
 

Skolprogram –  Uppdrag Robot  
Årskurs 7-9 

Aktivitetens koppling till Lgr11 
 

Uppdrag Robot  

Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som 
handlar om avfallshantering, Trash Trek. Centrala frågor som rör 
vår miljö, återvinning, återbruk och vår framtid lyfts fram. 
Materialet är Lego Mindstorms EV3. 
 

Syfte: 
I Robolab kan du bygga och programmera legorobotar som ska 
lösa kvistiga uppdrag i en hinderbana. Här används ett material 
som heter Lego Mind Storm EV3, ett pedagogiskt upplagt material, som inte kräver några 
speciella förkunskaper. De har tre motorer samt färg-, ultraljuds- och trycksensorer.  
 

Teknik (Lgr11) 
Eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: 
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 
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Tekniska lösningar  
• Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse. 
• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter. 
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 

information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar  
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av 

pneumatik eller elektronik. 
 

Teknik, människa, samhälle och miljö  
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har 

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska 
innovationer. 

• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska 
lösningar kan bidra till hållbar utveckling. 

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till 
exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel. 
 

 
Fysik (Lgr11) 
Eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: 
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 



 

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska 
samband i naturen och samhället. 
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Fysiken och vardagslivet 
• Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de 

används i vardagliga sammanhang. 
• Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig 

elektrisk utrustning. 
 

Fysikens metoder och arbetssätt 
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande 

och utvärdering. 
 
 
Matematik (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
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Taluppfattning och tals användning 
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska 

situationer. 
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska 

situationer och inom andra ämnesområden. 
 

Sannolikhet och statistik 
• Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. 
• Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem. 
 
Problemlösning 
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt 

värdering av valda strategier och metoder. 
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika 

ämnesområden. 
• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. 
 

 


