
– En udfordring der kræver sans for detaljer.  
 

Denne udfordring består af to dele: 
A. En tekst I skal læse grundigt, så I kan samle 

det efterfølgende puslespil.  
B. Et puslespil I skal løse med den viden, I har 

fra teksten. 

Udfordring A - Sådan virker en benzinmotor 
En 4-takstmotor (benzinmotor) har 4 takter (slag) 
for hver gang, der sker en forbrænding (deraf 
navnet). ”Takt” forstås som et slag mod stemplet, 
som bevæger sig fra bund til top eller fra top til 
bund. Benzinmotoren udnytter energien i benzinen 
og omdanner den til bevægelse og varme.  

Indsugning (1. takt) 
Stemplet starter i top og bevæger sig mod bunden, og indsugningsventilen åbnes. 
Motorens krumtapvinkel (figur 1) er mellem 270°-360°. Gastemperaturen er ca. 120oC. For størst 
mulig forbrænding af benzin og størst mulig kraftydelse, skal der så meget luft i cylinderen som 
muligt. Luften bør ikke være mere opvarmet, end benzinen kræver for at fordampe (ca. 140 o C). 

Kompression (2. takt) 
Ventiler er lukkede og gastrykket vil stige til 6-15 bar. Ikke kun trykket stiger. Gastemperaturen stiger 
til 300°-600°. Der sker en kompression af brændstof og luft (presses sammen) når stemplet bevæger 
sig opad, derved opstår varmeudvikling. Kompression må ikke være for stærk, da der findes en 
brændbar gas (benzindampe blandet med luft) i cylinderen. Krumtapvinkel er mellem 90° - 180°. 

Forbrænding/tænding (3. takt) 
En gnist fra tændrøret antænder benzinen, og gastemperaturen er nu på sin højeste. Forbrændingen 
forgår virkelig hurtigt og kaldes for en lille eksplosion. Forbrændingen får luften i gasblandingen til at 
udvide sig og presse stemplet i bund. Gastrykket stiger meget i starten - 30 til 50 bar - og falder så 
under takten. Krumtapvinklen er mellem 180° - 270°. Forbrændingstakten udgør den kraftydende 
takt, der udnyttes til igangsætning og kørsel med køretøjet. 

Udstødning (4. takt) 
Stemplet har været i bund for så at bevæge sig op. Udstødningsventilen er åben, så affaldsgasserne 
(mest H2O og CO2) udskilles i udstødningsrøret. Krumtapvinklen er mellem 270°-360°, og gastrykket 
falder til den laveste værdi i de 4 processer i løbet af takten. De fire takter er gennemført, og 
processen starter forfra. Ved afvikling af de fire takter har krumtappen drejet 720° svarende til to 
krumtap-omdrejninger.  
 
Udfordring B – Puslespil 
Med den viden I har fra teksten, skal I nu samle puslespillet på 12 brikker. 
Der skal være 4 rækker på tværs med 3 brikker i hver række. Når I mener, 
at I har samlet puslespillet korrekt, kan I tjekke på næste side ved at løse 
regnestykkerne lodret (Se de blå tal).  

Faktaboks: 
Luft udvider sig 
under opvarmning. 

H2O = vand 

CO2 = Karbondioxid 

Figur 1: Krumtapvinkel 
er positionen af en 
motors krumtapaksel i 
forhold til stemplet. 

Læringsmål 
- Eleven kan læse samt 

anvende en fagtekst i praksis. 
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4-taktsmotor puslespil 
– En udfordring der kræver sans for detaljer. 
 
 
TEAM nr.       

TEAM navn:     

 
Udfordring A - Sådan virker en benzinmotor 
Hvor varm skal luften være i forhold til brændslet?  
(0-2 point) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Vil cylinderen kunne rumme en større mængde kold eller varm luft? (hvorfor) (0-2 point) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
Udfordring B – Puslespil  
Summen af de tre brikker lagt sammen lodret, skal give følgende resultat (Se blå tal på brikkerne)  

Indsugning Kompression  Forbrænding Udstødning  
35 35 35 35 

 
Tid:        min/sek. 

TEAM point: udfyldes af dommeren (1-4 point)     
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Samarbejdsopgaver 
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Det Fælles Løft  
- En udfordring hvor samarbejdet tæller! 
 

Denne udfordring består af to dele. 
1) En praktisk samarbejds-udfordring 
2) Tre spørgsmål I skal forholde jer til som team 

 

Udfordring A – Det Fælles Løft:  
(stopur/mobil, kegler og kran+klods) 
 

I skal i fællesskab løfte en klods ud af en konfliktzone. Det gør I ved at 
bruger løftesnorene på kranen til at løfte kranen ind i konfliktzonen, 
fange klodsen med krogen og derefter i fællesskab løfte klodsen ud. 
I må ikke selv betræde konfliktzonen. 
 

• Start stopuret. 
• Fordel jer om kranen og hægt jeres snor på. 
• Løft i fællesskab kranen ind i zonen og fang klodsen. 
• Løft klodsen ud og stop tidtagningen. 

 

Udfordring B – De tre spørgsmål: 
1. Kender I til fagforeninger eller brancheorganisationer, der arbejder for jer og jeres 

fag. 
2. Giv et begrundet bud på hvilket af tre nedenstående verdensmål er relevant i 

forhold til denne opgave. (Kan de to andre verdensmål have relevans?) 
3. Giv en begrundet vurdering af opgaven samt hvad I mener formålet med den er.  

 
 

Skriv jeres svar på bagsiden af dette papir  

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de 
tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, rummeligt og effektivt 
læringsmiljø for alle. 

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og 
stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal sikres. 

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt 
skal stoppes. 
Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige 
muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser 
inden for politik, økonomi og det offentlige liv. 

Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde 

med kommunikation. 
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Det Fælles Løft  

- En udfordring hvor samarbejdet tæller! 
 

TEAM nr.     

TEAM navn:     

 
TEAM point (samlet): udfyldes af dommeren (1-10 point)    
 
Udfordring A: ”Det Fælles Løft” (udfyldes af dommeren) (1-4 point) 
 
Tid:      min/sek. 
 
TEAM point: udfyldes af dommeren (1-4 point)    
 
Udfordring B: ”De tre spørgsmål 
 

1. Kender I til fagforeninger eller brancheorganisationer der arbejder for jer og jeres fag,  (0-2 point) 
og hvad arbejder de for?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Giv jeres bud på hvorfor de tre verdensmål er relevante i forhold til jeres uddannelse  (0-2 point) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
3. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt formålet med opgaven.  (0-2 point) 
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Det skæve tårn i…  
- En udfordring hvor promillerne tæller! 
 

Denne udfordring består af to dele. 
1) En praktisk udfordring iført promille-briller 
2) Tre spørgsmål I skal forholde jer til som team 

 

Udfordring A – promilletårnet: (stopur og træklodser) 

• Tag et tilfældigt sæt promillebriller på. 
• Herefter skal I bevæge jer ned igennem 

forhindringsbanen af kegler og hente en træklods. 
Man skal til højre om en rød kegle og til venstre om en 
gul kegle. Når et teammedlem er tilbage igennem 
startporten, må den næste sætte af sted.  

• Når alle klodserne er i hus, skal I bygge tårnet som vist på billedet. 
 

Udfordring B – de tre spørgsmål: 
4. Hvor høj er promillegrænsen i Danmark, hvis man lovligt skal 

være fører af et køretøj? 
5. Giv et begrundet bud på hvilket af tre nedenstående verdensmål 

er relevant i forhold til denne opgave. (Kan de to andre 
verdensmål have relevans?) 

6. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt hvad I mener 
formålet med den er.  

 

Skriv jeres svar på bagsiden af dette papir.  

Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder 
narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal 
styrkes. Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og 
tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres. 

 

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så 
de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så 
de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, rummeligt og 
effektivt læringsmiljø for alle. 
 

Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust 
infrastruktur, herunder regionale og grænseoverskridende 
infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig 
trivsel, med fokus på fornuftig og lige adgang for alle. 
 

Læringsmål 
- Eleven prøver på egen 

krop, hvordan alkohol-
promiller kan påvirke. 
afstandsbedømmelse og 
motorik. 

- Eleverne kan arbejde med 
SDG-mål 3, 4 og 9. 
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Det skæve tårn i…  
- En udfordring hvor promillerne tæller! 

 
TEAM nr.     

TEAM navn:     

 
 
Udfordring A: ”Promille-tårnet” (udfyldes af dommeren) (1-4 point) 
 
Tid:      min/sek. 
 
TEAM point: udfyldes af dommeren (1-4 point)    
 
 
Udfordring B: ”De tre spørgsmål 
 
4. Hvor høj er promillegrænsen i Danmark, hvis man lovligt skal være fører af et køretøj?  (0-1 point) 

 
 
 
 
 
 

 
5. Giv jeres bud på hvilket de tre verdensmål er relevant i forhold til denne opgave.  (0-3 point) 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt formålet med opgaven.  (0-2 point) 
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Håndtrykket 
 

Motorsport kræver at man 
er koncentreret og kan holde 
fokus i længere tid. 
Slipper man koncentrationen 
mister man grebet. 
 

I denne opgave skal du teste, hvor længe du kan holde det maksimale 
håndtryk på en plastikflaske. 
 

Opgave: 
1. Download Graphical Analysis App til din mobil. 
2. Tilslut plastikflasken til Go Direct® Gas Pressure 
3. Tilslut Go Direct® Gas Pressure til mobil-app 
4. Følg billedvejledningen herunder. 

 

 
 

5. Tag godt fat om flasken med den ene hånd og tryk 
sammen. Klik på collect på mobilen og hold trykket i 60 
sekunder. 

6. Udfyld skemaet og svar på spørgsmålet på svararket.  

Dæktryk (tommelfingerregel) 
 

Cykler:  
Citybikes: 50-60 PSI / 3-4 bar. 
Racercykel: 85-100 PSI / 6-8 bar. 
MTB: 30-40 PSI / 2-3 bar. 
 

Biler: 
De fleste biler/dæk kører med 
et dæktryk på 2,5 - 3 bar,  
har du lavprofildæk kan det være over 3 
bar. 

Fig. 1 Get a Grip! By 
Vernier Rekvisitter: 

- Go Direct® Gas Pressure 
sensor GDX-GP 

- ½ L. sodavandsflaske 
- PC, mobil el. tablet med 
”Graphical Analyzer 4” 

kPa (kilo-pascal) er en 
måleenhed for lufttryk. 

 

1 kPa = 0,01 bar 
1 kPa = 0,145038 psi 

Læringsmål 
- Eleverne kan bruge datalogging 

med gas pressure sensor. 
- Eleverne kan forstå hvad der 

sker med dit håndtryk over tid. 
- Eleverne kan aflæse en graf. 
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Håndtrykket 
 
TEAM nr.     

TEAM navn:     

 
TEAM point: udfyldes af dommeren (0-10 point)    
 
Opgave A: ”Udfyld tabellen (0-4 point) 

 
Opgave B: ”Forskel i tryk” (0-3 point) 
 

Undersøg forskellen imellem gennemsnitstrykket for 0-10 s. og 50-60 s. i kPa 

 

Opgave C: ”Dit håndtryk i forhold til dæktrykket” (0-3 point) 
 

Beregn dit bedste håndtryk i % af dæktrykket på en bil. (2,5 bar) 
 
 

  

Navn: 0-60 s. håndtryk (gennemsnit i kPa) Venstre hånd Højre hånd 
   

   

   

   

Navn: 0-10 s. og 50-60 s. håndtryk (gennemsnit i kPa) Venstre hånd Højre hånd 
   

   

   

   

Navn: Håndtryk i 
bar 

Hånd i % af 
dæktryk 

   

   

   

   

kPa (kilo-pascal) er en måleenhed for lufttryk. 
 

1 kPa = 0,01 bar 



Opgaver ”Kartingslalom, Skills og Samarbejde”  

 32 

Præsentation af team  

- Kommunikation og kontanter! 
 

Denne udfordring består af to dele. 
1) En praktisk kommunikationsopgave. 
2) Tre spørgsmål I skal forholde jer til som team. 

 

Sport og politik har altid hængt sammen. Således bruger 
politikerne indimellem sport og sportens verden til at opnå 
politiske mål og indgå aftaler. 
 

Teamet skal køre for et af FN’s 17 Verdensmål. 
Teamets medlemmer filmer ved hjælp af mobiltelefon teamets 
præsentation og argumentation for det valgte mål. 
 
Udfordring A – Præsentation af teamet:  
(mobiltelefon og verdensmålsbold) 

• Teamet skal lave en kort videopræsentation på ca. 30 sekunder. 
Præsentationen kan uploades via Instagram med #Skolegokart. Husk at 
komme med gode begrundelser for jeres valg på filmen. 

• Upload jeres præsentation med #Skolegokart eller vis den til jeres lærer. 
 
Udfordring B – De tre spørgsmål: 
7. Hvilken sammenhæng ser I mellem motorsport og verdensmålene? 
8. Giv et begrundet bud på hvilket af tre nedenstående verdensmål er relevant i forhold til denne 

opgave. (Kan de to andre verdensmål have relevans?) 
9. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt hvad I mener formålet med den er.  

 

Skriv jeres svar på bagsiden af dette papir.  

Det måske vigtigste af FN's verdensmål er målet om god uddannelse 
til alle. Grundlaget for at forstå og handle på verdens 
problemstillinger er ordentlig uddannelse - tilgængelig for alle.  

For at gennemføre verdensmålene, kræver det stærkt globalt engagement 
og samarbejde. Lige adgang til teknologi og viden spiller en vigtig rolle i 
forhold til at dele ideer og fremme innovation. Styrkelse af partnerskaber 
for bæredygtig udvikling, på lokalt og globalt plan, mellem offentlige og 
private samt civilsamfundspartnerskaber. 

Overalt kan vi se de drastiske konsekvenser af klimaforandringerne. Det kan 
stadig nås at holde temperaturstigningen globalt set på 2 grader, men det 
kræver politisk vilje og hurtig kollektiv indsats. 

Tesla er blot en af mange elektriske biler der 
kører på de danske veje. 

Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde 

med kommunikation og 
præsentation. 
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Præsentation af team - Kommunikation og kontanter! 
 
TEAM nr.      

TEAM navn:      

 
Udfordring A: ”Præsentation af verdensmål” (udfyldes af dommeren) (1-
4 point) 
 
Tid:        min/sek. 
 
TEAM point: udfyldes af dommeren (1-4 point)     
 
 
Udfordring B: ”De tre spørgsmål 
 

1. Hvilken sammenhæng ser I imellem motorsport og verdensmålene? 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

2. Giv jeres bud på hvorfor de tre verdensmål er relevante i forhold til jeres uddannelse. (0-2 point) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

3. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt formålet med opgaven.  (0-2 point) 
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Ping Pong Pipeline - En udfordring med 

koncentration eller kaos! 
 

Denne udfordring består af to dele. 
1) En praktisk samarbejdsudfordring 
2) Tre spørgsmål I skal forholde jer til som team  

 

I motorsport er det vigtigt at være fokuseret på banen samt selve løbet. 
Formålet med løbet er at vinde. Det er derfor vigtigt, at teamet samarbejder mod det samme mål.  
 
Udfordring A – Ping Pong Pipeline:  
(6 rørstykker, 1 bordtennisbold, 2 markeringsskiver, 2 litermål, 1 kop, 1 
vandkande m. vand) 
De to litermål stilles med 6 meters afstand på hver sin 
markeringsskive. Det ene litermål fyldes med 1 liter vand, og en 
kop placeres ved siden af. 
 

• De halve rør holdes, så de danner en lang kanal på ca. 3 
meter, som slutter i et litermål.  

• Testløb - En af teamets deltager triller en bordtennis bold 
ned gennem kanalen, så den ender i litermålet. 

• Løb - ved hjælp af koppen hentes vand i spanden. Vandet hældes via røret ned i litermålet, og 
det er teamets opgave at komme så tæt på 1 liter som muligt med det mindst mulige vandspild. 

 
Udfordring B – De tre spørgsmål: 
10. Hvordan kan I se en sammenhæng imellem opgaven og danske virksomheder? 
11. Giv et begrundet bud på hvilket af tre nedenstående verdensmål er relevant i forhold til denne 

opgave. (Kan de to andre verdensmål have relevans?) 
12. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt hvad I mener formålet med den er.  

 

Skriv jeres svar på bagsiden af dette papir.  

Mere end 40% af verdens befolkning er påvirket af vandmangel. 
Forventningen er, at tallet stiger på grund af klimaændringerne.  
Investeringer i infrastruktur, sanitære faciliteter samt beskyttelse og 
genoprettelse af vandrelaterede økosystemer er afgørende for at 
modarbejde vandmangel. 

Verdenshavenes tilstand har afgørende betydning for os mennesker og 
spiller en stor rolle i afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser. 

Robust infrastruktur, bæredygtig industrialisering og innovation. 
Over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, hvilket øger vigtigheden af 
massetransport og vedvarende energi. 
Mere end 4 milliarder mennesker har ikke adgang til internettet. Lige adgang 
til information og viden er altafgørende for en bæredygtig udvikling. 

Romerne byggede viadukter for at sikre rent 
drikkevand i byerne. 

Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde 

med kommunikation og 
præsentation. 



Opgaver ”Kartingslalom, Skills og Samarbejde”  

 35 

Ping Pong Pipeline  

- En udfordring med koncentration eller kaos! 
 
TEAM nr.     

TEAM navn:     

 
 
Udfordring A: ”Det Fælles Løft” (udfyldes af dommeren) (1-4 
point) 
 
Tid:    min/sek. 
 
TEAM point: udfyldes af dommeren (1-4 point)    
 
 
Udfordring B: ”De tre spørgsmål 
 

7. Giv jeres bud på hvordan danske virksomheder kan være med til at sikre rent drikkevand (0-2 point) 
 
 

 
 
 
 

 
 
8. Giv jeres bud på hvorfor de tre verdensmål er relevante i forhold til jeres uddannelse  (0-2 point) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
9. Giv en begrundet vurdering af opgaven, samt formålet med opgaven.  (0-2 point) 
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Tip et verdensmål 17’er 
 
I skal i denne opgave bevæge jer rundt på skolen eller det angivne 
område og finde de 17 opsatte poster. Ved hver post vil I kunne 
finde en QR-kode, hvor I kan læse svaret på spørgsmålet. 
 
Der gives 1 point pr. rigtigt svar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ekstra-opgave: 
Overvej hvorfor eller hvordan der en sammenhængen mellem quizzen og de tre nedenstående 
verdensmål. 
 
Skriv jeres svar på bagsiden af quizarket  

Rekvisitter 
 

- 17 verdensmåls-poster 
- 1 quizark pr. gruppe 
- Mobiltelefon 
- Blyant 
- Orienteringskort med 

posternes indtegning. 

Læringsmål 
- Eleven har kendskab til 

FN’s 17 Verdensmål. 
- Eleven kan samarbejde 

med andre. 
- Eleven kan aflæse kort. 

Det måske vigtigste af FN's verdensmål er målet om god uddannelse 
til alle. Grundlaget for at forstå og handle på verdens 
problemstillinger er ordentlig uddannelse - tilgængelig for alle.  

For at gennemføre verdensmålene, kræver det stærkt globalt engagement 
og samarbejde. Lige adgang til teknologi og viden spiller en vigtig rolle i 
forhold til at dele ideer og fremme innovation. Styrkelse af partnerskaber 
for bæredygtig udvikling, på lokalt og globalt plan, mellem offentlige og 
private samt civilsamfundspartnerskaber. 

Overalt kan vi se de drastiske konsekvenser af klimaforandringerne. Det kan 
stadig nås at holde temperaturstigningen globalt set på 2 grader, men det 
kræver politisk vilje og hurtig kollektiv indsats. 
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Fra råstof til CO2 og energi 
Forbrændingsmotorer bruger fossilt brændstof. 
Hvordan fremkommer det fossile brændstof vi 
forbruger, og hvad bliver der siden af 
restproduktet? 
 

Vi kan ikke se energien direkte, men vi kan se, hvad 
den kan. Den kan skabe varme i hjemmet, lys i 
pæren og varme dit ansigt på en sommerdag. Når 
du kaster en bold, bliver energien i dine muskler 
omdannet til bevægelsesenergi i bolden. Vi kan 
omdanne energi fra én form til en anden, men vi kan ikke skabe den, som solen kan. 
http://www.okolariet.dk/viden-om/energi/hvad-er-energi  
 

I en forbrændingsmotor bruger vi som skrevet fossilt brændstof. Det fossile brændstof 
er omdannet organisk materiale, som efter tusinder af år er blevet til kul, olie og gas. 
Olien pumper vi op fra undergrunden, raffinerer til benzin, tilsætter forskellige 
additiver (renser og beskytter komponenterne i brændstofsystemet). 
 
Den raffinerede benzin hældes på motoren, blandes med luft i karburatoren, brændes 
af i forbrændingskammeret for så at blive til energi, vand og CO2. 
Den udledte CO2 ledes ud i atmosfæren (luften omkring os) for så igen at blive optaget 
i planterne via fotosyntesen. 

 

OPGAVE 
I skal lægge vedlagte 8 billedkort op, så de danner en flot 
cirkel og illustrerer karbons kredsløb. Ud fra hvert billedkort 
lægger i den rigtige billedbeskrivelse. 
Der gives 1 point hvis billedkortene lægges rigtigt. 
 

   

Faktaboks 
Fossilt: Tidligere organisk materiale omdannet ved tryk. 

Raffinere: Rense og forfine en vare. 

Additiver: Tilsætningsstoffer der forbedrer oliens 
egenskaber. 

Karburator: Mekanisk del i motoren hvor benzinen 
forstøves og blandes med luft. 

Forbrændingskammer: Det rum hvor benzin eller 
olie antændes og en eksplosion/forbrænding sker. 

Billede: Geus.dk 

Rekvisitter 
 

- 8 CO2 kort 

Læringsmål 
- Eleven kender til 

karbons kredsløb. 
- Eleven kan forklare 

karbons kredsløb. 
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Tryllestaven 
 

Gruppeopgave, hvor 4-6 elever skal have den svævende 

tryllestav sikkert ned på gulvet. 

 

Tryllestaven (en lang tynd pind) placeres på deltagernes 

udstrakte pegefingre. Deltagerne skal nu sænke pinden 

ned på jorden, men alle skal have hele tiden have kontakt 

mellem pegefinger og tryllestav under processen. 

Det er svært, og tryllestaven vil ofte meget hellere opad end ned. 

Tabes tryllestaven, startes der forfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan evt. tages tid på, hvor lang tid holdet er om at 

lykkes med opgaven. 

  

Rekvisitter 
 

- Foldbar tryllestav 
(teltstang) 

Læringsmål 
- Eleverne kan 

samarbejde med 
kommunikation. 
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Hver tiendedel tæller!  
- En udfordring hvor intet bør være overladt til 
tilfældighederne! 
 
Et racingteam skal have sin strategi klar. Have fokus på 
deres mål, kende deres styrker og svagheder. 
Samarbejde og kommunikation skal være i top. 
 

Denne udfordring består af to muligheder A og B 
A) En samarbejdsudfordring som kræver teamwork 

og strategi (traditionel kasteteknik). 
B) En samarbejdsudfordring som kræver teamwork 

og kommunikation (kast med blind kaster). 
 
 

I denne udfordring gælder det om score flest mulige point ved at kaste 
ærteposer i et mål. Teamet får samlet 20 kast med ærteposer. Teamet 
skal planlægge, hvem der skal kaste fra hvilke afstande, og om det 
enkelte kast er som udfordring A eller B.  
 

• 4 kegler placeres med forskellig afstand til målet. Der må kun 
kastes 5 gange fra hver kegle. Læg derfor en strategi i teamet.  

• Målet som teamet skal score i, har en stort ring som 
uanset afstand tæller 1 point. Derudover en lille ring 
som tæller for 2, 3, 4 og 5 point. (figur 1) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Pointtavle: 

Udfordring A – Hver tiendedel tæller! Udfordring B – Hver tiendedel tæller! 
Traditionelt kast. Der må kastes overhånd eller 
underhånd (point som beskrevet ovenfor). 

Kast iført blindebriller eller promillebriller. Der må 
kastes overhånd eller underhånd (point tæller dobbelt). 

Figur 1: Mål 

Rekvisitter 
- 1 mål 
- 4 kegler  
- 1 målebånd 
- 16 ærteposer 
- 1 par blindebriller 

eller promillebriller 

Læringsmål 
- Eleverne kan planlægge 

strategier. 
- Eleverne kan kommunikere. 
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Bliv klogere på din puls! 
Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet slår på et minut. Ved fysisk 
arbejde stiger antallet af hjerteslag/pulsen og øger derved den ilt-
mængde, der sendes rundt i kroppen. 
Når vi snakker om puls, dukker ord som blodtryk, hvilepuls og maxpuls op. 
 
Der findes flere metoder til at undersøge sin puls. Den nemmeste er at mærke og tælle pulsslaget i 15 
sekunder ved halsen, og derefter gange tallet med 4. 
 
En anden måde er at bruge en pulsmåler. Pulsmåleren måler både det systoliske og det diastoliske (det lave) 
blodtryk samt det aktuelle blodtryk. 
 
Maxpuls:  Maxpulsen varierer lidt efter ens fysiske form, men man kan beregne den ved følgende formel: 

208 – 0,7 * alder. 
 
Hvilepuls: Hvilepulsen ligger typisk mellem 60 og 80 pulsslag pr. minut. Det er dog ikke unormalt at have 

en hvilepuls på mellem 40 og 100 pulsslag pr. minut. En lav hvilepuls er ofte lig med en god 
fysisk form. 

Blodtryk: Blodtrykket er trykket inde i kroppens pulsårer. Pulsårerne er de blodårer, der transporterer 
blodet væk fra hjertet. De bringer blodet fra venstre hjertehalvdel og ud i kroppen eller fra højre 
hjertehalvdel og ud i lungerne. Blodtrykket er et mål for, hvor hårdt hjertet arbejder. Jo højere 
blodtrykket er, jo mere skal hjertet arbejde. Man skelner mellem det systoliske blodtryk og det 
diastoliske blodtryk. (hjerteforeningen.dk) 

Systolisk Det systoliske blodtryk er blodtrykket, når hjertet trækker sig sammen, og blodet 
Blodtryk: pumpes ud i kroppen. På dette tidspunkt er trykket i pulsårerne højest. Det er det højeste af de 

to værdier, som måles. (hjerteforeningen.dk) 
 
Diastolisk Det diastoliske blodtryk er blodtrykket, når hjertet slapper af, udvider sig og suger blod ind. Det 

er det laveste af de to værdier, som måles. (hjerteforeningen.dk) 
 
Opgave: Hvilepuls (det er vigtigt, at I slapper helt af, når I 
tager pulsen). 
• Beregn din hvilepuls ved at lægge to fingre på 

halspulsåren eller håndleddet. Herefter presser du let.  
- Hav et stopur klar, som din makker sætter til 15 

sekunder, når du har fundet din puls. Du tæller de 
pulsslag, du mærker på 15 sekunder. Gør det evt. 
flere gange for at være sikker på, du har det rigtige 
antal. 

- Derefter ganger du pulsslag, som du har målt på 15 sekunder med fire. Så du har gennemsnitpulsslag i 
minuttet, hvilket er din hvilepuls.  

• Undersøg din puls ved hjælp af pulsmåler efterfølgende og se om der er forskel.  
• Vurder om jeres puls ligger inden for normalområdet. Argumenter for jeres svar (Se bilaget ”Hvilepuls). 

  

Læringsmål 
- Eleverne kan måle puls 

med og uden pulsmåler. 
- Eleven har viden om puls.  
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Målinger af puls – ”BOX Jumps Together”  
Motorsport forudsætter ligesom andre fysiske sportsgrene, at 
udøverne har en god fysisk form og en god kondition. Er du ikke 
topatlet, er det stadig vigtigt med en sund krop. Det kræver du 
bevæger dig.  
Hjerteforeningen anbefaler 30 minutters bevægelse hver dag, f.eks. 
cykling til skole eller arbejde. De anbefaler også, at pulsen kommer 
godt op mindst 20 minutter et par gange om ugen. Her er der tale 
om fysisk aktivitet, hvor man føler sig 
forpustet og har svært ved at føre en 
samtale imens. 
 

Denne udfordring består af 2 dele: 
• En samarbejdsudfordring  
• Måling af puls  
 

Udfordring A – Coreteamwork  
(Boks/bænk eller andet du kan hoppe op på) 
 

I denne udfordring arbejder I sammen 2 og 2 i teamet, men får 
samlet point for hele teamets præstation. I står på hver jeres side 
af kassen eller ved siden af hinanden (se billede). I skal skiftevis 
hoppe op på boksen. Første makker hopper op med let spredte 
ben på kassen, husk at komme op og strække ud i hoften, hop eller 
gå ned (se billede). Makker 2 gør det samme. I skal nå 
så mange ”Box Jump Together” inden for en rimelig 
tid. Find den højde, der passer til hvad I tør hoppe op 
på. 
 

Pointtavle:  

 

Udfordring B – Måling af puls (blodtryksmåler) 
Efter det første par har udført ”Box Jump Together” skal begge måle deres puls ved hjælp af 
blodtryksmåleren. Det sidste par gør det samme, når de er færdige med udfordringen. 
 

• Se på arbejdspuls-tabellen og argumentér for hvilken pulszone I vurderer i arbejdede i (se 
bilaget ”Træningspuls”). 

• Tjek om det passer ved at beregne hvad jeres arbejdspuls skal være under en given 
arbejdsintensitet (brug Karvonens formel se bilaget ”Træningspuls”). 

• Hvordan er jeres blodtryk i forhold til de andre målinger af puls? (hvis I har lavet nogle). 
• Hvordan kan det være at det er højere eller lavere end de andre pulsmålinger? (hvis I har lavet 

nogle). 
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Figur 2: Mål 

Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde. 
- Eleverne kan kommunikere. 
- Eleverne har viden om puls.  
- Eleven kan bruge en 

blodtryksmåler og aflæse den. 

Obs: I kan selv konstruere 
boxen/kasse til ”Box Jump 

Together” se bilag.  
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Målinger af puls – ”Burpee Over”  

- En udfordring hvor det kræver, I presser jer selv og samarbejder! 
 
En formel 1-kører skal være i fysisk topform, da de kæmper med 
en krop der føles fem gange tungere end normalt. Alt sammen i 
en kabine, der kan nå en temperatur på 70°C under et løb. 
 

Denne udfordring består af 2 dele: 
A) En samarbejdsudfordring  
B) Måling af puls 

 

Udfordring A – ”Burpee Over” i par  
(Streg/kost/pind/stang som er ca. 2 m og stopur/mobil) 
 

I denne udfordring arbejder I 
sammen 2 og 2 i teamet. I står på 
hver side af stregen/stangen, så I 
vender hver jeres vej (se billeder).  
I skal lave synkrone burpees over en 
streg eller stang. Det betyder, at I 
skal være samtidig nede med brystet, 
og at I hopper samtidigt over stregen 
med samlede ben.  
Det gælder nu om at lave så mange 
synkrone burpees som I kan.  
Når alle i teamet har udført 
udfordringen, lægges jeres burpee-
resultater sammen, og I får point.  
 

Pointtavle:  

 
Udfordring B – Måling af puls (Blodtryksmåler) 
Efter det først par har udført ”Burpee Over” skal begge måle deres puls ved hjælp af 
blodtryksmåleren. Det sidste par gør det samme, når de er færdige med udfordringen. 
 

• Se på arbejdspuls-tabellen og argumentér for hvilken pulszone I vurderer I arbejdede i (se 
bilaget ”Træningspuls”). 

• Tjek om det passer, ved at beregne hvad jeres arbejdspuls skal være under en given 
arbejdsintensitet (brug Karvonens formel se bilaget ”Træningspuls”). 

• Hvordan er jeres blodtryk i forhold til de andre målinger af puls? (hvis I har lavet nogle). 
• Hvordan kan det være at det er højere eller lavere end de andre pulsmålinger? (hvis I har 

lavet nogle). 
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Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde. 
- Eleverne kan kommunikere. 
- Eleverne har viden om puls.  
- Eleven kan bruge en 

blodtryksmåler og aflæse den. 
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Målinger af puls - Coreteamwork 

- En udfordring, der styrker din core og jeres samarbejde. 
 

En racerkører skal være i fysik god form og have en stærk core. 
Har man prøvet at køre gokart eller kartingslalom en halv time, er 
man ikke i tvivl om at mave, ryg, skuldre og arme har været på 
hårdt arbejde med at kontrollere karten.    
 
Denne udfordring består af 2 dele: 

A) En samarbejdsudfordring, der styrker core og arme. 
B) Måling af puls. 

 
Udfordring A – Coreteamwork  
(Global Goal-fodbold/dæk fra kart eller bil samt evt. måtte) 
 

I denne udfordring arbejder I sammen 2 og 2 i 
teamet. I sætter jer på gulvet og låser jeres ben 
samme (se billeder).  
I skal i fællesskab lave mavebøjninger, mens I har 
dæk/bold i hænderne. Begge starter siddende, 
mens den ene har dækket/bolden i hænderne. 
I lægger jeg samtidigt ned, imens den ene har 
dæk/bold i hænderne.  
Når I kommer op, afleveres dækket/bolden til 
makkerne, og sådan forsætter I, til I ikke kan lave 
flere. I får som team point for alles præstation.  
 
Pointtavle:  

 

Udfordring B – Måling af puls (blodtryksmåler) 
Efter det første par har udført ”Coreteamwork” skal begge måle deres puls ved hjælp af 
blodtryksmåleren. Det sidste par gør det samme, når de er færdige med udfordringen.  
 

• Se på arbejdspuls-tabellen og argumentér for hvilken pulszone I vurderer I arbejdede i (se 
bilaget ”Træningspuls”). 

• Tjek om det passer ved at beregne hvad jeres arbejdspuls skal være under en given 
arbejdsintensitet (brug Karvonens formel se bilaget ”Træningspuls”). 

• Hvordan er jeres blodtryk i forhold til de andre målinger af puls? (hvis I har lavet nogle). 
• Hvordan kan det være, at det er højere eller lavere end de andre pulsmålinger? (hvis I har 

lavet nogle). 
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Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde  
- Eleverne kan kommunikere. 
- Eleverne har viden om puls.  
- Eleven kan bruge en 

blodtryksmåler og aflæse 
den.  
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Walking the Big A - Kommunikation og 

koordination!  
 

Koordination er en vigtig besked fra vores hjerne om at 
bevæge forskellige muskler i en nøje planlagt rækkefølge, 
så vi udfører én glidende bevægelse. 
 

Formålet med denne opgave er at illustrere, hvor svært det er at 
koordinere en bevægelse, hvis ikke kommunikationen er tydelig. 
 

Kommunikationen i teamet er fundamental, hvis det skal lykkes. 
 
Opgave 
Til opgaven skal man være 3-5 deltagere. 

• 2-4 deltagere stiller sig, med et af rebstykkerne i hånden, på 
hver side af A’et.  
Det er vigtigt at holde rebet stramt, da A-konstruktionen 
ellers vil vælte til den ene side. 

• 1 deltager stiller sig på A’ets tværbom. 
• Nu gælder det om for de teamdeltagere, der holder rebene, 

forsigtigt at trække i rebene, så vægten flyttes til A’ets ene 
ben, således at personen på tværbommen kan tage et skridt 
med A’et. 

• A’et skal gås mellem to punkter (1 og 2) afmærket med kegler.  
 
Regler: 

• Deltageren i A’et må ikke røre jorden, mens han/hun står på tværbommen. 
• Team-medlemmerne, der holder reb må ikke være i kontakt med selve A’et (de må kun bruge 

rebet til at holde A’et i balance). 
• Hvis personen i A’et sætter foden ned på jorden, skal der startes fra det sted, hvor denne 

trådte ned.  

Rekvisitter 
 

- The Big A 
- 4 kegler 

Læringsmål 
- Eleverne kan samarbejde, 

hvis opgaven skal lykkes. 
- Eleven kan kommunikere 

med andre i teamet. 
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Bilag 
 

- Konstruktionsvejledning til ”Walking the Big A”. 
 

- Facit til ”Tip et Verdensmål 17’er”. 
 

- Mål til boks. 
 

- Hvilepulstabel. 
 

- Maxpulstabel og udregning af arbejdspuls. 
 

- Skabelon til egne opgaver. 
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Konstruktionsvejledning til ”Walking the Big A” 
 

Konstruktionen af det store A er en simpel opgave, som eleverne selv kan tage del i. 
 
Materialer: 
 

3 stk. Træplanke i f.eks. 45mm.*95mm.*3000mm.  

4 stk. Reb Ø10mm á ca. 3-4 meters længde.  
 

2 stk. Øskner 4 mm.  
 

3 stk. Bolte m. skive og møtrik. Ø8-10mm 
(sørg for at de er lange nok til at nå hele vejen igennem) 

 
 
 

  

Der bores huller og 
monteres bolte 

Øskner skrues i toppen 
og rebstykkerne bindes 
på m. 2 i hver øsken. 
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Tip et Verdensmål 17’er - FACIT 
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Byg jeres egen boks til ”Burpee Box Jump” 
 
I kan selv bestemme, hvilken højde I vil bygge boksen i. Men hvis I vil konstruere kassen efter de 
højder, der trænes med til cross fit er de 51 cm x 61 cm x 76 cm.  
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Tabel til udregning af træningspuls og arbejdspuls samt tabel for hvilepuls 
 

Maxpuls er et udtryk for den maksimale puls en person har. Maxpulsen er afhængig af alder, da den 
falder, jo ældre vi bliver. Det ser dog ud til, at du kan mindske dette fald, hvis du er fysisk aktiv og 
holder din kondition ved lige. 

Skal du finde din præcise maxpuls skal du udføre en såkaldt maxtest, 
og det er hårdt. Du har også mulighed for at estimere din maxpuls. 
Dette gøres ved hjælp af denne formel: 

Udregning af arbejdspuls 
Med udgangspunkt i den målte eller estimerede maxpuls er det muligt at udregne den 
arbejdsintensitet, du skal ligge på under træning. 

Pulsreserven 
For at opnå den mest korrekte arbejdsintensitet skal vi tage 
højde for din hvilepuls. Dette gør du ved at finde din 
pulsreserve. Pulsreserven udregnes således: 
Karvonens formel 
Pulszonerne er intervaller med en øvre og en nedre grænse. Du 
regner dig frem til dine pulszoner ved at bruge Karvonens 
formel: 
 

Eksempel: 
Hvis du f.eks. gerne vil træne med en puls 
på 70-80 % af din ydeevne, og du har en 
hvile- og max-puls på henholdsvis 50 og 
180, vil regnestykket se sådan ud: 
 

• (180 - 50) x 0,70 + 50 = 141 
• (180 - 50) x 0,80 + 50 = 154 

 

Det betyder, at du skal sørge for, at din puls 
ikke kommer under 141 og over 154.  
 
Hvilepuls 
Herunder kan du se en tabel med værdier for normal, høj og lav hvilepuls og hvad de siger om din 
form – afhængig af din alder og af, om du er mand eller kvinde. 
 

Hvilepuls for mænd -18 til 35  Hvilepuls for kvinder -18 til 35 
Alder/Puls 18-25 år 26-35 år  Alder 18-25 år 26-35 år 
Fremragende  49-55 49-54  Fremragende  54-60 54-59 
Rigtig god 56-61 55-61  Rigtig god 61-65 60-64 
God 62-65 62-65  God 66-69 65-68 
Over gennemsnittet  66-69 66-70  Over gennemsnittet  70-73 69-72 
Gennemsnitlig 70-73 71-74  Gennemsnitlig 74-78 73-76 
Under gennemsnittet  74-81 75-81  Under gennemsnittet  79-84 77-82 
Dårlig 82+ 82+  Dårlig 85+ 83+ 

  

Maxpuls = 220 – alder (år) 

Pulsreserve= maxpuls – hvilepuls 

Arbejdspulsen =  
(maxpuls – hvilepuls) x intensitet i 
procent/100) + hvilepuls 



Opgaver ”Kartingslalom, Skills og Samarbejde”  

 51 

Skabelon til egne opgaver 
 
Denne skabelon er tænkt til inspiration for at gøre det nemmere at udarbejde opgaver: 
 
 

Overskrift – evt. undertitel der beskriver de færdigheder, der primært er i spil. 
 
Indledning til opgave 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 
 

Hvad udfordringen består af – skrives i punktform. 
A) .. 
B) .. 

 
Udfordring A – navn på udfordringen  
(hvilke rekvisitter skal der bruges?) 
 
   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Udfordring B – navn på udfordringen  
(Hvilke rekvisitter skal der bruges?) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Læringsmål 
- Hvad lærer eleverne 

med opgaven (2-3 
mål) 

-  

Billeder  
(vurder selv hvor mange) 

Rekvisitter 
 

-  
-  

Billeder  
(vurder selv hvor mange) 


