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BASMATERIAL TEKNIK ÅK 7-9 GRUNDSÄRSKOLAN 

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

TEKNISKA LÖSNINGAR 
Teknikens Hus undervisningsmaterial 
Magiska Mekanismer, Lego Vetenskap 
och Teknologi samt Tekniken i cykeln. 

  Basläromedel i teknik anpassad 
efter Lgr 11, t ex 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

För läromedel, verktyg, material, 

  sopsortering 

Föremål som består av rörliga delar 
och hur de rörliga delarna är 
sammanfogade med hjälp av olika 
mekanismer för att uppnå en viss 
funktion, t ex handbromsen eller 
tramporna på cykeln. 

  PULS Teknik 4-6, tredje upplagan,   
  Staffan Sjöberg, Natur och Kultur     

Alternativt   
 

Förslag på övrig litteratur   
Material för att visa enkla maskiner t 
ex olika leksaker, handbroms och 
tramporna på en cykel, fiskespö, 
klocka med mekaniskt urverk, 
drillborr, handvevad visp, skiftnyckel 
etc 

  
 

Att lära teknik ute, Naturskoleföreningen   

  
 

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

  
 

Teknikhistoria, Staffan Hansson 

  Faktaböcker, t ex Försök med teknik,H Norvik, D Powell 

  Så funkar maskiner Lek med teknik, Teknikens Hus Varje låda bör märkas med innehålls- 

    Teknik med hus och broar samt Konstruera mera, Teknikens Hus förteckning. 

    Teknik med el, Torsten Bengtsson, 
Nypon Förlag 

Snilleblixtarna - KLURA   

     Teknikgrytan, Hans Persson   

      
 

Xperimentlust /Mera xperimentlust,  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. 

      
 

Katrin Lindwall 

Hur vanliga hållfasta och stabila 
konstruktioner är uppbyggda, till 
exempel hus och broar. 

Besök i Teknikens Hus -Gula Huset   
 

Christofer Polhems testamente,  

Titta på t ex husbyggen, broar , staket, 
kända byggnadsverk  

  
 

M H Lindgren,  

  
 

  

  http://www.arkdes.se/arkitekturboxen/    Internet och film, t ex  Internet och film, t ex    

      www.ur.se www.ur.se    

  Hembygdsföreningen: stadsvandring   UR:Klimatmonstret. 5 delar UR:Hela apparaten. 11 program. Funktionell sopsortering för kompost, 
papper, kartong, plast, metall, 
batterier etc inomhus. Sopboda i 
anslutning till skolan. 

      UR: Välkommen till staden, 5 delar SLI: Broslaget 

      UR: Runt i naturen, magnetmysteriet www.teknikochnatur.se 

Material som används t ex i hållfasta 
och stabila konstruktioner, samt 
deras egenskaper. 

T ex Eventuellt material för att gjuta i  UR: Jobb i staden. 5 program http://www.finnupp.se/ 

betong betong UR: Ett med mobilen. 5 program.  http://www.teknikspanarna.se/   

trä   UR: Gigantiska experiment http://hurdetfunkar.se/   

glas   UR: Spelet om hjärnan. Dataspel. http://teknikensunder.com/ Skyddsklädsel för elever. 

  metaller   UR:Arkitektur av skräp www.tekniktillsammans.se   

  plaster   UR: Ramp Höjdare www.tekniskamuseet.se  Skydd befintliga bord. 

  armeringsjärn   SLI: Evas funkarprogram http://www.liu.se/cetis/   
  

 
  

 
www.hanper.se   

      http://lillapolhem.tekniskamuseet.se/  
http://www.liu.se/cetis/polhem/    

Tekniska lösningar som utnyttjar 
elkomponenter för att åstadkomma 
ljud, ljus eller rörelse, tex larm och 
belysning. 

Teknikens Hus undervisningsmaterial 
Det rör sig om el 

  www.algodoo.com www.skolappar.nu Eluttag, även i tak 
  

 
www.prv.se Grenuttag 

Material som t ex   
 

www.tiselius.net/ewa   

hårtork   
 

http://lillapolhem.tekniskamuseet.se/  
  

  ficklampa batterier 
  

  
  solcellsdrivna leksaker    

 
Facebook: Teknikämnet i fokus   

  

rörelsevakt, automatiska dörrar   
 

Facebook: Appar för särskolan   

fotocell     Youtube: science projects    

 

http://www.arkdes.se/arkitekturboxen/
http://www.ur.se/
http://www.ur.se/
http://www.teknikochnatur.se/
http://www.finnupp.se/
http://www.teknikspanarna.se/
http://hurdetfunkar.se/
http://teknikensunder.com/
http://www.tekniktillsammans.se/
http://www.tekniskamuseet.se/
http://www.liu.se/cetis/
http://www.hanper.se/
http://lillapolhem.tekniskamuseet.se/
http://www.liu.se/cetis/polhem/
http://www.algodoo.com/
http://www.skolappar.nu/
http://www.prv.se/
http://www.tiselius.net/ewa
http://lillapolhem.tekniskamuseet.se/
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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) 
Tillvägagångssätt för att lösa tekniska 
vardagsproblem och behov, t ex om 
lampan slocknar och att inreda ett 
rum. 

brytbladskniv aluminiumfolie   

drillborr ballonger Se sid 1 (4)   

figursåg blompinnar   Se sid 1 (4)   

flacktång flirtkulor       

  fogsvans gem   
 

  

  hammare glasspinnar/spatlar   
 

  

  håltång gummiband Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

  insexnycklar, sats hjul av plast/trä Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

  japansåg häftstift av metall       

  kabelskalare klädnypor       

  kablar med krokodilklämmor kugghjul, remhjul, remmar       

  limpistol lim, limpatroner       

  lödpenna metalltråd: koppar, järn       

  mattkniv, Stanley olika typer av fjädrar       
Egna konstruktioner med 
tillämpningar av principer för hållfasta 
och stabila strukturer, mekanismer 
och elektriska kopplingar. 

mejlsar, olika typer olika typer av skruvar, muttrar, spik       

metallsåg piprensare       

popnittång popnitar Internet och film, t ex Internet och film t ex   

rundtång påsnitar Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

sax snören, olika typer   
 

  

  sidavbitare sugrör   
 

  

  skiftnyckel tejp: maskerings, textil, silver   
 

  

  skruvdragare m borrar 
 

  
 

  

  stålmåttband batterier, 1,5V och 4,5V samt hållare   
 

  

  syl/pryl glödlampor, lamphållare   
 

  

  tumstock m tum och cm kabel   
 

  

  täljkniv m parerstång krokodilklämmor   
 

  

  vattenpass/laser larm, dioder   
 

  

  vinkelhake motorer       

  strömbrytare, batterihållare propellrar       

  ev. solceller och strålkastare 
 

  
 

  

  
 

Återvunnet material som t ex       

  Någon form av strukturerat 
konstruktionsmaterial t ex , Lego, 
GeoMag, PLUSPLUS, 4D Frame 

olika typer av plast, trä, kartong,        

  wellpapp, metall, textilier, garn,    
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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,            

FORTS     Basläromedel i teknik anpassad 
efter Lgr 11 t ex: 

Lärarhandledning samt ev 
kopieringsunderlag till den valda 
läroboken. 

Se sid 1 (4) 

        

      Se sid 1 (4)   

Dokumentation med förklarande ord 
och begrepp, t ex i form av enkla 
skisser, bilder och med fysiska eller 
digitala modeller. 

digitalkamera, min 1 st/klassrum     Se sid 1 (4)   

Internetanslutning           

läsplattor min 5 st, appar     
 

  

4-5 dator per klassrum     
 

  

      Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

  dokumentkamera 1 st, för att visa 
praktiska moment 

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

          

            

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

        

          

          

            

            

            

Användning av redskap och teknisk 
utrustning för kommunikation, 
informationssökning och tjänster av 
olika slag i samhället. Hur de används 
på ett säkert sätt. 

Se ovan samt nästa sida   Internet och film, t ex Internet och film t ex   

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

 
    

 
  

 
    

 
  

 
    

 
  

  
 

    
 

  

  
 

    
 

  

  
 

    
 

  

  
 

    
 

  

  
 

    
 

  

  
 

        

            

  
 

    
 

  

Manualer för redskap och teknisk 
utrustning i närmiljön.  
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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) 

Tekniska system i hemmet och 
samhället, t ex vatten- och 
avloppssystem och system för 
återvinning. Några delar i systemen 
och hur de samverkar. Systemens 
förändringar över tid och några 
orsaker till det. 

Miljöskolan: sopresan, vattenresan, 
energiresan. 

    

  Se sid 1 (4)   

 
    Se sid 1 (4)   

Studiebesök Norrmejeriet         

 
    

 
  

Teknikens Hus: Gula Huset     
 

  

    Faktaböcker, t ex Förslag på övrig litteratur:   

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

  
 

        

  www.tekniktillsammans.se          

  Mjölkens väg         

            

Säkerhet vid användning av 
kommunikations- och 
informationsteknik, t ex 
mobiltelefoni och internet. 

Se föregående sida, samt t ex         

Håll dina barn säkra när de surfar:         

www.symantec.se         

www.surfalugnt.se         

  BRIS: Handbok om internetsäkerhet   Internet och film, t ex Internet och film t ex   

  för barn.   Se sid 1 (4) Se sid 1 (4)   

        
 

  

Olika sätt att hushålla med resurser i 
närmiljön, t ex energi och vatten. 

Egna undersökningar, t ex ur     
 

  

Lek med teknik,Teknikens Hus     
 

  

  Försök med teknik, Norvik & Powell     
 

  

  www.energifallet.se      
 

  

        
 

  

        
 

  
Konsekvenser av teknikval, t ex för- 
och nackdelar med olika tekniska 
lösningar. 

Utifrån arbetsområdet och den 
tekniska lösning som studeras. 

        

        

      
 

  

            

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. Viktigt 
med korrekta begrepp. 

        

        

        
          

            

 

http://www.tekniktillsammans.se/
http://www.symantec.se/
http://www.surfalugnt.se/
http://www.energifallet.se/

