
TEKNIK åk 7-9 
 
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och 
för samhällets utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har 
ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I 
vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och 
arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut 
rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, 
samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig 
och begriplig. 
 
Syfte 
Undervisningen i teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska 
kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och 
agera i en teknikintensiv värld.  Teknikämnet i grundskolan vill göra 
tekniken som omger oss synlig och begriplig. Eleverna ska också ges 
förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med ämnets specifika 
begrepp. 

De ska även få kunskaper om hur man kan lösa olika problem och 
uppfylla behov med hjälp av teknik. Teknikämnet ska också ge 
förståelse för att teknik har betydelse för, och påverkar, människan, 
samhället och miljön. Ämnet ska även ge eleverna tilltro till sin förmåga 
att  
bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, 
etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.  
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
teknikens historiska utveckling för att förstå hur tekniken påverkat och 
påverkat oss i samspel med andra vetenskaper. Ytterligare ett mycket 
viktigt syfte är att förstå hur våra teknikval påverkar vår miljö och 
omgivning. 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förut- 
sättningar 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, 

 Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 
samhälle och miljö, och 

 Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 
tekniken har förändrats över tid. 
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Tekniska lösningar 

 

 Pastakonstruktioner, broar 
Tekniklego 

 

Tekniklego 
Högtalararbete 
 

Arbetssätt för utveckling 
av tekniska lösningar 

 

 Ritningslära 
Lödövningar som leder fram till elektronikarbete 

 

Ritningslära 
Elektronik 
 

 

Teknik, människa, samhälle 
och miljö 

 Teknikhistoria, Nobeltema 
 

Renovera hemma tema 
Teknikhistoria 
 

Övergripande 
För alla skolår 

Säkerhet i salen och vid användande av verktyg 
Uppfinningar, teknikhistoria, tävlingen Finnupp 
 
Miljötänk bakom allt arbete. Framförallt praktiskt, vara noga med att tvätta penslar, sätta på lock, inte slösa med material osv. 

 


