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Boken om Teknik 1–3
Elevens första grundbok i teknik

PROVLEKTION: Nobeldagen, uppfi nnare!
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Teknik 1–3, elevens första teknikbok. 
Du får också en förhandsvisning som ett utdrag ur den kommande lärarboken.

Lektionen består av:

•	 Boken	om	Teknik	1–3,	sidorna	58–59	samt	61.
•	 Utdrag	ur	kommande	lärarbok.

Syfte
Syftet med provlektionen är att eleverna utvecklar kunskap om uppfi nningar och 
hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.

Siktar mot kunskapskrav i slutet av åk 6

Eftersom det inte fi nns kunskapskrav i Teknik för årskurs 3, strävar undervisningen 
mot	att	eleverna	i	årskurs	6	kan	föra enkla och till viss del underbyggda 
 resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har 
förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för 
individ, samhälle och miljö.
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Så här kan du arbeta

1. Läs igenom utdraget ur Lärarboken för att få tips kring hur du kan planera 
undervisningen.

2.	 	Kopiera	de	bifogade	sidorna	58-59	och	61	från	Grundboken	till	din	elevgrupp.

3. Inled gärna med att resonera kring vad eleverna känner till om Alfred Nobel och 
nobelpriset. 

4. Samtala vidare om uppfinningar och vad de känner till om det.

5.	 Läs	sidorna	58–59	i	Grundboken	och	resonera	kring	innehållet.	Ta	tips	från	 
texten i Lärarboken om du vill utveckla detta med knasiga uppfinningar eller 
olika uppfinnare. 

6.	 Diskutera	med	eleverna	Vad	skulle	du	vilja	uppfinna?	och	gå	sedan	vidare	med	
att	läsa	sidan	61.

7. Låt sedan eleverna rita och skriva om den uppfinning de skulle vilja göra. Kanske 
ni har en liten uppfinnarverkstad där eleverna får göra prototyper till sina  
uppfinningar.

8.	 Avsluta	med	att	låta	eleverna	redovisa	sina	uppfinningsförslag	för	varandra.
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Om uppfinnare och uppfinningar
Syfte med uppslaget
•	 Att	skapa	intresse	för	teknik	genom	att	berätta	om	olika	uppfinnare	och	 

uppfinningar.
•	 Att	visa	några	exempel	på	hur	teknik	utvecklats	för	att	lösa	olika	behov.
•	 Att	visa	på	hur	tekniska	löningar	kan	förbättras.

Så här kan du arbeta med uppslaget

En ände att börja i

Titta	på	bilderna	av	de	knasiga	uppfinningarna.	Hur	funkar	de?	Vad	är	tanken	
bakom?	Vilka	behov	är	det	som	uppfylls?

Leta efter fler bilder och häpna tillsammans över fler onödiga uppfinningar. Sök 
på internet på ”konstiga”, ”knasiga” eller ”onödiga uppfinningar”. Eller Japanska 
uppfinningar du inte trodde fanns. Eleverna älskar detta. Varför inte förundras 
av bilder på ”bananskivaren”, ”ta med guldfisken på-promenad-ställningen”, 
eller andra häpnadsväckande innovationer. Eller varför inte Lovis favorit: 
”Tandborsten utan borst. För dem som inte har några tänder”. Sökord: onödiga 
uppfinningar, konstiga uppfinningar.

Titta på bilderna av handikapphjälpmedel

Titta på en bild taget och resonera om hur dessa tre uppfinningar fungerar.

Fakta
Kända svenska uppfinnare 

Christoffer Polhem 

Polhem är en av Sveriges viktigaste uppfinnare eftersom hans uppfinningar bidrog 
till	att	Sverige	blev	en	stormakt.	Gruvdriften	blev	mycket	lönsam	med	hjälp	av	Pol-
hems snillrika konstruktioner.

Alfred Nobel 

Nobel	var	en	svensk	uppfinnare	som	levde	år	1833–1896.	Hans	mest	berömda	
 uppfinning är sprängämnet dynamit. Tidigare hade man använt ett ämne som heter 
nitroglycerin när man sprängde. Det var en vätska som exploderade vid minsta stöt. 
Det inträffade många olyckor när man fraktade vätskan eller när man arbetade 
med den. Nobel lyckades blanda nitroglycerinet med ämnen som gjorde att den 
blev till en deg och exploderade först när man lät en liten smällare (en tändhatt) 
sätta	igång	explosionen.	Nobel	fick	patent	på	dynamiten	år	1876.	Han	donerade	
hela sin förmögenhet till den stiftelse som delar ut nobelprisen.
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Amalia Eriksson uppfann 1859 en karamellstång som hon kallade ”polkagrisen” 
Låt	eleverna	gissa	vilken	svensk	stad	hon	kom	från?

Laila Ohlgren är kvinnan bakom den gröna luren på mobilen (uppringning) som 
redan	2009	användes	av	fyra	miljarder	människor	över	hela	världen.

Solgun Drevik är den svenska kvinna som har flest patent. Hon har utvecklat 
många nya typer av dambindor. 

Bengt-Gunnar Magnusson -	Utvecklade	AXE-systemet	som	ligger	till	grund	för	
tekniken i alla modern telefonväxlar. 

Johan Ullman- har utvecklat av- och på-knappen som stänger av mobilen när man 
håller den intryckt ett par sekunder och headset till mobilen där mikrofonen sitter i 
sladden. 

Att göra: 

Visa hur ett melittafilter fungerar

Koka vatten. Blanda i the i lösvikt (det som blev över när du gjorde raketen av 
thepåsen på förra uppslaget).

Filterera teet genom ett Melittafilter. (Man kan ha en avklippt petflaska som tratt.)

Njut av en nice kopp of the.

Rösta på viktigaste uppfinningen

Det här är några av de uppfinningar man brukar hitta på listor över världens- 
viktigaste- uppfinningar (med årtal)

Ångmaskinen	[Uppfunnen	1712] 
Pengar	[Uppfanns	ca	3000	f	Kr] 
Teleskopet	[Uppfunnet	cirka	1608] 
Det mekaniska uret [Uppfunnet	1735] 
Flygmaskinen [Uppfunnen	1903] 
Penicillin [Upptäckt	1928] 
Plogen [Uppfunnen	cirka	6000	f	Kr]
Skriftspråket	[Uppfunnet	cirka	3200	f	Kr] 
Hjulet	[Uppfunnet	cirka	4000	f	Kr] 
Gutenbergs tryckpress  
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Syfte med uppslaget
•	 Att	ställa	frågor	som	leder	till	diskussioner	och	idéer	om	framtidens	teknik.

Så här kan du arbeta med uppslaget

Framtidens teknik

Förhoppningsvis har arbetet med Boken om Teknik 1-3 lett till att eleverna lärt sig 
en hel del om teknikens historia och teknikens utveckling.

Här på sista sida är det äntligen dags att få spekulera och fundera över hur tekniken 
kommer	att	utvecklas	i	framtiden?	För	den	saken	är	biff.	Lita	på	att	det	inte	kommer	
se likadant ut om 100 år. Alla har säkert någon gång funderat över hur det kommer 
att se ut i framtiden.

Låt eleverna rita och bygga modeller som visar deras uppfinningar om något som 
kommer att:  

Förbättra vår hälsa
Ge	oss	bättre	boende
Utveckla	vår	mat	och	matlagning
Utveckla	hur	vi	reser	och	transporterar	saker
Förenkla eller förbättrar kommunikation
Minska miljöförstöring och klimathotet

En mycket användbar källa för att hitta exempel på framtidens teknik och vad 
som är på gång inom både naturvetenskap och teknik är magasinet Illustrerad 
vetenskap. Den är, trots alla rapporter om det sviktande intresset för No och teknik 
i skolan, Sveriges mest lästa magasin.
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58

Alla tiders teknik 

Om uppfi nnare 
och uppfi nningar
En del uppfi nningar är både lyckade och användbara. 
Andra kanske inte är lika nödvändiga. Vad sägs om… 

Lyckade uppfi nningar

Christopher Polhem

Ett namn att lägga på minnet 
är den svenske uppfi nnaren 
Christopher Polhem. Han kom 
på hur man kunde använda vattenkraft för att hissa 
upp tunga stenar ur gruvor. Han uppfann också bland 
annat pumpar, slipmaskiner och hänglås. Hurra för 
Polhem!

… strumporna som ser ut som skor? ... kläderna som städar? ... chipspincetten? 
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Alla tiders teknik 

Lyckade uppfi nningar 
kan ibland göras ännu bättre
Det fi nns många bra exempel på hur lyckade 
uppfi nningar kan göras ännu bättre inom det 
område som kallas handikapp-hjälpmedel.

Melittafi ltret

Melitta Benz tröttnade på att det blev geggigt 
när hon kokade kaffe. Hon la ett papper i en 
burk med hål i. När man hällde kaffet genom 
fi ltret blev kaffet mindre grumligt. Så uppfanns 
melittafi ltret.

59

Muggen har fått två öron. 
Då går det lättare att hålla och lyfta.

Fingerkameran läser för blinda.

Lyssna med tungan!
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Alla tiders teknik 

Framtidens teknik? 
Vilken teknik kommer att lösa framtidens problem?

61

ATT GÖRA 18: DINA IDÉER OM FRAMTIDENS TEKNIK

Vilka problem fi nns det i världen som skulle kunna lösas med ny teknik?

Både sådant som är nära dig och sådant som är längre bort. 

Här är några idéer från elever som går i tredje klass:

 Kläder med tryckknapp som gör att de ändrar storlek, 
så att de passar perfekt och anpassar sig efter årstid 
när man sätter dem på sig.

 Telefon som visar hologram av den man pratar med.

 Evighetssprutan, som ger dig evigt liv.

 Tidspausaren, en manick som gör att man får mer tid 
t.ex. när man shoppar.

Vad skulle du vilja uppfi nna? Något som inte fi nns nu. 
Försök komma på något som inte fi nns nu men som 

 förbättrar vår hälsa

 ger oss bättre boende

 handlar om mat och matlagning

 utvecklar hur vi reser och 
transporterar saker

 förenklar eller förbättrar 
kommunikation

 något som minskar miljöförstöring 
och klimathotet

Skorna som gör att man kan fl yga.
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