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Viktiga moment i kursplanen
En process där eleverna medverkar aktivt genom att tillsammans 
bygga, experimentera, undersöka, ställa frågor och kommunicera 
ger en mängd fördelar. Flera exempel på aktiviteter och kunskaper 
från våra kursplaner som stöds av setet fi nns nedan:

Naturorienterande ämnen
Utföra systematiska observationer, mätningar och experiment; 
utveckla kunskap om energi och energiformer och mekanik; 
formulering av hypoteser; ha kunskaper om det naturvetenskapliga 
arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och 
kunskaper och mycket mer.

Teknik
Göra vardagstekniken begriplig och synlig; åskådliggöra den tekniska 
utvecklingsprocessen – problemidentifi ering, idé, planering, 
konstruktion, utprövning och modifi ering; studera enskilda tekniska 
lösningar och deras infogning i större system; material och form; 
rörliga delar och mycket mer.

Matematik
Kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, massor och tider; 
använda metoder för att samla in och hantera data; utveckla 
förmågan att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 
slutsatser och generalisera; kunna tolka och använda grafer som 
beskriver verkliga förhållanden och händelser och mycket mer.
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9641 och kursplanen i Teknik

Set 9641 är ytterligare en produkt från LEGO® Education som gör 
din teknikundervisning lättare att genomföra. Just det besvärliga 
med att ”få sakerna att lyckas”, att ha ett fungerande och lämpligt 
material och att överblicka det tekniska ämnet ska inte förringas. 
Området är fortfarande nytt för många och kräver betydande 
hjälpinsatser. Set 9641 är utvecklat för att underlätta den här 
situationen.

Nu är inte set 9641 det enda som behövs för en god teknikundervisning. 
Men du har kommit en bra bit på väg.

”...göra vardagstekniken begriplig och synlig...” är enligt teknikämnets 
kursplan ett av syftena med undervisningen. Det är också en av 
idéerna bakom set 9641. Eleverna träffar på vardagsnära tekniska 
lösningar och blir själva delaktiga i att pröva och vidareutveckla 
dessa. Komponenterna i set 9641 kan tyckas vara avancerade men 
ni kommer snart att upptäcka hur lättillgängliga de är och kan 
enkelt användas av både elev och pedagog.

Just att praktiskt pröva, observera och konstruera är något som 
återkommer genom hela materialet. Detta arbetssätt är också något 
som teknikämnets kursplan förespråkar.

Problemlösning är ytterligare en av ingredienserna i set 9641. Eleverna 
får problemställningar där bara den egna fantasin är begränsningen. 
Sättet att arbeta ligger väl i linje med kursplanens beskrivningar där 
”...problemidentifi ering, idé, planering, konstruktion, utprövning och 
modifi ering...” är delar för att åskådliggöra en teknisk utvecklings-
process.

När du arbetar med set 9641 kommer du att upptäcka att materialet 
inte bara anknyter till ”Mål att uppnå” utan att det till och med blir 
svårt att inte arbeta med strävansmålen!
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Viktiga moment i kursplanen

9641 och kursplanen i 
Naturorienterande ämnen

Ett naturvetenskapligt arbetssätt är något som genomsyrar seten 
från LEGO® Education. Så även hos set 9641. Formulera hypoteser, 
registrera resultat för att sedan dra egna slutsatser kommer tillbaka 
i setets aktiviteter. Detta är ju också ett av de naturorienterande 
ämnenas syfte i utbildningen.

Att ”bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling” och att 
skapa ”ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står 
i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma 
ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och 
välgrundade argument” är också något som ligger helt i linje med 
fi losofi n bakom seten från LEGO Education. Att utveckla en 
lyhördhet för andras ställningstaganden men att också kunna 
förhålla sig kritiskt och konstruktivt till egna och andras resonemang 
är något som främjas av materialets pedagogik med pararbete.

Många av kursplanens ämnesområden och moment går att fi nna i 
set 9641, t.ex. mekanik, energi och energiformer och tryck inom 
fysiken och materialegenskaper inom kemin för att nämna några.

Som användare av set 9641 har man stöd för både innehåll och 
arbetssätt i våra kursplaner.
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9641 och kursplanen i Matematik

Likt i andra LEGO® Education set spelar matematiken en avgörande 
roll även i set 9641. Matematiken går här hand i hand med både 
naturorienterande ämnen och tekniken.

Aktiviteterna i set 9641 ger eleven möjlighet att använda 
matematiken som ett hjälpmedel och ett sätt att kommunicera. 
Detta är ju också ett par av syftena med ämnet i skolan: 
”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer 
i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 
lösningar på olika problem”.

En del av resultaten i aktiviteterna redovisas i tabellform men även 
grafi skt. Att just använda statistiska begrepp och metoder för att 
samla in och hantera data och för att kunna beskriva och jämföra är 
något som eleven ska utveckla enligt kursplanens strävansmål.

Att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter 
genom att använda olika metoder, måttsystem och mätinstrument 
är också förmågor som eleven ska utveckla. I set 9641 träffar eleven 
på manometern som mätinstrument.
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