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Genomför inlämningsuppgiften Kan i inl resonera i flera led om 

konsekvänser för individ, samhälle, miljö 

med hushållsapparaten. Provfrågor
Projekt: Hushållsapparater

Olika begrepp o kan identifiera viktiga delar 

som samverkar för en funktionell 

hushållsapparat

Gör inlämningsrapport där delar 

och funktion lyfts fram. Inlämning

namn

diskutera i ett eller flera led hur 

programering påverkar oss o samhälet. 

Kan i led beskriva utveckling av 

någon byggnadsteknik

Programmering
Ämnesord, kan visa o berätta hur koder 

samverkar för händelse

Deltar i genomgångar om 

programering och kan samtala om 

ämnet i flera led

Genomför programering efter 

uppsatta mål i PP.

Prov: Bostaden och 

Studiefrågor

Ämnesord, funktion och användning Prov Har minst godkänt på prov och 

studiefrågor

kan berätta i flera led om drivkrafter 

bakom programmeringsutveckling

kan i flera led resonera om val av 

material till en byggnad

TEKNIK 
Kunskapskrav med 

värdeord

E kan undersöka olika tekniska lösningar i 

var- dagen och med viss användning av 

ämnes- specifika begrepp beskriva hur 

enkelt identifierbara delar samverkar för 

att upp- nå ändamålsenlighet och 

funktion.

E kan föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang kring hur 

några föremål o tekniska system i 

samhället förändras över tid och 

visar då på drivkrafter för 

teknikutvecklingen.
Svarar på frågorna i inlämningsuppgiften 

och utvecklar svarenProjekt Atterfallshus

E gör enkla dokumentationer av 

arbetet med skisser, modeller, 

ritningar eller rapporter där 

intentionen i arbetet till viss del 

är synliggjord.

E kan genomföra enkla teknik 

utvecklings o konstruktionsarbeten 

genom att undersöka och pröva 

möjliga ideér till lösningar samt 

utforma enkla fysiska eller digitala 

modeller.

Under arbestprocesen bidrar eleven 

till att formulera och välja 

handlingsalternativ som leder 

framåt.

Dessutom kan eleven föra enkla och till 

viss del underbyggda resonemang om 

hur olika val av tekniska lösningar kan få 

olika konsekvenser för individ, samhälle 

o miljö.
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Kan begrepp kopplade till bostaden och 

konstruktion.

Att ritnigen är rätt gjord o planen 

är funktionell, 

inlämningsuppgiften

Gör en digital ritmodell av din bostad 

inom  reglerna för Atterfallshus

Genomför uppgiften, deltar i 

genomgångar om bostaden

analysera drivkrafter b 

teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats 

över tid.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 

ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets 

begrepp och uttrycksformer,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik 

och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle 

och miljö, och

anger E kvalite på resonemang 

behandlar teknikutvecklingens 

drivkrafter, visar ökad bredd i 

resonemang.

Dessutom för eleven enkla och till 

viss del underbyggda resonemang 

om likheter och skillnader mellan 

några material och deras 

användning.

anger kvaliten på E anv av teknikord 

vid  beskrivnignen av en teknisk delar 

samverkar till en funktion.

ange kvaliteten på elevens 

resonemagan i dokomentation, 

arb, ritning, rapport

anger hur väl eleven genomgför 

en praktisk uppgift med fysiska 

eller digitala modeller

anger graden av självständighet, 

hur eleven bidrar till kvaliten på 

handlingasaletrnativ

anger kvaliten på resonemagnet 

kring material o användning

anger kvaliten på  resonomanget kring 

tekniska lösningar för oss
progression

Kan förklara skilnader på konsekvänser av 

olika konstruktioner 
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