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Pariserhjul 
 
Ni ska konstruera ett pariserhjul.  
 
Konstruktionen 
 
Hjulet ska ha en diameter på 30-60 cm. På hjulet ska finnas minst 4 vagnar. 
Vagnarna ska innehålla en kula på minst 10 mm. En vagn ska vara märkt.  
Drivanordningen till hjulet ska vara helt mekanisk (t ex lod, fjädrar, 
gummiband).  Inget elektriskt får användas för pariserhjulets drift och funktion. 
Däremot får elektriska delar finnas i utsmyckningen. 
 
Funktion 
 
Vid start ska den märkta vagnen befinna sig högst upp på hjulet. Pariserhjulet 
startas utan att tillföra manuell kraft till det, tex att snurra på hjulet med handen 
är inte tillåtet. Hjulet får startas med att man släpper något, eller drar ut en 
sprint eller liknande. Hjulet ska snurra ett halvt varv så att den märkta vagnen 
befinner sig längst ner (mitten av vagnen ska befinna sig inom 10 grader från 
lodlinjen). Där ska hjulet vända och sedan snurra tillbaka till ursprungsläget och 
stanna där.  
 
Hela förloppet, dvs ett halvt varv ner och ett halvt varv tillbaka, ska ta 15 sek. 
 
Utförande 
 
Vid tävlingstillfället placeras pariserhjulet på ett bord. Laget får 2 minuter för att 
montera pariserhjulet och göra det startklart. Laget, som består av högst fyra 
personer, behöver inte vara samma som i övriga tävlingsmoment. Bordets höjd 
är minst 50 cm från golvet. Man får två försök, varav det med mest poäng räknas. 
Förberedelsetiden mellan försöken är två minuter. 
 
Loggbok 
 
Under arbetets gång ska ni föra en loggbok, vilken kan vara i form av en blogg, 
hemsida eller liknande, om byggnationen. På denna kan ni dokumentera 
byggnationen med text och bilder, och gärna med filmer från provkörningar.  
 
 
 
 



 
Loggboken ska innehålla: 
1) namn på klass och skola 
2) beskrivning av konstruktionen med text och bild, strategi, lyckade och    
      misslyckade tester 
3) beskrivning hur arbetet fortlöpt och hur mycket tid ni lagt ner 
4) redogörelse för kostnader ni haft 
5) bilder och/eller filmer tagna under byggnationens gång 
6) arbetets koppling till Lgr11 och bedömningsmatrisen  
 
Loggboken ska senast 2016-04 -19 göras tillgänglig för er lokala kontaktperson för 

Teknikåttan (alltså inte till e-postadressen nedan), t ex som en pdf-fil via email, eller 

en adress till hemsida/blogg. 
 
Bedömning 
 
1 poäng om hjulet rör sig 
+1 poäng om hjulet stannar längst ner 
1 poäng om hjulet återvänder tillbaka, minst 10 grader från lodlinjen. 
+ 1 poäng om hjulet återvänder till startpositionen (högst 10 grader från 
lodlinjen) 
1 poäng om hjulet fullbordar förloppet på mellan 10 och 20 sek 
+1 poäng om hjulet fullbordar förloppet på mellan 13 och 17sek 
1 poäng till det lag som kommer närmast 15  sek 
1 poäng för godkänd loggbok 
 
Om det är ett mindre fel i konstruktionen (storlek, vändpunkt och slutposition) 
så avgör domaren enhälligt hur mycket poängavdrag det ska göras. 
 
Denna uppgift är extra viktig. Om två lag hamnar på samma poäng i 
regionsemifinalen kommer det lag som har mest poäng på denna uppgift komma 
före. 
 
Designpris 
 
Vi kommer dessutom att utse och uppmärksamma bäst designade klassuppgift. 
Detta ger dock inte poäng till regionstävlingen men kanske ett designpris till 
klassen. Så gör en väl designad konstruktion!  
 
Frågor 
 
Alla frågor angående uppgiften och tävlingsmomentet skickas till Patrik Norqvist 
norqvist@space.umu.se 
 
Svar 
 
Frågor och svar kommer att läggas ut på Teknikåttans hemsida, 
http://www.teknikattan.se/ allt eftersom de inkommer. 
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