
 
I den här övningen får eleverna dokumentera med film/rörlig bild. I senaste 
revideringen av läroplanen har det även förtydligats i centrala innehållet att 
dokumentation ska ske såväl med som utan digitala verktyg. Nedan ser du utdrag 
från kursplanen som går att koppla till övningen. 

Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten 
genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller 
digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av 
arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är 
synliggjord. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom 
att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska 
eller digitala modeller. Under arbetsprocessen 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. 

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med 
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema 
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll: 

Teknik 1-3,  
Skapa till exempel en film om: Egna konstruktioner där man tillämpar enkla 
mekanismer. 

Teknik  4-6,  
Skapa till exempel en film om: Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur 
de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra 
och förstärka krafter. 

TEKNIK– DOKUMENTERA 



Teknik  7-9,  
Skapa till exempel en film om: Tekniska lösningar inom kommunikations- och 
informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och 
mobiltelefoni.  

Ämnets syfte:  

 • Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 
kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i 
en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett 
medvetet och innovativt sätt.  

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper 
om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer 
och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna 
ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.  

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för 
att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har 
betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att 
bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, 
könsroller, ekonomi och hållbar utveckling. 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 
funktion, 

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 
lösningar, 

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 


