
Datorer 
 
Historia  

● Beskriv datorns historiska utveckling.  
● Vilka tekniska uppfinningar har varit nödvändiga för att kunna skapa dagens datorer? Till 

exempel transistorer, elektricitet… 
● Beskriv vilka tekniska framsteg som har varit möjliga tack vare datorer 

 
Funktion 

● Beskriv hur en dator fungerar 
● Beskriv datorns olika komponenterna och vad de gör t ex hårddisk, CPU, input... 
● Förklara hur komponenterna arbetar tillsammans 

 
Säkerhet: 

● Beskriv någon säkerhetsaspekt som är viktig att tänka på vid användning av datorer, t ex               
skydd av data  

 
Människan: 

● Beskriv vilket eller vilka behov som drivit fram utvecklingen av internet 
● Beskriv hur datorer har förändrat människans levnadsvillkor (både positiva och negativa           

förändringar) 
Källor 

● Vilka källor har du använt. Är källorna trovärdiga? Jämför informationen. 
 

Du beskriver när och hur datorer      
började utvecklas. 
 
 

Du förklarar hur datorer har utvecklats      
över tiden och hur användningen av      
datorer har förändrats med tiden.  

Du resonerar kring hur datorer har      
utvecklats och vilka tekniska innovationer     
som bidragit till utvecklingen. Du gör en       
analys över hur datorer kan tänkas      
användas i framtiden. 

Du namnger de viktigaste    
komponenterna som en dator    
består av och  deras funktion. 

Du förklarar hur de olika delarna i       
datorn arbetar tillsammans. 

Du förklarar på en detaljerad nivå hur       
delarna i datorn arbetar tillsammans. 

Du beskriver en säkerhetsaspekt    
som är viktig att tänka på vid       
användandet av datorer. 
 

Du förklarar flera säkerhetsaspekter och     
resonerar om deras påverkan i två led. 

Du resonerar kring flera    
säkerhetsaspekter och hur de påverkar     
både individer och samhälle  i flera led. 

Du beskriver vilket eller vilka     
behov som har varit drivande för      
utvecklingen av datorer. Du    
beskriver hur människans   
levnadsvillkor har påverkats av    
användandet av datorer. 

Du förklarar vilket eller vilka behov som       
har varit drivande för utvecklingen av      
datorer och hur människans    
levnadsvillkor har påverkats av    
användandet av datorer. Du resonerar i      
två led. 

Du resonerar kring vilka för- och      
nackdelar som finns med datorer. Du      
förklarar varför utvecklingen av datorer har      
skett. Du beskriver påverkan i flera steg       
både för individer och samhälle. 

Du använder dig av 1-2 källor och       
redovisar dem. 

Du använder dig av 3-4 källor och       
redovisar dem i en källförteckning. 

Du använder dig av 3-4 källor och       
resonerar kring varför du valt dem och       
redovisar dem i en källförteckning, 

Du dokumenterar arbetet med    
bilder och text. Du har med alla       
rubriker som står i uppgiften. 

Du dokumenterar arbetet med tydliga     
rubriker, bilder och förklarande bildtexter. 

Du använder ett tekniskt språk i rapporten. 

 
  



Internet 
 
Historia  

● Beskriv internets historiska utveckling 
● Vilka tekniska uppfinningar har varit nödvändiga för att kunna skapa internet? Till exempel 

elektricitet… 
● Beskriv vilka tekniska framsteg som har varit möjliga tack vare internet 

 
Funktion 

● Beskriv hur internet fungerar 
● Beskriv internets olika delar och vad de gör, t ex IP adresser, domäner, servrar… 
● Förklara hur delarna som bygger upp internet samverkar 

 
Säkerhet: 

● Beskriv någon säkerhetsaspekt som är viktig att tänka på vid användning av internet, t ex               
skydd av data  

 
Människan: 

● Beskriv vilket eller vilka behov som drivit fram utvecklingen av datorer  
● Beskriv hur internet har datorer förändrat människans levnadsvillkor (både positiva och           

negativa förändringar) 
Källor 

● Vilka källor har du använt. Är källorna trovärdiga? Jämför informationen. 
 
 

Du beskriver när och hur internet      
började utvecklas. 
 
 

Du förklarar hur internet har     
utvecklats över tiden och hur     
användningen av internet har    
förändrats med tiden.  

Du resonerar kring hur internet har      
utvecklats och vilka tekniska innovationer     
som bidragit till utvecklingen. Du gör en       
analys av hur internet kan tänkas      
användas i framtiden. 

Du namnger de huvudsakliga delarna     
som internet består av och deras      
funktion. 

Du förklarar hur de olika delarna      
som bygger upp internet arbetar     
tillsammans. 

Du förklarar på en detaljerad nivå hur       
delarna som bygger upp internet arbetar      
tillsammans. 

Du beskriver en säkerhetsaspekt som     
är viktig att tänka på vid användandet av        
internet. 

Du förklarar flera säkerhetsaspekter    
och  deras påverkan i två led. 

Du resonerar kring flera    
säkerhetsaspekter och hur de påverkar     
både individer och samhälle  i flera led. 

Du beskriver vilket eller vilka behov som       
drivit fram utvecklingen av internet, hur      
användningen av internet varierar i olika      
delar av världen och hur människors      
levnadsvillkor har påverkats av    
användningen av internet. 

Du förklarar vilket eller vilka behov      
som drivit fram utvecklingen av     
internet och hur människors    
levnadsvillkor har påverkats av    
internet. Du resonerar i två led. 
 

Du resonerar kring vilka för- och      
nackdelar som finns med internet. Du      
förklarar varför utvecklingen av internet     
har skett. Du beskriver påverkan i flera       
steg både på individ- och samhällsnivå.  

Du använder dig av 1-2 källor och 
redovisar dem. 

Du använder dig av 3-4 källor och 
redovisar dem i en källförteckning. 

Du använder dig av 3-4 källor och 
resonera kring varför du valt dem och 
redovisar dem i en källförteckning, 

Du dokumenterar arbetet med bilder och 
text. Du har med alla rubriker som står i 
uppgiften. 

Du dokumenterar arbetet med tydliga 
rubriker, bilder och förklarande 
bildtexter. 

Du använder ett tekniskt språk i 
rapporten. 

 


