
 

Skolprogram – Elektronik - Little Bits  
Årskurs 7-9 

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) 
 
 

 

 

 

 



 

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, till exempel lysdioder och enkla 

förstärkare. 
• 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. 

 
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. 
 
 
 
 
 

 

 


