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BASMATERIAL TEKNIK ÅK 1-6 GRUNDSÄRSKOLAN  

Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

TEKNISKA LÖSNINGAR 
        För läromedel, verktyg, material, 

        sopsortering 

      Basläromedel i teknik anpassad 
efter Lgr 11 t ex: 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

  

      Utrymme där allt material är samlat. 
Packa i i t ex transparenta plastlådor 
(ev efter tema). 

Föremål där enkla mekanismer 
såsom hävstänger och länkar 
används för att uppnå en viss 
funktion, till exempel föremål på 
lekplatsen och husgeråd av olika 
slag. 

Teknikens Hus undervisnings- 
material Magiska Mekanismer, Lego 
Vetenskap och Teknologi samt 
Tekniken i cykeln. 

  PULS Teknik åk 1-3, NoK 

  Värt ett försök – Lärarens bok,    

  biologi, fysik, kemi, teknik samt   Varje låda bör märkas med innehålls- 

  arbetshäften. Barbro Anderberg m fl. Förslag på övrig litteratur: förteckning. 

  Sanoma förlag Teknikdidaktik, Veronica Bjurulf   

      Att lära teknik ute, Naturskoleföreningen   

      
 

Lek med teknik, Teknikens Hus 
Viktigt att materialet finns i ett 
allmänt utrymme och inte i klassrum. 
Om elever har tillgång till utrymmet 
där materialet förvaras är det viktigt 
att skåpen är låsbara. 

  Alternativa förslag på material   Faktaböcker, t ex Konstruera mera, Teknikens Hus 

  Material för att visa enkla maskiner      Teknikgrytan, Hans Persson 

  som t ex  leksaker, dörrhandtag,      MH Lindgren; Christoffer Polhems testamente 

  kofot, sax, hammare, tänger, skott-     Borgström H (2004); Härmapan människa 

  kärra, pincett, konservöppnare,      Monroe C; Verktygsapan   

  klädnypa, kedja etc     Försök med teknik, H Norvik, D Powell   

          Funktionell sopsortering för kompost, 
papper, kartong, plast, metall, 
batterier etc inomhus. Sopboda i 
anslutning till skolan. 

          

      Internet och film, t ex Internet och film t ex 

      www.ur.se   

      UR: Mitt liv som grej. 10 program www.tekniktillsammans.se   

      saxen, plåstret, suddet, bollen,  www.cetis.se   

  
 

  säkerhetsnålen, gaffeln etc. www.teknikochnatur.se Skyddsklädsel för elever. 

  
 

    www.lillapolhem.se   

  
 

  UR: Teknikshowen. 5 program www.ungafakta.se Skydd befintliga bord. 

  
 

  miljö, uppfinnare, toalett, mikron, www.skolappar.nu   

Tekniska lösningar där människan 
härmat naturen, t ex kardborren 
som förebild för kardborrebandet. 

T ex   cykeln/hjulet, teknik gör dig stark. www.tekniskamuseet.se    

fågelnäbb: tång, kil     www.liu.se/cetis/polhem   

kardborre: kardborreband   SLI: Evas funkarprogram www.ur.se  Eluttag, även i tak 

  fågelvinge: flygplansvinge     
 

Grenuttag 

  kamoflage (mimikry): kameolont   SLI: Kayos krita. Flera olika program. Evas länkar för lågstadiet ;   

  
 

  Om NO/Teknik. www.tiselius.net    

  
 

    www.algodoo.com   

  
 

    UR: Hela apparaten   

  
 

    
 

  

  
 

    Facebook: Teknikämnet i fokus   

  
 

    Facebook: Appar för särskolan   
            

 

http://www.ur.se/
http://www.tekniktillsammans.se/
http://www.cetis.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.lillapolhem.se/
http://www.ungafakta.se/
http://www.skolappar.nu/
http://www.tekniskamuseet.se/
http://www.liu.se/cetis/polhem
http://www.ur.se/
http://www.tiselius.net/
http://www.algodoo.com/
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

TEKNISKA LÖSNINGAR, FORTS 
          

          

Material för eget konstruktions-
arbete. Deras egenskaper och hur de 
kan sammanfogas. 

 
  Basläromedel i teknik anpassad 

efter Lgr 11 t ex: 
Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (4) 

T ex T ex   

spårmejsel  ballonger Se sid 1 (4)   

stjärnmejsel  blompinnar   Se sid 1 (4)   

  torxmejsel  bomullstråd       

    buntband   
 

  

  figursåg flirtkulor   
 

  

  flacktång utan avbitare färg Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

  fogsvans gem Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

  hammare glasspinnar/spatlar       

  håltång hjul av trä/plast       

  häftpistol häftklammer       

  japansåg klädnypor       

  kniv m parerstång lim (limstift, All-lim)       

  limpistol limpatroner       

  mattkniv olika typer av skruvar       

  pincett piprensare       

  sax, stor påsnitar Internet och film, t ex Internet och film t ex   

  sidavbitare skruv Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

  skiftnyckel spik   
 

  

  skärunderlägg ståltråd   
 

  

  syl/pryl sugrör   
 

  

  tumstock sågblad till figursåg   
 

  

  vinkelhake tejp (målar, el, plast)   
 

  

        
 

  

  Kort med verktygets namn samt kort Återvunnet material som t ex   
 

  

  med bild på verktyget. - plastförpackningar   
 

  

  
 

- kartong/wellförpackningar   
 

  

  Någon form av strukturerat 
konstruktionsmaterial som t ex: 

- metall       

  - tyg       

  kapla, Lego, GeoMag, PLUSPLUS - garn   
 

  

  4D Frame, Georello GeoTech - kork       

  
 

- träspill       

  
 

- frigolit, cellplast       

            

Några enkla ord och begrepp för att 
benämna och samtala om tekniska 
lösningar. 

Utifrån arbetsområdet och den 
tekniska lösning som studeras. 
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

STRATEGIER FÖR ATT HANTERA 
OCH UTVECKLA TEKNISKA 
LÖSNINGAR 

          

 
        

  
 

  Basläromedel i teknik anpassad 
efter Lgr 11 t ex: 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (4) 

Undersökande av hur några 
vardagliga föremål är uppbyggda, 
utformade och fungerar. 

T ex verktyg, köksredskap, möbler,      

dörrhandtag etc   Se sid 1 (4)   

 
    Se sid 1 (4)   

  
 

        

  
 

    
 

  

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

      Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

Egna konstruktioner där man 
tillämpar enkla mekanismer. 

Se sid 2 (4) Se sid 2 (4)       

 
        

  
Lutande plan 

        

            

            

Dokumentation, t ex i form av 
skisser och bilder. 

digitalkamera         

Internetanslutning     Internet och film, t ex Internet och film t ex   

  läsplattor , appar   Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

  datorer     
 

  

  
 

    
 

  

  dokumentkamera, för att visa 
praktiska moment 

    
 

  

      
 

  

  
 

    
 

  

  Önskvärt med ActiveBoard/ 
projektor/Mimio teach eller liknande 
i samtliga klassrum. 

    
 

  

      
 

  

      
 

  

  
 

    
 

  

            

            

Redskap och teknisk utrustning i 
närmiljön. Hur de används på ett 
ändamålsenligt och säkert sätt. 

Vid arbete med annat centralt      
 

  

innehåll i teknik.         

 
        

  
 

    

  

  

          

  
 

        
Instruktioner, t ex till enkla 
byggsatser. 

T ex Lego         
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Centralt innehåll Lgr 11 Modeller/verktyg/material Förbrukningsmaterial Litteratur etc för elever Litteratur etc för lärare Förvaring/övrigt 

TEKNIK, MÄNNISKA, SAMHÄLLE           

OCH MILJÖ           

      Basläromedel i teknik anpassad 
efter Lgr 11 t ex: 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (4) 

Föremål i elevens vardag. Hur de är 
anpassade efter människans behov 
och har förändrats över tid. 

I samband med annat centralt      

innehåll i teknik, t ex verktyg,    Se sid 1 (4)   

köksredskap, möbler     Se sid 1 (4)   

            

        
 

  

        
 

  

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

      Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

            

            

            

Säkerhet vid teknikanvändning, t ex 
när man hanterar elektricitet. 

I samband med annat centralt          

innehåll i teknik         

            

  

          

          

      Internet och film, t ex Internet och film t ex   

      Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP 
      

 
  

      
 

  

            
Ord, begrepp och symboler inom 
ämnet teknik för att t ex samtala om 
teknik och utvärdera 
arbetsprocesser. 

Utifrån arbetsområdet och den          

tekniska  lösning som studeras.      
 

  

          

          

        

  

  

          

            

            

            

            

 


