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Elevexempel 1

Väderkvarn.

Syftet med att bygga en väderkvarn är att få se hur en väderkvarn fungerar, eftersom att en
väderkvarn har en funktion. Man brukade använda väderkvarnar förr i tiden för att mala vete
till mjöl. Idag använder vi nog dem främst för att få el.
Med hjälp av vindens kraft åker genom vingarna så snurrar vingarna. När vingarna snurrar
så händer det något på insidan. Det som händer på insidan var målet att demonstrera hur
det fungerar. Målet med denna uppgift var att se hur tekniken fungerar i en väderkvarn och
att lära sig den tekniken.
Jag har lärt mig hur man läser av instruktioner och hur mycket planerande som krävs bakom
tekniken att bygga en väderkvarn. Man måste följa varje instruktion till punkt och pricka
annars så kommer inte väderkvarnen att fungera.

De material jag har använt är:
 1 sugrör
 En pappersmall av huset
 En pappersmall av vingarna
 Limpistol
 Borr 4 mm och 5 mm
 Såg
 1 list 2,5x5 , 1 list 8x8 , 1 list 12x12
 1 A4 Papp
 1 Rundstav
 4 Trähjul
 Tandpetare
 1 träkloss
 Tuschpenna
 Tejp
 Sax
 Linjal
 Blyertspenna

Jag har byggt en väderkvarn, en väderkvarn används för att få el. Arbetsprocessen har varit
svår. Det har varit svårt att förstå instruktionerna. Men jag har lärt mig mycket om
instruktioner nu. Det har tagit tid med det har varit väldigt roligt.

På första bilden ser man hur huset till
väderkvarnen har börjat ta form. Jag har
gjort 3 av 4 väggar och har limmat ihop
dem. Jag har lämnat en vägg för att man
ska kunna se in i huset och hur insidan
utvecklas hela tiden. Jag har även limmat
fast ett golv och ett hjul på golvet.



2

På denna bild ser man att jag har sågat
ut listerna i olika storlekar för att forma en
vinge. Jag gjorde 4 vingar. Vingarna
används för att väderkvarnen ska fungera
eftersom att de tar upp vinden och
snurrar. Jag fäste en pappersbit i änden
för att den skulle vara lättare att första i
träklossen.

På denna bild ser man hur jag har satt
ihop vingarna och träklossen i en
rundstav. Rundstaven går igenom hela
huset. Inuti huset finns det två hjul med
tandpetare som överförs i en horisontell
rotation till en vertikal.

Så här ser den färdiga väderkvarnen ut. I
denna bild har jag även lagt till ett tak
som jag har målat med en svart
tuschpenna. Jag har även satt fast den
sista väggen med tejp så att man kan
röra den som att öppna och stänga en
dörr. Tejpen ska fungera som ett enklare
gångjärn. Jag har målat väggarna röda
med svarta ränder med hjälp av en
tuschpenna.

Konstruktionens delar:
 Huset: Håller upp väderkvarnen vingar och axlar. Förr i tiden kunde man bo i husen.
 Vingar, axlar och hjul: Tar emot vind som strömmar genom vingarna för att vingarna

ska rotera. Vingarna är anslutna till axeln, kallas för drivaxeln. När vinden ligger på
roterar vingarna och axel (rundstaven). Som skapar energi och elektricitet.

Kopplingarna mellan projektet och verkligheten är att jag har lärt mig att följa instruktioner
och det kan man stöta på ofta i verkligheten. Man kan även se detta vid skolarbeten, tex hur
man kan få energi. Nu vet jag att det kommer genom väderkvarnar och hur det ser ut.
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Jag har lärt mig hur man följer instruktioner och hur man mäter i millimeter. Jag har även lärt
mig att vara noggrann och att dokumentera mitt arbete. Det jag hade kunnat göra bättre är
att följa instruktionerna noggrannare och läsa instruktionen fler gånger. Det var vissa små
saker jag missade under bygget av väderkvarnen. Vilket gjorde att jag miste massa tid. Jag
kunde även ha tagit mer hjälp från läraren då jag gjorde fel ibland när jag var osäker på hur
man gjorde och då blev det fel. När det blev fel så tog det lång tid att göra om. Jag kunde
även ha planerat kvarnen lite bättre inna jag började bygga. Tex när jag valde hur jag skulle
färglägga min väderkvarn så valde jag att rita med tuschpenna vilket tog jättelång tid jag
skulle ha valt ett smidigare sätt att göra det på tex att måla med målarfärg.

Bedömning.

Syfte, material, beskrivning av arbetsgången, koppling till verkligheten, vad man lärt sig och
ett videoklipp som visar hur väderkvarnen fungerar.

Samband med vetenskap eller övriga skolämnen kan utvecklas vidare:

Tydligare koppling till syftet i slutet av rapporten – hur bra fungerar kvarnen? Vingarnas
axel lutar neråt? Vad innebär detta? Mekanismen (kugghjulen) är ju hjärtat i dess funktion.

Vingarna ska stå lite snett i navet (träklossen). Hur påverkar dess vinkel på rotationen?

Visa tydligare rörelsens egenskaper i tredje bilden: här behöver man utveckla betydelsen av vertikal
(lodrät) till horisontell (vågrät) rörelse, t ex tillämpningar i vardagslivet.

Källor – om man har kollat webben, böcker, skrifter, osv. för att ta reda på saker ska man ange källan.

Sista bilden är onödig för den finns redan ovan.

Sammanfattning:

Eleven har gjort välutvecklade dokumentationer av sitt modellarbete med teknikspråkliga
resonemang, bilder och videoklipp där målet för arbetet är noga synligt.


