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Om serien 
Med hjälp av teknik har vi människor lyckats hitta lösningar på problem och uppfylla de behov vi 
har. I takt med att världen har utvecklats har vi också utvecklat våra innovationer. Det är typiskt 
teknik. I serien undersöker vi allt från teknik i kläder till tekniska storheter som datorn och 
hjulet.   
 
Typiskt teknik – lätt version (sju avsnitt) är en bearbetad version av originalserien Typiskt teknik 
(tolv avsnitt). UR har valt ut program och bearbetat de delar ur originalserien som kopplar till 
Läroplan för grundsärskolan (Lsär11).  
 
Detta är exempel på anpassningar: 

• ändringar eller borttagningar av snabb grafik i bild 
• borttagningar av höga ljud och ljudeffekter 
• sänkt volymen i ljudmattor som ligger under tal 
• förlängt tiden för skyltar, grafik och annan text i bild för ökad läsbarhet 
• lagt in förklarande skyltar till svåra ord.  

 

Syfte och målgrupp 
Serien handlar om samband mellan teknik, samhälle, människa och miljö – och vill öka 
förståelsen för begrepp och sammanhang. Serien undersöker och analyserar olika tekniska 
lösningar, hur de påverkar oss och vårt samhälle.  
 
Typiskt teknik – lätt version är tänkt för teknikundervisningen i årskurs 7-9 i grundsärskolan. 
Programmen bidrar till ökad förståelse för hur teknik utvecklas, ger kunskaper om historiska 
kopplingar, samt inspirerar och utvecklar intresset för teknik. I lärarhandledningen finns 
samtalsfrågor samt teoretiska och praktiska lektionsförslag, nära kopplade till programmen. 
 
 

 
 

Avsnittsförteckning 
Programmen är 8– 10 minuter långa. 
1. Datorer   4. Kläder   6. Köket  
2. Hjulet   5. Kommunikation  7. Bygga  
3. Bild och video      
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Läroplanskopplingar – Lsär11 
Kursplanen i teknik 
För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss 
göras synlig och begriplig. 
 

 

 

 

 
Den här lärarhandledningen är en av UR bearbetad version. Originalhandledningen till 
programserien Typiskt teknik är skapad av Astrid Lorentzon. 

 

Teknik, människa, samhälle och miljö 
• Tekniska system i hemmet och samhället. Några delar i systemen och hur de samverkar.  
• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer. 
• Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. 

 
Tekniska lösningar 

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel 
datorer, internet och mobiltelefoni. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. 

• Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer 
för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln. 

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. 
• Material som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper. 
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, 

till exempel larm och belysning. 
 

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar 
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och 

elektriska kopplingar. 
• Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. 

 
 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. 
Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När lärarhandledningen 
eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av hela eller 
delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal eller liknande, eller 
visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska 
gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men 
om det är så att du väljer att bara använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är 
(UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 
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Avsnitt 1. Datorer 
Erik berättar om utvecklingen från de första rumsstora 
datorerna, till dagens små. Vi besöker en robotutställning 
där Linda berättar vad AI är och vad det kan användas till. 
Erik programmerar också en robotarm, som ska starta ett 
laserprogram för ett scenframträdande.  
 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Datorer. Vad tror eleverna att 

programmet handlar om? 
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden så 

att alla elever får god behållning av tittandet. Finns det ord som kan betyda olika saker? Finns 
synonymer till orden? 

 
 

 

 
 

Efter visning av programmet 
1. Vad gör man när man programmerar?  
2. Vad fick vi veta om AI, artificiell intelligens? Vad kan det användas till? 

 

Uppgift 1: Gå på programmeringsjakt i skolan 

Att programmera betyder att ge instruktioner.  
1. Vad finns i skolan som kan vara programmerat? Börja med att leta i klassrummet. 

Exempel: projektor, datorer, telefoner, tv, trådlös mus, högtalare, miniräknare, fjärrkontroll, 
skrivare, skolklocka, brandlarm, laserpekare 

2. Vilka saker har vi hemma som är programmerade?  
Exempel: tvättmaskin, digital klocka 

 
  

Begreppslista 
mikrochip  programmering/programmerare  laser 
kod   information       sensorer 
vinkel   servo      AI – Artificiell Intelligens 
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Uppgift 2: Programmera en mänsklig robot 

Träna på att programmera genom lek och utan dator!  
Läraren är roboten som blir programmerad. Dela in eleverna i grupper. 

 

 
1. Skriv förslag på tavlan som roboten kan göra. Spåna tillsammans.  

Exempel: gå till fönstret och öppna det, starta datorn, sätta sig på en stol, ta upp ett äpple 
och äta det, rita en sol på tavlan osv. 

2. Varje grupp bestämmer den aktivitet de vill programmera roboten för.  
Gruppen bestämmer också var startpunkten i klassrummet ska vara. 

3. Respektive grupp skriver därefter sin instruktion i tio steg, gärna inklusive pilar.  
Som alternativ kan eleverna göra en ljudinspelning med instruktionerna.  
Steg-för-steg-instruktionen blir koden till programmeringen. 
Exempel: stå upp, gå fyra steg rakt fram, sväng till höger, gå fem steg, sväng vänster, gå två 
steg, lyft armen, ta tag i fönsterhandtaget, vrid handtaget, öppna fönstret. 

4. Låt varje grupp pröva sin kod och därefter utvärdera den. Fungerade stegen i 
programmeringen? 
 

 

  

Förberedelser:  
papper och penna  alternativt mobiltelefon eller surfplatta med 
ljudinspelning 
 
 
 

 

Vill ni jobba mer? 
• Använd övningar på https://www.kodboken.se 
• Titta på UR Play. Följande programserier finns på samma tema: 
Programmera mera 
Programmera 2.0 
Programmera mera – lektionstips 

 

https://www.kodboken.se/
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Avsnitt 2. Hjulet 
Erik berättar om den kanske viktigaste innovationen genom 
tiderna. Hur hjulet har använts, utvecklats och kommer 
användas i framtiden. Vi besöker cykelexperten Siri i  
ett cykelgarage. Erik visar hur man får ett hjul att balansera 
på kant, med hjälp av rotation. 
 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Hjulet. Vad tror eleverna att 

programmet handlar om? 
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden så 

att alla elever får god behållning av tittandet. Finns det ord som kan betyda olika saker? Finns 
synonymer till orden? 

 

 

Efter visning av programmet 
1. Vad användes det första hjulet till? 
2. Erik nämnde flera saker som hjul används till. Vilka?  
3. Vilka saker med hjul använder eleverna? 
 

Uppgift 1: Hur ser ett hjul ut? 

 

 
Låt eleverna undersöka olika sorters hjul. 

1. Hur ser de ut? Hur liknar de varandra och vad skiljer dem åt?  
Beskriv material, form, storlek och eventuella detaljer.  

2. Varför ser hjul ut just så här?  
3. Pröva att rulla hjulen, även det fyrkantiga locket. Måste hjul vara runda?  

  

Begreppslista 
nav  axel  gyroeffekt  
friktion ekrar  rotera, rotation 
balansera  
 

Förberedelser:  
• Hjul i olika storlekar, till exempel hjul med plast- eller 

gummidäck, trähjul (från slöjden), kugghjul och ett föremål 
som är platt och fyrkantigt (till exempel ett lock till en 
plastburk). 
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Uppgift 2: Undersök en cykel 

 

 
Dela med fördel in eleverna i grupper, runt varsin cykel om möjligt.  

1. Hur sitter hjulet fast?  
2. Hur får man hjulet att rotera?  
3. Vad kan vara fördelen med stora hjul? Små hjul? Koppla till elevernas egna erfarenheter.  
4. Varför har man däck på cykeln? Varför har man ibland smala däck och andra gånger tjocka 

däck? Vilka fördelar och nackdelar finns med det?  

 

 

  

Förberedelser:  
• en eller flera cyklar 
• utomhuslektion på skolgården 
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Avsnitt 3. Bild och video 
Erik visar hur vi tar bilder och lagrar dem. Vi får veta hur 
övervakningskameror används och Frida visar hur man gör 
animerad film. Erik låter oss också se hur man kan luras 
med bild, med hjälp av ”deep fake”. På scenen förändrar 
inspelningen Eriks rörelser. 
 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Bild och video. Vad tror 

eleverna att programmet handlar om? 
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna 

igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden så att alla elever får god behållning av tittandet. 
Finns det ord som kan betyda olika saker? Finns synonymer till orden? 
 

 
 

 

Efter visning av programmet 
1. Frida gjorde animerad film med en orm i lera. Hur gjorde hon? 
2. Finns det övervakningskameror i elevernas närhet? Var?  

Vad använder vi övervakningskameror till?  
3. Vad är bra med övervakning? Vad kan vara dåligt?  

Exempel: tjuvar, bråk, personlig integritet osv 
4. Erik berättade om hur man kan luras med foto och film. Har eleverna blivit lurade med 

foto och film någon gång? Vad hände? 
5. Hur kan man veta om det man ser på en bild eller i en video är sant? 

Begrepplista 
video   effekter  streaming 
digital kamera  analog kamera  animera, animation 
framkalla  appar   DVD 
filter  
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Uppgift: Gör en animation – arbete i grupp 

 
 

1. Välj ut ett föremål. Det ska ”röra sig” på film. Välj något som finns i klassrummet, 
alternativt skapa något av modellera, alternativt utse en klasskamrat till att agera föremålet. 

2. Ta ett antal foton i olika positioner. Förslagsvis kan det vara något som förflyttar sig från 
vänster till höger och sedan snurrar runt. 

3. Klicka in på fotot. I underkanten finns alla foton efter varandra, i rad. 
4. Sätt ett finger på det första eller sista fotot i serien och dra åt sidan. Voilà, en animation! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Förberedelser:  
• Uppgiften genomförs med surfplatta eller mobiltelefon.  
• Ge också eventuellt en bit modellera till varje grupp. 

 
 

Om säkerhet på nätet  
Skolverket förklarar säkerhet på nätet. Läs mer om hur man gör när man lägger ut bilder 
och filmer. Ladda ner Skolverkets underlag här:   
https://www.skolverket.se/download/18.472714ce16b70ab9827190d/1569919410626/
Tank-vad-du-lagger-ut-pa-natet.pdf  
         
Läs mer   
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/sakerhet-pa-natet#h-Diskuteramedeleverna 

 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-
digitalisering/Grundskola/203_Saker_anvandning_av_natet/del_03/ 

 
 

Ladda ned en av de  
många gratis-appar som  
finns om ni vill göra fler,  

mer avancerade  
animationer.  

 

https://www.skolverket.se/download/18.472714ce16b70ab9827190d/1569919410626/Tank-vad-du-lagger-ut-pa-natet.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.472714ce16b70ab9827190d/1569919410626/Tank-vad-du-lagger-ut-pa-natet.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet#h-Diskuteramedeleverna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet#h-Diskuteramedeleverna
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/203_Saker_anvandning_av_natet/del_03/
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/203_Saker_anvandning_av_natet/del_03/
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Avsnitt 4. Kläder 
I programmet berättar Erik om hur vi skyddar oss med 
hjälp av kläder i olika miljöer och vilka smarta 
innovationer som har gjort kläder mer praktiska. Han 
gör ett experiment för att se om spray kan göra ett tyg 
mer vattenavstötande. Vi får också göra ett besök hos 
Malin som är konstnär. Hon gör lysande konst och 
kläder, med hjälp av fiberoptik.  
 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Kläder. Vad tror eleverna att programmet handlar om? 
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden 

så att alla elever får god behållning av tittandet. Finns det ord som kan betyda olika saker? 
Finns synonymer till orden? 
 

 

 

Efter visning av programmet 
1. Vad har kläder med teknik att göra? Vilka exempel finns i programmet?  

Vilka andra exempel kan eleverna komma på?  
2. Vad kan tyg vara gjort av? 
3. Erik använde sprej på tyg. Vad gjorde sprejen med tyget? 
4. Hur kan eleverna själva påverka att miljön skadas så lite som möjligt av deras kläder? 

 

 

  

Begreppslista 
tyg  tråd  nanoteknik 
väva  slitstark fiberoptik 
bomull, ull syntet  växthusgas  
 

Till dig som är lärare – läs gärna mer på 
Naturvårdsverket om nanoteknikens för- och nackdelar! 
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Uppgift: Undersök ett blixtlås 

 

 
 
Blixtlåsets funktion 

1. Vad använder vi blixtlås till?  
 

Material och tillverkning 
2. Hur är blixtlåset tillverkat – för hand eller i en maskin? 
3. Vilka material är blixtlåset gjort av?  
4. Vilka delar består ett blixtlås av?  

Stötta diskussionen: Den består av två tygband och små delar som kallas för häktor.  
De kläms fast i tygbanden som sedan kan sys fast i kläder eller andra föremål med symaskin. 

5. Är ytan hård eller mjuk? 
6. Hur fungerar blixtlåset? Titta noga vad som händer när du öppnar och stänger.  

Beskriv det du ser. 
 

Utveckla och skissa 
 
 
 

 
 

  

Förberedelser:  
• blixtlås – låna från textilslöjden alternativt använd elevernas jackor 
• skisspapper 
• pennor 

 

När skulle man kunna  
använda blixtlås, där blixtlås 

vanligen inte används? Skulle 
det i så fall behövas ett eller flera 

blixtlås? Diskutera, rita och 
beskriv. 
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Avsnitt 5. Kommunikation 
Erik berättar hur vi har kommunicerat med hjälp av tekniska 
lösningar i olika tider, och hur telefonen har utvecklats fram till 
vår tids smartphone. Vi möter också Hanna och får veta hur en 
hörapparat fungerar. Erik bygger en högtalare och visar på 
scenen hur man kan se ljud. 
 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Kommunikation. Vad tror 

eleverna att programmet handlar om?  
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden 

så att alla elever får god behållning av tittandet. Finns det ord som kan betyda olika saker? 
Finns synonymer till orden? 

 

Efter visning av programmet 
1. Vilka olika sätt att kommunicera med ljud pratade Erik om i programmet? 
2. Hanna har hörapparat. Vilka delar finns i en hörapparat? Hur fungerar den? 
3. Vad använder eleverna för teknik för att kommunicera? 

 

Uppgift: Tillverka en burktelefon 

 

 
Erik berättar i programmet att ljud är vibrationer som får ett membran att vibrera.  
Gör en likadan burktelefon som Erik har.  

1. Gör hål mitt i båda muggarna med en nål eller spik.  
2. Dra snöret underifrån, genom botten på varje mugg. Gör en knut.  

Muggarna ska hänga ihop.  
3. Paret tar varsin mugg och sträcker på snöret så att det är spänt. Den ena kan nu prata i sin 

mugg, och den andra lyssnar. Turas om att vara talare och lyssnare. 
4. Fundera vidare i helklass  

Vad händer om snöret inte är spänt? Vad händer om snöret är kortare eller längre? Vad 
händer om man drar det runt kanten på dörren?  
Vad beror skillnaderna på? 

Begreppslista 
Kommunicera  telegraf  volym  mikrofon  högtalare 
spole   membran magnet vibrera, vibration förstärkare
   

Förberedelser – låt eleverna arbeta i par och diskutera i helklass 
• två plastmuggar 
• ett långt oelastiskt snöre (till exempel steksnöre eller hampasnöre) 
• en nål eller spik att göra hål i muggen med 
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Avsnitt 6. Köket 
Erik berättar hur vi har utvecklat teknik för att producera, lagra och 
äta mat. Vi får se hur ett kylskåp fungerar och hur Erik utmanar 
en professionell kakdekoratör med 3D-skrivaren som han har 
programmerat. Vi besöker också en vattenbrukare som 
kombinerar fisk- och grönsaksodling på ett hållbart sätt. På 
scenen visar Eriks kompis Emilio en ny teknik att göra 
smoothies på. 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Köket. Vad tror eleverna att 

programmet handlar om? 
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden 

så att alla elever får god behållning av tittandet. Finns det ord som kan betyda olika saker? 
Finns synonymer till orden? 

 

Efter visning av programmet 
1. Vilka exempel på teknik i kök och matlagning visades i programmet?  
2. Hur fungerar ett kylskåp?  
3. Vilken sorts teknik finns i ett kök? Vilka redskap är viktiga när vi lagar mat och bakar? 

Uppgift: Undersök vispar 

 

 
Vilken visp är  mest effektiv?  

1. Titta på visparna och undersök dem. Vilken är den äldsta innovationen? Vilken är den 
senaste? Sortera dem i kronologisk ordning, den ordning som ni tror stämmer. 

2. Fundera tillsammans över vilken som vispar smeten snabbast. Varför tror ni just den?  
 

Bestäm gruppindelning och eventuellt en elevjury. Dela ut vispar och skålar samt något att vispa. 
Ägg och socker ska bli vitt och pösigt.  Grädde är något lättare att jämföra tjockleken på. Alla börjar 
på given signal. Läraren och elevjuryn håller koll på tiden och resultatet.  

• Vilken visp var mest effektiv? Varför var den bäst, tror ni? 
Lämna över smeten/grädden till fritids. Kalas! 

Begrepplista 
förpacka lagra  torka  röka  salta  medium återvinna 
övergöda kretslopp kompressor, komprimera 
 

Förberedelser:  
• Du behöver olika sorters vispar (ballongvisp, elvisp, björkvisp, spiralvisp och handvisp med vev).  
• Du behöver också en skål till varje visp, och ägg, socker och grädde. Förbered gärna fritids på att 

baka eller göra fruktsallad som grädden kan serveras med! 
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Avsnitt 7. Bygga 
Erik berättar att hur man bygger är lika viktigt som vad man 
bygger av, för att det ska bli stabilt. Vi får se olika tekniker, till 
exempel pelare, valv, balkar och armering. Dessa har 
utvecklats under lång tid. Vi får också se hur fackverk kan 
användas på ett nöjesfält och hur Erik bygger med olika 
material. I sitt nummer på scenen prövar om hans 
konstruktioner håller för att gå på. 

Före visning av programmet 
1. Diskutera programtiteln Bygga. Vad tror eleverna att 

programmet kommer att handla om? 
2. Titta på begreppslistan! Vilka ord känner eleverna igen? Vilka ord är nya? Lyft de nya orden 

så att alla elever får god behållning av tittandet. Finns det ord som kan betyda olika saker? 
Finns synonymer till orden? 

 

Efter visning av programmet 
1. Vilka olika sätt att bygga visades i programmet? 
2. Har eleverna själva byggt något? Vad har de då använt för material?  

Uppgift: Bygg en bro 

 
 

a) Förbered i helklass: 
Undersök egenskaperna hos ett respektive två platta ovikta papper. Hur fungerar dessa som 
bro? Hur kan man förändra egenskaperna hos pappret? Testa genom att rulla, vecka, vika i 
triangelform, vika som U-balk osv.  

 
b) Fortsätt undersökandet i par. Använd två A4-papper per bygge. 

1. Bygg broarna mellan två stolar, cirka 20 centimeters avstånd emellan. 
2. Bestäm vilken byggteknik ni vill använda. 
3. Ställ en hypotes om det förväntade resultatet – vilka konstruktioner bär en bok?  
4. Pröva er fram! 
5. Hur gick det? Vilken byggteknik blev mest stabil?  
6. Diskutera. 

Förberedelser: 
• A4-papper      • Två stolar      • En bok (per bygge) 

  
 

Begrepplista 
konstruera, konstruktion      tryck, drag, böjning  fundament  fackverk  betong, trä, stål  
valv                                               balk, balkar   pelare  rör   stång           armering 
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