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Pedagogisk planering – Ritteknik
Centralt innehåll:
(11) Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler
och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

Kunskapskrav:
(K5) Göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar.

Uppgift:
Du ska träna på att kunna rita ett tredimensionellt föremål i tre vyer.
Du ska även kunna bygga tredimensionella modeller med hjälp av färdiga ritningar.

Bedömning:
E

Tolka ritningar för
att bygga modeller
K5
Rita i tre vyer

C

A

Kan med lite hjälp bygga enklare
modeller med hjälp av ritningar.

Kan bygga modeller med hjälp av
ritningar på egen hand.

Kan arbeta helt självständigt och
bygga avancerade modeller med
hjälp av ritningar.

Kan med lite hjälp rita någon vy
av ett enkelt föremål.

Kan rita enklare föremål i tre vyer.

Kan rita avancerade föremål i
tre vyer.
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Pedagogisk planering – Eget arbete om Internet
Centralt innehåll:
(6) Tekniska lösningar inom kommunikation och information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
(12) Internet och andra globala tekniska system. Fördelar, risker och sårbarhet.
(16) Kulturella föreställningars påverkan hos män och kvinnors yrkesval och teknikanvändning.

Kunskapskrav:
(K1) Beskriva med tekniska begrepp hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
(K6) Föra underbyggda resonemang om hur olika tekniska lösningar i samhället har förändrats över tid och drivkrafter för
teknikutvecklingen
(K7) Föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle
och miljö.

Uppgift:
Du ska skapa ett digitalt arbete som beskriver Internets födelse, funktion och användning.

Bedömning:
E

C

Kan kortfattat förklara hur
Internet är uppbyggt på ett
övergripande sätt.

Kan förklara hur Internet är
uppbyggt, beskriva delarna och
förklara hur dessa delar
samverkar i systemet.

Resonemang om
K6 drivkrafter för
teknikutvecklingen

Har någon tanke om varför
Internet finns och hur det föddes

Kan resonera om drivkraften
bakom Internets födelse

Resonemang om
K7 konsekvenserna av
Internet

Beskriver någon för- och nackdel
med systemet.

Beskriver några för- och nackdelar
med systemet.

K1 Funktion

A
Kan ingående förklara hur Internet
är uppbyggt samt hur delarna i
systemet samverkar på ett tydligt
sätt och använder ett relevant
språk.
Kan resonera från olika
infallsvinklar om drivkraften bakom
Internets födelse
Beskriver utvecklat både personliga
och globala fördelar och problem
med systemet.
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Pedagogisk planering – Elektronik
Centralt innehåll:
(3) Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.
(10) Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Kunskapskrav:
(K1) Beskriva med tekniska begrepp hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
(K3) Genomföra enkla konstruktionsarbeten.

Uppgift:
Du ska tillverka ett trådspel som bl. a. består av fyra vanliga elektronikkomponenter.
Du ska även lämna in en skriftlig funktionsbeskrivning som förklarar hur spelet fungerar.

Bedömning:
E

K1 Funktionsbeskrivning

Utseende
K3 Funktion
Ansvar

Kan beskriva översiktligt och
kortfattat hur trådspelet fungerar,
t.ex. vad som händer, och varför,
när ögla och speltråd rör vid
varandra.
Trådspelet färdigt med alla
komponenter på rätt plats.

C
Beskriver komponenternas funktion
och hur de till viss del samverkar
för spelet ska fungera, med ett till
stor del korrekt språk.
Ett fungerande trådspel där
lödningarna är okej.
Jobbat till stor del självständigt.

A
Beskriver ingående
komponenternas funktion och
hur de samverkar för att spelet
ska fungera på ett tydligt sätt,
med ett korrekt språk.
Ett fungerande trådspel, med
snygga lödningar utan för
mycket lödtenn.
Jobbat självständigt, och löst
eventuella problem som dykt
upp.
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Pedagogisk planering – Papperstillverkning
Centralt innehåll:
(4) Bearbetning av råvara till färdig produkt, till exempel papperstillverkning.
(14) Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser som bidrar till hållbar utveckling.

Kunskapskrav:
(K7) Föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle
och miljö.

Uppgift:
Du ska genom en enkel process återvinna papper.
Du ska även kunna resonera generellt om återvinning och hållbar utveckling.

Bedömning:
E

Resonemang om
K7 återvinningens föroch nackdelar

Kan beskriva någon för- och
nackdel med återvinning.

C

A

Kan beskriva för- och nackdelar med
återvinning.
Resonera kring återvinningens
betydelse för miljön.

Kan beskriva för- och nackdelar
med återvinning och sätta dem i
relation till varandra.
Resonera kring återvinningens
betydelse för miljön.
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Pedagogisk planering – Högtalaren
Centralt innehåll:
(10) Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Kunskapskrav:
(K1) Beskriva med tekniska begrepp hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
(K3) Genomföra enkla konstruktionsarbeten.

Uppgift:
Du ska bygga en högtalare efter färdig beskrivning.
Du ska även lämna in en skriftlig funktionsbeskrivning som förklarar hur högtalaren fungerar.

Bedömning:
E
Kan förklara funktionen
övergripande.

Kan beskriva några delars funktion
t. ex elektromagnetens och
membranets funktion.

Högtalaren hopsatt.
Klarar uppgiften med stöd av
lärare eller klasskompis.

Högtalaren ger ifrån sig ljud.
Arbetat till stor del självständigt.

K1 Funktionsbeskrivning

Utseende
K3 Funktion
Ansvar

C

A
Beskriver elektromagnetens
funktion helt korrekt. Beskriver
ingående ljudvågornas uppkomst
och dess egenskaper samt
förklarar lådans funktion med
korrekta begrepp och på ett
tydligt sätt.
Snygg och fungerar bra även vid
låga frekvenser.
Arbetat helt självständigt, och
löst eventuella problem som dykt
upp.
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Pedagogisk planering – Förbränningsmotorn
Centralt innehåll:
(1)
(5)
(8)
(13)

Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.

Kunskapskrav:
(K1) Beskriva med tekniska begrepp hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
(K6) Föra resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visa på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Uppgift:
Du ska känna till hur olika förbränningsmotorer fungerar.
Du ska även känna till den historiska utvecklingen av förbränningsmotorn och drivkrafter bakom den.

Bedömning:
E

K1

Förbränningsmotorns
funktion

Historisk utveckling
K6 och drivkrafter
bakom den

C

Kan med lite hjälp förklara
funktionen hos någon motor.
Känner till namnen på några
delar.

Kan förklara funktionen hos någon
motor. Känner till namnen på
flertalet delar.

Föra något enkelt resonemang om
t ex ångmaskinens inverkan på
samhället.

Föra resonemang om hur någon
motor har utvecklats och vad den
har haft för inverkan på samhället.
Ge någon förklaring till varför
utvecklingen sett ut så.

A
Beskriver elektromagnetens
funktion helt korrekt. Beskriver
ingående ljudvågornas uppkomst
och dess egenskaper samt
förklarar lådans funktion med
korrekta begrepp och på ett
tydligt sätt.
Föra resonemang om och
jämföra hur olika motorer har
utvecklats och deras inverkan på
samhället. Förklara varför
utvecklingen sett ut som den
gjort.
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Pedagogisk planering – Broprojekt
Centralt innehåll:
(2) Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner
(7) Betydelsen av egenskaper, drag- och tryckhållfasthet vid val av material i tekniska lösningar
(8) Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
(9) Teknikutvecklingsarbetets olika faser, identifiering av behov, förslag till lösningar och konstruktion
(11) Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Kunskapskrav:
(K2)
(K3)
(K4)
(K5)

Resonemang om materials användning i tekniska lösningar
Genomföra enkla konstruktionsarbeten
Formulerar och väljer handlingsalternativ till konstruktionsarbetet
Göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar.

Uppgift:
Du ska i grupp bygga en bro av tilldelat material som har ett spann på minst 30 cm och klara lasten 10 N.
Du ska även lämna in en rapport som beskriver arbetsgången och innehåller en ritning på bron.

Bedömning:

K2

Resonemang om
materialet

E

C

A

Kan resonera om någon för- eller
nackdel med vald brotyp med
utgångspunkt från materialet.

Kan resonera om för- och nackdelar
med vald brotyp med utgångspunkt
från materialet.

Bron konstrueras genom att
undersöka och pröva möjliga idéer
till lösningar.

Bron konstrueras genom att
undersöka och ompröva möjliga
idéer till lösningar.
Bron har en formgivning som är
tekniskt genomtänkt.

Fungerande grupparbete.
Bidrar med någon idé som med
någon bearbetning leder arbetet
framåt.
Rapporten beskriver arbetsgången
till viss del och innehåller enkel
skiss.

Fungerande grupparbete.
Bidrar med idéer som leder arbetet
framåt.

Kan resonera om för- och
nackdelar med vald brotyp, samt
jämföra dessa med andra
brotyper med utgångspunkt från
materialet.
Bron konstrueras genom att
undersöka och ompröva möjliga
idéer till lösningar.
Bron har en formgivning som är
tekniskt genomtänkt och där
man använt lite material i
förhållande till stabilitet och
lastförmåga.
Fungerande grupparbete.
Bidrar med idéer och
handlingsalternativ som leder
arbetet framåt.
Tydlig och snygg rapport som
ingående beskriver
konstruktionen och arbetsgången
och innehåller skalenlig ritning i
tre vyer.

K3 Byggprocessen

K4 Idéprocess

K5 Dokumentation

Tydlig rapport som beskriver
arbetsgången innehåller skalenlig
ritning av bron.
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Pedagogisk planering – Framtidens bil
Centralt innehåll:
(4) Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Kunskapskrav:
(K7) Föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle
och miljö.

Uppgift:
Du ska känna till olika typer av motorer och för- och nackdelar med dessa.
Du ska även kunna resonera om hur valet mellan dessa motorer ger olika konsekvenser för människan och miljön.

Bedömning:
E

Resonemang om
K7 återvinningens föroch nackdelar

Kan beskriva någon för- och
nackdel hos någon motor.

C

A

Kan jämföra för- och nackdelar
mellan olika motorer och dra
slutsatser om hur dessa motorer kan
påverka oss människor och vår
miljö. Kan spekulera om framtidens
motor.

Kan jämföra olika motorer och
resonera om konsekvenser för
samhälle och miljö, samt
drivkrafter bakom olika typer av
motorer. Föra utvecklade
resonemang om hur motorerna
kommer se ut i framtiden.
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Kunskapskraven i Teknik
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

E

C

A

Eleven kan undersöka olika tekniska
lösningar i vardagen och med viss
användning av ämnesspecifika begrepp
beskriva hur enkelt identifierbara delar
samverkar för att uppnå ändamålsenlighet
och funktion.
Eleven för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om likheter och
skillnader mellan några material och deras
användning i tekniska lösningar.
Eleven kan genomföra enkla
teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
genom att undersöka och pröva möjliga
idéer till lösningar samt utforma enkla
fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan undersöka olika tekniska
lösningar i vardagen och med relativt god
användning av ämnesspecifika begrepp
beskriva hur ingående delar samverkar för
att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Under arbetet med teknikutveckling och
konstruktion bidrar eleven till att formulera
och välja handlingsalternativ som leder
framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av
arbetet med skisser, modeller, ritningar
eller rapporter där intentionen i arbetet till
viss del är synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang kring hur några
föremål och tekniska system i samhället
förändras över tid och visar då på
drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om hur olika val
av tekniska lösningar kan få olika
konsekvenser för individ, samhälle och
miljö.

Under arbetet med teknikutveckling och
konstruktion formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med någon
bearbetning leder framåt.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av
arbetet med skisser, modeller, ritningar
eller rapporter där intentionen i arbetet är
relativt väl synliggjord.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang kring hur några
föremål och tekniska system i samhället
förändras över tid och visar då på
drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om hur olika val
av tekniska lösningar kan få olika
konsekvenser för individ, samhälle och
miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska
lösningar i vardagen och med god
användning av ämnesspecifika begrepp
beskriva hur ingående delar samverkar för
att uppnå ändamålsenlighet och funktion
och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om likheter och
skillnader mellan några material och deras
användning i tekniska lösningar.
Eleven kan genomföra enkla
teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
genom att undersöka och systematiskt
pröva och ompröva möjliga idéer till
lösningar samt utforma välutvecklade och
genomarbetade fysiska eller digitala
modeller.
Under arbetet med teknikutveckling och
konstruktion formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven för utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om likheter och
skillnader mellan några material och deras
användning i tekniska lösningar.
Eleven kan genomföra enkla
teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
genom att undersöka och pröva och
ompröva möjliga idéer till lösningar samt
utforma utvecklade fysiska eller digitala
modeller.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer
av arbetet med skisser, modeller, ritningar
eller rapporter där intentionen i arbetet är
väl synliggjord.
Eleven kan föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang kring hur några
föremål och tekniska system i samhället
förändras över tid och visar då på
drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om hur olika val
av tekniska lösningar kan få olika
konsekvenser för individ, samhälle och
miljö.

Allmänna råd:
 Försök visa vad du kan i alla lägen genom att delta i diskussioner och var aktiv muntligt under genomgångar.
 Ha alltid rätt materiel med dig. Penna, anteckningsbok och övningshäfte är viktiga redskap varje lektion.
 Använd lektionstiden på bästa sätt. Ta anteckningar, ställ frågor och var nyfiken.

