
  
Min förpackning 

 

1. Du ska konstruera en förpackning som ska användas till en matvara. Vilken 

matvara väljer du. 

 

När du designar den ska du tänka på: 

 

● Hur förpackningen ska användas (hur ska den öppnas, vem ska 

använda den, svaga händer/ stora händer/ små händer) 

 

● Hur förpackningen ska transporteras (både från fabrik till affär och från 

affär till kund) 

 

● Vilken typ av matvara som förpackningen ska innehålla (ska 

förpackningen vara lufttät, tålig, vattenavstötande, hålla kyla etc) 

 

● Hur förpackningen tillverkas (hur fylls innehåll på, hur förseglas 

förpackningen) 

 

● Vilka material ska förpackningen bestå av  

 

● Hur påverkar förpackningen miljön (kan delar återvinnas och isåfall hur) 

 

 

Dessa tankar ska du redovisa i din tekniska rapport 

 

2. Du ska först skissa på och sen göra en ritning av din förpackning i skala. Du 

har tillgång till linjal, passare och rutat papper. 

 

3. Du ska bygga en modell av din förpackning. Du har tillgång till 
kartong, limpistol, brytkniv och sax.  

 

4. Du ska beräkna hur mycket matvara förpackningen rymmer. 

 

5. Du ska tillverka en etikett som visar vilken matvara som förpackningen 

innehåller och hur mycket som ryms. Etiketten ska “sälja in” produkten till den 

blivande kunden. Använd din fantasi! 

 

Du har 5 lektioner på dig att slutföra uppgiften. Sammanställ alla dina tankar, 

skisser, ritningar och bilder på produkten i en teknisk rapport i Pages och 

skicka en preliminär rapport till elin.nasslander@stockholm.se senast den 17 

oktober. Den 7e november ska den slutgiltiga rapporten skickas in.  

 

Stort lycka till! 
 

mailto:elin.nasslander@stickholm.se


 

 

Syftet med arbetet är att ni ska lära er om: 

 

● Teknikutvecklingsarbetets olika faser (sidan 7-8 i Teknikboken) 

 

 

● Dokumentation i form av manuella skisser och ritningarmed förklarande 

ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med 

fysisk modell. Enkel, skriftlig rapport som beskriver och sammanfattar 

konstruktions- och teknik utvecklingsarbetet (sidan 9 och 13 i 
Teknikboken) 

 

 
 
 
  



 
 

  

E C A 

Du kan diskutera på ett enkelt 
sätt om likheter och skillnader 
mellan några material och hur 
de kan användas i 
förpackningen. 

Du kan diskutera på ett 
utvecklat sätt om likheter och 
skillnader mellan några 
material och hur de kan 
användas i förpackningen. 
 

Du kan diskutera på ett 
välutvecklat sätt om likheter 
och skillnader mellan några 
material och hur de kan 
användas i förpackningen. 

Du kan bygga och förbättra 
förpackningen genom att 
undersöka och testa olika 
idéer på ett ganska bra sätt. 
Du gör enkla fysiska modeller. 
 
 

Du kan bygga och förbättra 
förpackningen genom att 
undersöka och testa olika 
idéer på ett bra sätt. Du gör 
utvecklade fysiska modeller. 
 
 

Du kan bygga och förbättra 
förpackningen genom att 
undersöka och testa olika 
idéer på ett mycket bra sätt. 
Du gör välutvecklade fysiska 
modeller. 
 

Du kan hjälpa till att ge förslag 
på och välja arbetssätt som 
gör att ditt teknikarbete går 
framåt. 

Du kan ge förslag på och välja 
arbetssätt som efter någon 
förbättring gör att ditt 
teknikarbete går framåt. 

Du kan ge förslag på och välja 
arbetssätt som gör att ditt 
teknikarbete går framåt. 
 
 
 

Du kan visa på ett enkelt sätt 
med skisser, modeller, 
ritningar eller rapporter hur du 
ska arbeta. Du visar på ett 
ganska bra sätt hur du har 
tänkt. 
 
Exempelvis: 
Ritning som visar delar av 
konstruktionen. Ritningen 
stämmer ganska bra överens 
med den fysiska modellen. 

Du kan visa på ett enkelt sätt 
med skisser, modeller, 
ritningar eller rapporter hur du 
ska arbeta. Du visar på ett bra 
sätt hur du har tänkt. 
 
 
Exempelvis:  
Ritning som visar 
konstruktionen från tre olika 
vinklar samt olika detaljer. 
Ritningen stämmer bra 
överens med den fysiska 
modellen. 

Du kan visa på ett välutvecklat 
sätt med skisser, modeller, 
ritningar eller rapporter hur du 
ska arbeta. Du visar på ett 
mycket bra sätt hur du har 
tänkt. 
 
Exempelvis:  
Ritning som visar både 
konstruktionen från tre olika 
vinklar samt olika detaljer. 
Ritningen och mått stämmer 
bra överens med den fysiska 
modellen. 

 
 


