
 

 

 

 

Skolprogram – LittleBits 
Årskurs 4-6 

Aktivitetens koppling till Lgr11 
 

Little Bits är en samling elektroniska moduler (motorer, 
sensorer, moduler som avger ljud/känner av ljud, 
omkopplare, reglage mm) som kopplas samman med 
hjälp av magneter för att tillsammans utföra en mängd 
olika funktioner.  
Little bits tränar programmeringens möjligheter på ett 
fysiskt plan. 
En robot som aktiveras med handklapp? Ett larm?  
Bara fantasin sätter gränser. 
 

Syfte: 

• Arbeta med elektriska komponenter, problemlösning och 
utveckla förmåga att ta sig an utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.  

• Inspirera och skapa intresse för elektronik och teknik.  
• Göra vardagstekniken begriplig och synlig; studera enskilda tekniska lösningar 

och deras infogning i större system. 
• Vi stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 

att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna får möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra. Detta bidrar till att eleverna 
utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap. (Skolans uppdrag, Lgr 11). 

• Eleverna får lösa problem och omsätta idéer i 
handling på ett kreativt sätt. (Övergripande mål 
Lgr 11)  

• Eleverna får lära, utforska och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga. (Övergripande 
mål Lgr 11)  

• Eleverna får använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

• Eleverna får använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande. (Övergripande mål Lgr 11) 

 
 
 
Fysik (Lgr11) 
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 i naturen och samhället 
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan 

på miljön samt energianvändningen i samhället. 
 

Fysiken och vardagslivet 
• Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. 
• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till 

exempel vid cykling. 
• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i 

vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 
 

Fysikens metoder och arbetssätt 
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i 

faktatexter och tidningsartiklar. 
 
Teknik (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar 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, 
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö 
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid. 
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Tekniska lösningar 
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är 

sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka 
krafter. 

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller 
rörelse, till exempel larm och belysning. 

• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i 
ficklampor. 

• 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. 
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila 

strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. 
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och 

måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 
 

Teknik, människa, samhälle och miljö 
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska 

lösningar. 
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker 

till detta. 
 

 



 

 

 

 

 


