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Identifiera och analysera 

tekniska lösningar 

utifrån ändamålsenlighet 

och funktion. 

Använda 

teknikområdets 

begrepp och 

uttrycksformer 

Du kan undersöka olika tekniska 

lösningar i vardagen. 

Du kan beskriva sin modell med viss 

användning av ämnesspecifika 

begrepp 

Du kan beskriva hur vissa enkla delar 

fungerar tillsammans. 

 

 

 

Du kan föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om 

fördelar och nackdelar mellan olika 

material i sin modell 

Du kan undersöka olika tekniska 

lösningar i vardagen. 

Du kan beskriva sin modell med 

relativt god användning av 

ämnesspecifika begrepp  

Eleven kan beskriva hur alla delar 

fungerar tillsammans. 

 

 

 

Du kan föra utvecklade och relativt 

väl underbyggda resonemang om 

fördelar och nackdelar mellan olika 

material i sin modell 

Du kan undersöka olika tekniska 

lösningar i vardagen. 

Eleven kan beskriva sin modell med 

god användning av ämnesspecifika 

begrepp  

Du kan beskriva hur alla delar 

fungerar tillsammans. 

Du kan jämföra med liknande 

lösningar. 

 

Du kan föra välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om 

fördelar och nackdelar mellan olika 

material i sin modell 

 

 

 

Identifiera problem och 

behov som kan lösas 

med teknik och 

utarbeta förslag till 

lösningar 

Du kan genomföra enkla 

konstruktionsarbeten genom att 

undersöka och pröva möjliga idéer 

till lösningar och bygga en enkel 

modell. 

 

 

Under lektionsarbetet kan du 

konstruera din modell utifrån färdiga 

förslag. 

 

 

Du gör en enkel dokumentation med 

text och bilder där man kan följa 

delar av arbetsprocessen 

Du kan genomföra enkla 

konstruktionsarbeten genom att 

undersöka och pröva och ompröva 

möjliga idéer till lösningar och bygga 

en utvecklad modell. 

 

 

Under lektionsarbetet kan du 

konstruera din modell utifrån egna 

förslag som behöver någon 

bearbetning. 

 

Du gör en utvecklad dokumentation 

med text och bilder där man kan 

följa större delen av arbetsprocessen 

Du kan genomföra enkla 

konstruktionsarbeten genom att 

undersöka och systematiskt pröva 

och ompröva möjliga idéer till 

lösningar och bygga en välutvecklad 

och genomarbetad modell. 

 

Under lektionsarbetet kan du 

konstruera din modell utifrån egna 

förslag. 

 

 

Du gör en välutvecklad 

dokumentation med text och bilder 

där man kan följa hela 

arbetsprocessen 

 


