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Tack för att du valt att prova 
LEGO® Educations nya koncept 

BricQ Motion

LEGO® Education BricQ Motion Essential 
(förskoleklass och lågstadiet)

LEGO® Education BricQ Motion Prime 
(mellan- och högstadiet)

BricQ Motion finns i två versioner:



LEGO® Education BricQ Motion Essential

Individuellt inlärningsset

Gör så här:

• Gå in på https://education.lego.com/sv-se/
lessons och få en överblick över tillgängliga 
lektionsplaner. Med sorteringsfunktionen kan 
du enkelt sortera ut alla lektioner kopplade till 
BricQ Motion Essential.

• Lektionerna som är markerade med HYBRID 
passar till det individuella inlärningssetet du har 
i din hand.

• Klicka på lektionen ”Straffkast”.  
Under rubriken ”Stöd för lärare”  
-> ”Resurser för hybridinlärning” 
finns lektionsplan med tillhörande  
elevblad. 

• Bygg, testa, reflektera och  
pröva elevbladet!

SCANNA MIG!



LEGO® Education BricQ Motion Prime

Individuellt inlärningsset

Gör så här:

• Gå in på https://education.lego.com/sv-se/
lessons och få en överblick över tillgängliga 
lektionsplaner. Med sorteringsfunktionen kan 
du enkelt sortera ut alla lektioner kopplade till 
BricQ Motion Prime.

• Lektionerna som är markerade med HYBRID 
passar till det individuella inlärningssetet du har 
i din hand.

• Klicka på lektionen ”Gymnast”. Under rubriken 
”Stöd för lärare” -> ”Resurser för hybridinlärning” 
finns lektionsplan med tillhörande elevblad.

• Bygg, testa, reflektera och pröva elevbladet!

SCANNA MIG!
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Läs mer om koncepten 

fspartner.se

Vi hoppas att du hittar inspiration om hur du använder BricQ Motion
 i ditt klassrum med detta nya koncept från LEGO® Education.

Behöver du hjälp, har frågor eller vill veta mer om vårt 
material eller kurser för lärare är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Väljer du oss som leverantör hjälper vi dig hela vägen!

Kontakta oss
post@fspartner.se eller +46 73 098 47 70

Henrik Sjödin är vår sälj och utbildningsansvariga på 
FIRST Scandinavia Partner AB.
Henrik har en dubbel akademisk examen (Civ. Ing. 
Teknisk Fysik & Gymnasielärare) och har svensk  
lärarlegitimation (Gy/Gr) i 7 ämnen. LEGO Educations 
koncept har fyllt en stor del av Henriks arbetsvardag 
under många år, främst som gymnasielärare och  
anställd på LEGO System A/S men även i andra 
positioner. Henrik är certifierad LEGO Education 
Teacher Trainer. Henrik har sin arbetsplats i Stockholm.


