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Boken om Teknik 1–3
Elevens första grundbok i teknik.

PROVLEKTION: Alla broars dag
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Teknik 1–3.
Lektionen består av:
• Boken om Teknik 1–3, sidorna 28–29.
• Boken om Teknik 1–3 Arbetsbok s.18.
• Boken om Teknik 1–3 Lärarbok s. 48–49.

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna utvecklar kunskap om broar, att få göra 
en konstruktion med hjälp av teknikens arbetssätt samt att dokumentera sitt 
arbete. 

Siktar mot kunskapskrav i slutet av åk 6

Eftersom det inte fi nns kunskapskrav i teknik för årskurs 3 strävar vi mot 
 kunskapskraven i årskurs 6.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen 
och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och 
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 funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på 
 några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de 
material som används.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten 
genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller 
 digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och 
 välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer 
av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del 
är synliggjord.

Så här kan du arbeta

1. Läs själv igenom sidorna 48–49 från Lärarboken för att få inspiration till 
 lektionen.

2. Kopiera de bifogade sidorna 28-29 från grundboken till din elevgrupp.
3. Titta på bilderna och prata om vad eleverna känner till om broar.
4. Läs texten på sidan 28 tillsammans, t.ex. genom att högläsa. Uppmuntra 

eleverna att ställa nyfikna frågor och fundera på om det är något som de inte 
förstår. 

5. Låt sedan eleverna arbeta med sidan 18 i Arbetsboken.
6. Avsluta med att göra en eller kanske båda Att göra -uppgifterna och låta 

eleverna få redogöra för sina broar för varandra.
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Broar

Syfte med uppslaget
– Att ge underlag för lärande om olika typer av 
broar. 
– Att genomföra en konstruktion med teknikens 
arbetssätt.
– Att få pröva på att lösa ett problem med hjälp av 
teknik och att dokumentera arbetet.

LGR 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan 
att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 
ändamålsenlighet och funktion; att identifiera problem 
och behov som kan lösas med teknik och utarbeta för-
slag till lösningar samt att använda teknikområdets 
begrepp och uttrycksformer. De kunskapskrav som du 
kan bedöma elevernas kunskaper mot är Eleven kan 
beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i 
vardagen och några ingående delar som samverkar för 
att uppnå ändamålsenlighet och funktion och Eleven kan 
genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruk-
tionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar 
samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla 
dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller 
texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Centralt innehåll: 

• Några enkla ord och begrepp för att benämna och 
samtala om tekniska lösningar.

• Undersökande av hur några vardagliga föremål är 
uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade 
och kan förbättras.

• Material för eget konstruktionsarbete. Deras  
egenskaper och hur de kan sammanfogas.

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla  
mekanismer.

• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och 
fysiska modeller.

ORD OCH BEGREPP

hängbro, balkbro, fackverksbro, stabil, valvbro, triangel, 
svajigt, stumt, byggmaterial, stapla, fantasibro,  

Så här kan du arbeta med uppslaget 

En ände att börja i
Inled med att titta på bilderna och svara på frågorna:

• Varför bygger man broar?
• Varför är broarna byggda på olika sätt? 

Fakta 
Mer om bilderna på broarna s. 28.

Hängbron av rep och brädor har jag tyvärr ingen 
information om, men den talar för sig själv. Men 
fundera över: 
• Skulle du våga gå över den?
• Varför har man byggt en hängbro där?

Balkbron är det kanske någon av eleverna 
som känner igen? Det är Sveriges längsta bro, 
Ölandsbron. Den går mellan Kalmar på fastlandet 
och Färjestaden på Öland i Östersjön. Den är 6 
072 m lång och båtar som är lägre än 36 m kan 
passera under den 13 m breda bron. Bron är byggd 
av betong som är förstärkt med armeringsjärn. 
Egentligen är Öresundsbron ännu längre, men 
där finns ju delar som inte befinner sig på svenskt 
territorium.

Fackverksbron heter Forth Rail Bridge och det 
är en järnvägsbro som man hittar nära Edinburgh i 
Skottland. När bron byggdes 1883–1890 så var den 
ett av de största brobyggena. Den var i 40 år den bro 
i världen som hade längst spannvidd. Med det menas 
i det här fallet längden på den del av bron som tågen 
åker på. Bron byggdes från vardera sidan av en flod 
och när de två halvorna möttes skulle de bara fästas 
ihop. Men det sägs att det fattades en liten bit för 
att man skulle kunna slå i de tjocka stålbultar som 

Tekniska lösningar

28

Broar
Lovis visar sina favoritbroar.

Att bygga med fackverk betyder att man bygger som i trianglar. 

Det blir stadigt.

Känn efter själv:

Kläm på en kvadrat. Svajigt värre.

Kläm på en triangel. Stumt och stabilt.

Varför är broarna 
byggda på olika sätt?

– Den här hängbron 
skulle jag aldrig våga 
gå över.

– Det här är en balkbro. Visst ser 
väl den lite stadigare ut? 

– Denna fackverksbro hittar du i 
Skottland. Den ser stabil ut. 
Hela bron är byggd av stål.

– Världens snyggaste 
valvbro, tycker jag. Den 
� nns i Frankrike. Ser du 
vad den är byggd av?
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skulle hålla ihop halvorna. Då tände man massor 
av stora eldar på bron. Då utvidgades järnet. De två 
brodelarna blev längre. Sedan var det lätt som en 
plätt att slå i sista spiken. Bra skröna eller hur?

Valvbron är den franska Pont du Gard som är en 
så kallad romersk akvedukt. Som bilden visar är den 
byggt av sten i flera spann. 

Fler typer av broar. Det finns många fler olika 
typer av broar än de på bilderna t.ex. båg-, klaff-, 
konsol- och kavelbroar. Det är lätt att hitta bilder 
även på dessa. 

Några kända broar.

Tower bridge i London är kanske världens mest 
kända bro. Den är 65 m hög och 250 m lång. Den har 
vägar för bilar men också en gångbana högst upp.

Suckarnas bro i Venedig. Om man pussar den 
man är kär i när man åker i en gondol under den bro 
som kallas för Suckarna bro i Venedig så kommer 
kärleken hålla i sig hela livet. Det är bara en myt, 
men det som är sant är att de som kör gondolerna 
tjänar bra på att köra fram och tillbaka under bron 
med turister.

Titta på bilden på fantasibron i boken. Så här såg 
förlagorna till bilderna i boken ut. Det är ett alldeles 
äkta fantasibrobygge av lågstadieelever. Låt dina 
elever fundera över vad det är för broar? (Den ena 
är en fruktbro och den andra är en undervattensbro, 
som är i ett rör så man inte blir uppäten av hajarna.)

Att göra
Fackverk
Härma bilderna i boken och bygg en kvadrat och en 
triangel av sugrör. Låt eleverna känna skillnaden. En 
total Aha-upplevelse. Och så bra att det blåser rakt 
igenom en bro eller ett torn byggt med denna teknik. 
Supersmart!
Bygg broar 
Sugrörsbron är bara en av många broar att bygga i 
klassrummet. Även papper och tejp eller pasta och 
limpistol går att använda vid brobygge.
Bygg en fantasibro
När eleverna arbetar med sina fantasibroar kan 
dessa frågor vara till hjälp, förutom de som 
redan finns i boken. De kan vara ett stöd vid 
redovisningen:
• Vad är speciellt med bron?
• Vilket/vilka material användes? 
• Vilken typ av bro är det?
• Hur lång är den och hur lång tid tog det att 

bygga den? 
Glöm inte att dokumentera byggena. Kanske 
eleverna kan göra en powerpointpresentation med 
bilder?
Här brukar eleverna förstå hur viktigt det är att man 
skissar och/eller gör en ritning innan man bygger. 

Knyt ihop innan ni går vidare
Låt eleverna berätta om vilken som är deras 
favoritbro.

Arbetsboken
Broar, s. 18.

BOKTIPS

Persson, H: Boken om Teknik. Liber.
Persson, H: Tummen upp Teknik åk 3. Liber.

LÄNKTIPS

Och om ni törs, Tacomabron som kollapsade totalt:
http://www.youtube.com/watch?v=lXyG68_caV4

Tekniska lösningar

Du behöver: byggmaterial, verktyg, lim, tejp, 
några kompisar att bygga tillsammans med

Stapla två högar böcker, 20 cm högt 
och med 30 cm mellan högarna.

Bygg en bro mellan högarna.

Vilken av era broar tål mest  tyngd? 
Pröva!

ATT GÖRA 8: BYGG BROAR

Du har fått i uppdrag att bygga en fantasibro.

Den roligaste, mest påhittiga och knasigaste bron 
någonsin.

Vad heter bron?

Var fi nns den?

Varför behövs den?

Skissa på hur din 
    fantasibro skulle se ut.

Sedan börjar du bygga!

ATT GÖRA 9: BYGG EN FANTASIBRO

– Det här är en balkbro. Visst ser 
väl den lite stadigare ut? 
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Tekniska lösningar

28

Broar
Lovis visar sina favoritbroar.

Att bygga med fackverk betyder att man bygger som i trianglar. 

Det blir stadigt.

Känn efter själv:

Kläm på en kvadrat. Svajigt värre.

Kläm på en triangel. Stumt och stabilt.

Varför är broarna 
byggda på olika sätt?

– Den här hängbron 
skulle jag aldrig våga 
gå över.

– Det här är en balkbro. Visst ser 
väl den lite stadigare ut? 

– Denna fackverksbro hittar du i 
Skottland. Den ser stabil ut. 
Hela bron är byggd av stål.

– Världens snyggaste 
valvbro, tycker jag. Den 
fi nns i Frankrike. Ser du 
vad den är byggd av?
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Tekniska lösningar

Du behöver: byggmaterial, verktyg, lim, tejp, 
några kompisar att bygga tillsammans med

Stapla två högar böcker, 20 cm högt 
och med 30 cm mellan högarna.

Bygg en bro mellan högarna.

Vilken av era broar tål mest  tyngd? 
Pröva!

ATT GÖRA 8: BYGG BROAR

Du har fått i uppdrag att bygga en fantasibro.

Den roligaste, mest påhittiga och knasigaste bron 
någonsin.

Vad heter bron?

Var fi nns den?

Varför behövs den?

Skissa på hur din 
    fantasibro skulle se ut.

Sedan börjar du bygga!

ATT GÖRA 9: BYGG EN FANTASIBRO
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Broar

Här är två exempel på broar.1

Skriv en berättelse om din bro.2

Rita en skiss som visar din egen fantasibro.

Grundboken s. 28–29

4712453_BoTeknik_A_1-3 orig.indd   18 2017-05-10   09:21


