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Introduktion 
 
Förkunskapskrav 
Du har… 
… testat materialet så att du vet hur man bygger legobilen samt hur Maker-
beam fungerar 
… kunskap om hur Scania eller något annat företag inom produktionsindu-
strin organiserar sitt arbete 
… också gått med på passet tidigare 
 
Checklista 
 Legot är i ordning i lådorna. 
 Tre färdigbyggda modeller av legolastbilen. En till monteringsgruppen 

och två till observationsgruppen. 
 Makerbeam är i ordning och redo att plockas fram. 
 Projektorn fungerar och datorn är inkopplad. 
 Leta upp en internetsida med timer, exempelvis http://www.online-

stopwatch.com/countdown-timer/ . 
 

Rekvisita 
Detta är endast förslag på rekvisita. Om du har egna idéer, som möjliggör 
utförandet av fastställda uppdrag, är detta givetvis okej. 
 Scanialastbilen som eleverna kan kolla på, förslagsvis till avslutning-

en. 
 

Beskrivning av laborationen 
Under laborationen ska klassen delas in i två grupper. Poängtera att det inte 
är en tävling mellan grupperna utan att de samarbetar och hjälper varandra 
att bli bättre och effektivare! 
 
Först ska grupp 1 montera legobilar. Eleverna i grupp 2 intar då en observat-
ionsroll där deras uppgift är att se hur grupp 1 arbetar för att sedan kunna 
arbeta mer effektivt när de byter roller. Grupp 2 får även möjlighet att titta 
närmare på hur legobilen är konstruerad och hur man sätter ihop den. Till 
detta får de två legobilar, en som de kan titta på och en de kan ta isär och 
sätta ihop igen. 
 
Grupp 1 får ca 5 min på sig för att testbygga legolastbilen samt att sätta upp 
en plan för hur de ska organisera sig. Sätt timern på projektorn på fyra minu-
ter och starta grupp1. 
 

http://www.online-stopwatch.com/countdown-timer/
http://www.online-stopwatch.com/countdown-timer/
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Efter detta kan ni diskutera vad de gjorde bra och vad de kunde göra bättre. 
Redan här kan du kommentera de ”lager” som byggts upp vid flaskhalsarna 
och återkoppla till hur en verklig industri hade hanterat detta. Få hela klassen 
att hjälpas åt med att demontera lastbilarna (alla utom 3 modeller) och sor-
tera i rätt lådor. 
 
Byt sedan roller så att grupp 2 får montera och grupp 1 observera. Upprepa 
ytterligare. Idealt så hinner man även ännu ett varv så att grupp 1 hinner 
med ett andra försök med legobilarna. 
 
Gå sedan över till Makerbeam. Instruera klassen hur materialet fungerar. 
Upprepa sedan förfarandet med legobilarna med skillnaden att de nu får 5 
minuter på sig att bygga, eftersom detta är ett svårare material och tar längre 
tid att bygga med. 
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Syfte 
 
Allmänt ska passet skapa insikt om att teknik även innebär ett sätt att tänka 
och organisera produktionen i en industri. Syftet är att eleverna ska lära sig 
om förbättringsarbete och identifiera och åtgärda flaskhalsar samt komplexi-
teten i en industri berörande detta. Passet anknyter även till kursplanen i 
teknik. Nedan följer exempel: 
 
 
Grundskolan 7-9 
 (7-9): Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, 

till exempel vid produktion och distribution (av elektricitet).  
 (7-9): Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, 

undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur 
faserna i arbetsprocessen samverkar. 

 (7-9): Återvinning och återanvändning av material i olika tillverknings-
processer. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. 

 

Innehåll 
Man lär sig att det alltid kommer att finnas flaskhalsar i en produktionsindu-
stri, oavsett hur man organiserar sig. Exempel på begrepp som blir mer kon-
kreta och diskussioner kan handla om: 
 
 Flaskhals 

- Ett bättre ord kanske är trång sektor? 
 Lager 

- Diskutera gärna varför man försöker undvika lager. 
 Återvinning 

- Återvinning av spillmaterial. 
 
 
Kommentarer 
Poängtera att det inte är en tävling mellan grupperna. Det leder ofta till stäm-
ningar i grupperna. 
Det är inte materialet eller modellerna i sig som är centralt i laborationen, 
utan diskussionen och organiseringen kring som är centralt.  
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Instruktioner  
 

Uppdragen Instruktioner 

 

Slide1: 
Presentera dig själv. 
Fråga eleverna vad de vet om Scania. Berätta att 
Scania är en av huvudsponsorerna till VH (därav 
namnet Scania på skolprogrammet). 
Ställ gärna frågan om vad teknik är för eleverna. 
Förklara att teknik för en industri även innebär att 
organisera och optimera sin produktion. 

 

Slide2-3: 
Berätta om hur Scania producerar lastbilar på 
löpande band. 

 

Slide4: 
Visa filmen, men pausa någon eller ett par 
gånger för att visa att bakom varje lastbil så 
kommer en till, att de går på löpande band och 
förklara att varje person har samma arbetsuppgif-
ter för varje lastbil (detta syns inte i klippet ef-
tersom alla har likadana kläder och hastigheten 
är uppvriden). 
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 Slide5: 
Dela in gruppen i 2, monteringsgrupp och obser-
vationsgrupp. Förklara att de sen kommer att 
bytas av. Observationsgruppen får 2 legobilar till 
att börja med, en modell de inte monterar isär 
och en till som de kan montera isär och bygga 
upp igen. 

 

Slide6: 
Pausa videon och förklara. Låt gärna eleverna 
själva förklara innehållet. 
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Summering(~15 min kvar av lektionen) 
Diskutera kopplingarna och skillnaderna med vad de har gjort på laboration-
en jämfört med hur det kan se ut på en riktig produktionsindustri. 
 
Låt eleverna tala ut…  
Exempel på vad man kan tala om 

• Låt de berätta vad de har lärt sig. 
• Har de frågor om att studera på KTH/SU? 
• Har de frågor om gymnasiestudier? 
• …etc. 

Summera gärna själv passet… 
• Vad tycker du var kul med detta pass? 
• Vad tycker du att eleverna gjorde bra? 

 
Mycket positivt om avslutet ger eleverna en aha-upplevelse de kan ta med 
sig hem.  
 

Efter avslutat pass 
Checklista 
 Se till så att materialet är återställt som det var innan ni började, ord-

ning i lådorna 
 Plocka undan lego, Makerbeam. 
 Se till så att salen är iordningställd. 


