4DFrame

INSEKT
UPPDRAG
1. Bygg en insekt med minst en rörlig del.
2. Namnge insekten.
3. Gör en skiss på insekten.
4. Beskriv insekten och dess rörliga delar med tekniska termer.
5. Vad kan insekten göra?
6. Vilka problem hade ni vid bygget av insekten?
7. Hur skulle ni kunna utveckla er insekt?
8. Förbered en kort presentation av er modell.

0243-79 39 00
www.2047.nu

4DFrame

INSEKT
Övergripande mål och kunskapskrav. Lgr 11
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
och känna tillit till sin egen förmåga.
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
ståndpunkter grundade på kunskaper.

Kopplingar till kursplanen i teknik.
Lgr 11
År 1-3

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en
viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

År 4-6

• 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.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identi ering av behov, undersökning, förslag till lösningar,
konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer ochmekanismer.
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och
måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
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