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En lärares planering, genomförande och bedömning av 

arbetsområdet Lekplatsen 

En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ett arbetsområde i 

sin klass som handlade om lekredskap på en lekplats. Målen för arbetsområdet och 

därmed bedömningen fokuserade på tre av förmågorna i teknikkursplanens syfte. 

Det innebar att eleverna under arbetsområdet skulle ges förutsättningar att utveckla 

förmågan att 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lös-

ningar

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Arbetsområdet inleddes med att eleverna fick information om att en förskoleklass 

skulle flytta in i samma lokaler som en närbelägen skola och använda skolans gård 

för sina aktiviteter. Eftersom det inte fanns någon lämplig lekplats planerade skolan 

att bygga en ny. Den skulle utformas så att barnen från förskoleklassen, men även 

elever från årskurs 1, 2 och 3, skulle kunna använda lekplatsen på rasterna och efter 

skolan. 

Bild 1 - Skolgården 

Uppdraget som eleverna i klassen fick bestod i att hjälpa den närliggande skolan att 

utforma förslag på lekredskap till lekplatsen. Lekredskapen skulle utformas med 

hjälp av någon av följande fem enkla maskiner: hävstången, kilen, skruven, hjulet 

eller lutande planet.   

Under arbetsområdet behandlades följande punkter i det centrala innehållet: 
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• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar

används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplat-

ser och husgeråd av olika slag.

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

sammanfogas.

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

lösningar.

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

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

• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter männi-

skans behov.

Målen för arbetsområdet 

De konkretiserade målen för arbetsområdet var att eleverna skulle få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att 

• identifiera några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som

hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet ingår

• hantera och sammanfoga material i utformningen av en fysisk modell

av ett lekredskap

• utarbeta en idéskiss till ett lekredskap anpassad för målgruppen där nå-

gon av de enkla maskinerna används

• utforma en fysisk modell av lekredskapet utifrån vald idéskiss

• använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar, vilka

material som använts i den fysiska modellen och i verkliga lekredskap

samt för att beskriva arbetsprocessen.

Genomförande 

Efter introduktionen av arbetsområdet och vad uppdraget bestod i fick eleverna 

titta på två filmer som läraren hade hittat på Youtube. Filmerna handlade om prin-

ciper för enkla maskiner och olika lekredskap på lekplatser. Läraren hade också en 

genomgång av mekanikens gyllene regel och hur de fem enkla maskinerna fungerar. 

I samband med genomgången fick eleverna själva utföra tester för att undersöka hur 

hävstångsprincipen fungerar (se bild 2).  
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Bild 2 - Hävstångsprincipen testas 

Sedan var det dags att besöka en lekplats i närheten av skolan. Eleverna arbetade 

parvis med undersökningar av lekredskap på platsen utifrån frågeställningar som 

läraren introducerat innan besöket. De identifierade de enkla maskinerna i olika 

lekredskap. De berättade också för varandra hur lekredskap som till exempel 

gungan, rutschkanan, gungbrädan och karusellen fungerar, vilka material de är 

gjorda av samt hur man kan använda lekredskapen på ett säkert sätt. Efteråt följdes 

undersökningen upp av läraren i klassrummet. 

     Bild 3 - Lekplatsen 

Därefter fick eleverna själva ge förslag på lekredskap som senare skulle utformas 

som fysiska modeller. Innan dess hade eleverna parvis fått bekanta sig med några 

olika material. De hade fått undersöka vilka egenskaper materialen har och hur man 

kan sammanfoga dem samt vilka verktyg som kan användas till de olika materialen.  
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Bild 4 – Protokoll för att undersöka olika material 

Eleverna läste också en text som handlade om de enkla maskinerna och de diskute-

rade den sedan tillsammans under lärarens ledning. 

Efter dessa genomgångar och undersökningar var det dags för eleverna att ta fram 

skisser på lekredskap med utgångspunkt i någon av de enkla maskinerna. Eleverna 

valde ut en skiss för att sedan utforma fysiska modeller utifrån denna. Efter att ha 

utformat, testat och förbättrat de fysiska modellerna fotograferade eleverna dem 

och fotona fördes över till dator. Eleverna fick också rita upp sin egen fysiska mo-

dell i tre vyer. Därefter fick de göra egna powerpoint-presentationer som de sedan 

använde som stöd vid den muntliga presentationen för kamraterna. Under arbets-

området ingick också att fundera över möjliga framtida lekredskap. 

För att synliggöra lärandet fick eleverna dokumentera sina uppgifter under arbets-

området i var sin portfölj.  

Bild 5 och 6 – Exempel på elevportfölj 

För att få en så allsidig bild av elevernas kunskaper som möjligt fick eleverna an-
vända olika sätt att dokumentera sina kunskaper på. Det skedde i form av texter, 
foton, skisser, fysiska modeller, ljudinspelningar och powerpoint-presentationer. 
Eleverna fick kontinuerligt återkoppling på sina uppgifter för att kunna se styrkor 
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och svagheter, men de fick också stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckl-
ing och möjlighet att revidera sina arbeten. När eleverna var nöjda med arbetena 
fick de lägga dessa i sina portföljer. Lärarna kunde då använda portföljerna som 
underlag för den summativa bedömningen. Eleverna fick också bedöma varandras 
arbeten och ge varandra respons. 

Klassen genomförde arbetsområdet under två veckor där de flesta av lektionerna 

användes. 

Bedömning 

Under arbetsområdet skulle eleverna ges förutsättningar att utveckla de tre första 

förmågorna i syftet. Bedömningen utgick därmed från följande delar i de kunskaps-

krav som finns beskrivna för betygsstegen E, C och A i slutet av årskurs 6. För-

mågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion är 

det som beskrivs i den första delen av kunskapskraven ihop med förmågan att an-

vända teknikområdets begrepp medan förmågan att identifiera problem och behov som kan 

lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar samt förmågan att använda teknikområdets 

begrepp och uttrycksformer beskrivs i det andra stycket. 

Kunskapskrav för betyget E 

i slutet av årskurs 6 

Kunskapskrav för betyget 

C i slutet av årskurs 6 

Kunskapskrav för betyget A 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 funkt-

ion. 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 myck-

et enkla teknikutvecklings- 

och konstruktionsarbeten 

genom att pröva möjliga idéer 

till lösningar samt utforma 

enkla fysiska eller digitala 

Eleven kan förklara enkla 

tekniska lösningar i vardagen 

och hur några ingående 

delar samverkar för att 

uppnå ändamålsenlighet och 

funktion. Dessutom kan 

eleven på ett utvecklat sätt 

beskriva och visa på sam-

band mellan några hållfasta 

och stabila konstruktioner i 

vardagen, deras uppbyggnad 

och de material som an-

vänds. 

Eleven kan genomföra 

mycket enkla teknikutveckl-

ings- och konstruktionsar-

beten genom att pröva och 

ompröva möjliga idéer till 

lösningar samt utforma ut-

Eleven kan förklara enkla tek-

niska lösningar i vardagen och 

hur några ingående delar 

samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och funktion 

och visar då på andra lik-

nande lösningar. Dessutom 

kan eleven på ett välutvecklat 

sätt beskriva och visa på sam-

band mellan några hållfasta 

och stabila konstruktioner i 

vardagen, deras uppbyggnad 

och de material som används. 

Eleven kan genomföra mycket 

enkla teknikutvecklings- och 

konstruktionsarbeten genom 

att systematiskt pröva och 

ompröva möjliga idéer till lös-

ningar samt utforma välut-
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modeller. Under arbetsproces- vecklade fysiska eller digi- vecklade fysiska eller digitala 

sen bidrar eleven till att tala modeller. Under arbets- modeller. Under arbetsproces-

formulera och välja hand- processen formulerar och sen formulerar och väljer 

lingsalternativ som leder väljer eleven handlings- eleven handlingsalternativ 

framåt. Eleven gör enkla alternativ som med någon som leder framåt. Eleven gör 

dokumentationer av arbetet bearbetning leder framåt. välutvecklade dokumentation-

med skisser, modeller eller Eleven gör utvecklade er av arbetet med skisser, mo-

texter där intentionen i arbetet dokumentationer av arbetet deller eller texter där intention-

till viss del är synliggjord. med skisser, modeller eller en i arbetet är väl synliggjord. 

texter där intentionen i arbe-

tet är relativt väl synliggjord. 

I samband med planeringen av arbetsområdet utformade läraren åtta elevuppgifter. 

Med hjälp av dessa kunde läraren bedöma om eleverna utvecklades mot de konkre-

tiserade målen för arbetsområdet och i riktning mot att nå kunskapskraven i årskurs 

6. Bedömningen fokuserade på med vilken kvalitet eleven, utifrån ett givet uppdrag,

gick tillväga för att ta fram en idé och en fysisk modell som åskådliggjorde lösning-

en. Bedömningen fokuserade också på hur utvecklade dokumentationer av arbetet

eleven gjorde i form av skisser, fysiska modeller, texter och muntliga redogörelser.

Slutligen uppmärksammade den även om eleven kunde identifiera några tekniska

lösningar i vardagen där enkla maskiner ingår.

ELEVUPPGIFT 1  

Eleven gjorde en skiss över en lekplats för målgruppen. Skissen lades in i portföljen. 

Följande aspekter användes för att bedöma eleverna under arbetet med skissen och 

i bedömningen av skissen: 

• hur väl skissen kommunicerar idén till lösningsförslag

• huruvida de lekredskap som finns på skissen av lekplatsen innehåller de

enkla maskinerna.

ELEVUPPGIFT 2 

Läraren tilldelade varje elev en av de enkla maskinerna. Dessa skulle tillämpas i ett 

förslag till lekredskap. Eleven skissade på olika idéer och valde sedan ut en idéskiss 

som skulle utgöra underlag för att utforma en fysisk modell. På skissen skulle rele-

vanta begrepp på de delar som ingick i lekredskapet finnas med.  

Under arbetet med att ta fram skisser gav eleverna varandra respons och de fick 

också respons av läraren på sina skisser. Syftet med responsen var att eleverna skulle 
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kunna utveckla skissen ytterligare.  Det handlade bland annat om att fundera över 

vilket material som kunde användas för att utforma en fysisk modell samt vilka 

material som skulle kunna användas vid riktig tillverkning. Innan eleven fick re-

spons hade läraren presenterat ett basutbud av material som eleverna hade möjlighet 

att använda för att utforma fysiska modeller.  Därefter lades den omarbetade 

idéskissen in i portföljen. 

Följande aspekter användes för att bedöma eleverna under arbetet med idéskissen 

och i bedömningen av idéskissen: 

• hur väl skissen kommunicerar idén till lösningsförslag (produkt)

• hur väl skissen utgör ett underlag för att utforma en modell (produkt)

• graden av självständighet (process)

• huruvida det lekredskap som finns på skissen utgår från någon av de

enkla maskinerna – det vill säga tillämpning av kunskaper (produkt och

process)

• graden av prövande (process).

ELEVUPPGIFT 3 

Eleverna undersökte egenskaper hos några material som de eventuellt skulle an-

vända när de senare skulle utforma sin fysiska modell av lekredskapet. De testade 

olika sätt att sammanfoga materialen på samt vilka verktyg som var lämpliga att an-

vända till de olika materialen. Därefter presenterade de undersökningen och testerna 

i tabellform och tabellen lades in i portföljen. 

Följande aspekter användes för att bedöma eleven under arbetet med att undersöka 

materialen och testa verktygen och i bedömningen av tabellen: 

• i vilken grad eleven behärskar kunskaper om egenskaper och samman-

fogning av material samt i vilken grad eleven behärskar kunskaper om

vilka verktyg som är lämpliga att använda till olika material (produkt)

• i vilken omfattning och med vilken precision eleven använder relevanta

tekniska begrepp (produkt).

ELEVUPPGIFT 4 

Eleven utformade en fysisk modell utifrån den förbättrade idéskissen. Efter att ele-

ven testat och förbättrat sin modell fotograferades den och fotot fördes över till 

dator. 
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Följande aspekter användes för att bedöma eleven under arbetet med att utforma 

den fysiska modellen och i bedömningen av modellen: 

• hur väl delarna i lekredskapet samverkar (produkt)

• hur väl konstruktionen fungerar (produkt)

• graden av självständighet (process)

• graden av prövande (process)

• praktiska färdigheter (process)

• tillämpning av kunskaper (process).

ELEVUPPGIFT 5 

Eleven fick skissa sin fysiska modell i tre vyer: en vy framifrån, en vy från sidan och 

en vy uppifrån. 

Följande aspekter användes för att bedöma eleverna under arbetet med att skissa sin 

modell i vyer och i bedömningen av skisserna: 

• hur väl skissen kommunicerar idén till lösningsförslag (produkt)

• hur väl skissen utgör ett underlag för att utforma en modell (produkt)

• graden av självständighet (process)

• tillämpning av kunskaper (process).

ELEVUPPGIFT 6 

Därefter fick eleven göra en egen powerpoint-presentation där hon eller han re-

dogjorde för tekniska lösningar som använder principer för enkla maskiner. I pre-

sentationen skulle eleven också beskriva sitt eget lekredskap och arbetsprocessen 

med att ta fram detta. Presentationen användes sedan som stöd vid en muntlig pre-

sentation för klasskamraterna. 

Följande aspekter användes för att bedöma eleverna under arbetet med powerpoint-

presentationen och i bedömningen av den färdiga presentationen: 

• i vilken omfattning och med vilken precision eleven använder relevanta

tekniska begrepp (produkt)

• graden av självständighet (process)

• tillämpning av kunskaper (process).

Naturvetenskap och teknik
Grundskola, teknik åk 1–3 



201307 En lärares planering, genomförande och bedömning av 
arbetsområde Lekplatsen 
www.skolverket.se 9 (20) 

ELEVUPPGIFT 7 

Eleven gjorde skisser över hur lekredskap skulle kunna utformas i framtiden. Dessa 

skisser lades in i portföljen. 

Följande aspekt användes i bedömningen av den färdiga skissen: 

• graden av nytänkande (produkt).

ELEVUPPGIFT 8 

Eleven redogjorde muntligt för vad som hade fungerat bra, mindre bra och vad som 

kunde ha förbättrats ytterligare under arbetsprocessen. Detta gjordes i en ljudin-

spelning där eleven utgick från några givna frågeställningar och efter att eleven hade 

övat på den muntliga redogörelsen inför någon kamrat. 

Följande aspekter användes i bedömningen av själva  arbetsprocessen: 

• självvärdering (process)

• graden av prövande (process).

Här följer lärarens planering av arbetsområdet Lekplatsen: 

Planering för arbetsområde Lekplatsen, åk 3 

Under två veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Lekplatsen i äm-

net teknik. Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse 

för hur tekniska principer för enkla maskiner används i olika föremål. Du kommer också att 

få utarbeta ett eget förslag till ett lekredskap där du använder någon av de enkla maskinerna. 

Under arbetsområdet kommer du även att få pröva på hur man går tillväga för att utifrån 

ett uppdrag ta fram förslag till lösningar.  

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet. Förmågan att 

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

I arbetsområdet Lekplatsen ska du få möjlighet att utveckla 

- kunskaper om några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som häv-
stången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet ingår

- din förmåga att hantera och sammanfoga material när du konstruerar modeller
- din förmåga att utarbeta en idéskiss till ett lekredskap som är anpassat för elever i

förskoleklass där någon av de enkla maskinerna används
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- din förmåga att utforma en fysisk modell av lekredskapet utifrån den idéskiss du
har valt

- din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar,
vilka material som används i den fysiska modellen och i verkliga lekredskap samt
för att beskriva arbetsprocessen med att ta fram ditt förslag till lösning.

Bedömning 

I arbetsområdet ska vi fokusera på att  

- du kan visa och beskriva hur principer för enkla maskiner används i lekredskap och
i andra föremål runt omkring oss i vardagen

- du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett för-
slag till lekredskap där någon av de enkla maskinerna ingår

- du kan beskriva vilka material du använt och hur du har gått tillväga med att ta
fram förslaget till lösning. De skisser och den fysiska modell du utformar ska visa
din idé till lösning.

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi besöka en lekplats där vi ska under-

söka om det finns principer för enkla maskiner i lekredskapen. I så fall ska vi undersöka hur 

man kan använda redskapen på ett säkert sätt. Efter undersökningen så ska vi titta på två 

filmer som handlar om enkla maskiner och lekredskap på lekplatsen. Vi kommer också att 

ha genomgångar av hur enkla maskiner fungerar och genomföra egna tester av hur häv-

stångsprincipen fungerar. Vi kommer även att undersöka olika material, testa hur man 

sammanfogar olika material samt vilka verktyg som man kan använda till de olika materi-

alen. Under arbetsområdet kommer du själv att få ge förslag på ett lekredskap med hjälp av 

skisser. Sedan ska du få utforma en egen modell utifrån din idéskiss. 

Avslutningsvis kommer du att få göra en egen powerpoint-presentation som du ska an-

vända när du presenterar ditt arbete för dina klasskamrater. 
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Exempel på två elevers arbeten i årskurs 3 och lärares be-

dömningar 

I det här avsnittet visas två elevers arbeten som är gjorda i samband med arbetsom-

rådet Lekplatsen. Elevernas lärare har tillsammans med två andra lärare analyserat 

arbetena utifrån de två inledande styckena i kunskapskraven. De två elevexemplen 

är utvalda eftersom de är representativa för genomsnittet i klassen. 

Först presenteras de dokumentationer som de båda eleverna har gjort i form av 

skisser, fysiska modeller och texter, det vill säga produkterna av deras arbetsproces-

ser. Varje elevuppgift presenteras var för sig och kommenteras utifrån de definie-

rade bedömningsgrunderna för respektive uppgift (se ”Lärares planering och ge-

nomförande av arbetsområdet Lekplatsen”). Därefter presenteras de båda elevernas 

arbetsprocesser som kommenteras utifrån de definierade bedömningsgrunderna i 

lärarens planering, det vill säga graden av självständighet, prövande, tillämpning av 

kunskaper samt praktiska färdigheter.  

Dokumentationen 

ELEVUPPGIFT 1 

A    B 

Enligt de medverkande lärarna kommunicerar de båda elevernas förslag till lekplats 

en idé till lösning. De lekredskap som finns på skisserna utgår från de enkla maski-

ner som klassen arbetat med. Det som skiljer de båda skisserna åt är att skiss A in-

nehåller fler lekredskap där principer för enkla maskiner ingår, medan skiss B har 

färre lekredskap där principer för enkla maskiner ingår. I skiss B är dock materialva-

let beskrivet.  
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ELEVUPPGIFT 2 

A 1   B 1 

A 2   B 2 

Frihandsskisserna som de båda eleverna inledningsvis gör utvecklas ytterligare efter 

lärarens respons. Läraren har påpekat att skisserna tydligare ska bilda underlag för 

fortsatt arbete med de fysiska modellerna. Enligt de medverkande lärarna kommu-

nicerar de förbättrade idéskisserna ett lösningsförslag som utgår från intentionen 

med uppdraget. Båda lekredskapen som finns på skisserna innehåller den enkla ma-

skin som eleven fick sig tilldelad – skiss A innehåller lutande planet och skiss B hju-

let och hävstången. 
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ELEVUPPGIFT 3 

A   B  

Eleverna har undersökt olika material och presenterat undersökningsresultaten i en 

tabell. Enligt de medverkande lärarna visar båda elevernas undersökningar på vissa 

kunskaper om materialens egenskaper, hur materialen kan sammanfogas och lämp-

liga verktyg att arbeta med. Eleverna använder också tekniska begrepp på ett rele-

vant sätt. Det som skiljer de båda undersökningarna åt är att elev A har tolkat upp-

giften om vilka verktyg som kan användas på ett annat sätt än det avsedda. Eleven 

har tänkt på lämpliga användningsområden för de olika materialen i stället för på 

lämpliga verktyg.  
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ELEVUPPGIFT 4 

A  B 

De båda elevernas fysiska modeller överensstämmer med kravspecifikationen för 

uppdraget enligt de medverkande lärarna. Konstruktionerna innehåller principer för 

enkla maskiner – A principer från lutande planet och B från hjulet och hävstången. 

De delar som ingår i konstruktionerna samverkar också tydligt för att åstadkomma 

funktionen.  

I konstruktion A finns en ”lagom” lutande ränna som är tänkt att förses med rin-

nande vatten för att minska friktionen och därmed öka farten. Konstruktionen är 

förstärkt med pelare som gör den lutande rännan hållfast och stabil. Konstruktion B 

är en snurrande slänggunga som när man använder den gör att hävstängerna ändrar 

vinkel och fart beroende på tyngden på dem som sitter eller står på sitsarna. För att 

hävstängerna ska kunna ändra vinkel är de sammanfogade med läder. Modellen av 

slänggungan är försedd med handtag så att den kan användas av både sittande och 

stående.  
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ELEVUPPGIFT 5 

A 

   Vy framifrån   Vy från sidan 

   Vy uppifrån 

B 

   Vy framifrån  Vy från sidan 

   Vy uppifrån 
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De båda eleverna har efter att de testat och förbättrat den fysiska modellen gjort 

skisser över sina konstruktioner i tre vyer. Skisserna är gjorda framifrån, från sidan 

och uppifrån. Genom att visa skisser i tre vyer kommunicerar de idén till lösning 

som överensstämmer med den utformade fysiska modellen. 

ELEVUPPGIFT 6 

Powerpoint-presentation A 

Powerpoint-presentation B 

De båda eleverna har enligt de medverkande lärarna i sina powerpoint-

presentationer visat vilka enkla maskiner som de har arbetat med under arbetsom-

rådet. Sina kunskaper har de visat med både bilder och texter. Eleverna känner 

också till var principer för enkla maskinerkan tillämpas i vardagen och det har de 

visat genom att ge några exempel på föremål. I samband med uppgiften har de 

också använt datorn som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skap-

ande och lärande.  

ELEVUPPGIFT 7 

A  B 

De båda förslagen på framtida lekredskap som eleverna har tagit fram är fyndiga. 

Förslagen visar att eleverna använder sig av principer för enkla maskiner och de 

anknyter till djurvärlden. Båda eleverna använder den enkla maskin som de själva 

har arbetat med under arbetsområdet, även om eleverna i denna uppgift hade möj-

lighet att fantisera fritt. I båda förslagen finns också idéer omkring val av material 

vid en eventuell tillverkning av lekredskapet. 

Arbetsprocessen 

Här följer en beskrivning av de två elevernas arbetsprocess med att ta fram möjliga 

idéer till lösningar på uppgiften och utforma en fysisk modell. Det finns bilder av 

skiss- och konstruktionsarbetet, elevernas powerpoint-presentationer, transkribe-

rade utdrag från bandinspelningar där eleverna beskriver arbetsprocessen samt lä-
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rarnas observationer och kommentarer kring de två elevernas arbetsinsats. (I elever-

nas textutdrag har stavfel rättats.)  Bilderna från de två elevernas arbetsprocess, ele-

vernas texter samt lärarnas observationer och kommentarer kommer här att diskute-

ras utifrån respektive bedömningsgrund, det vill säga graden av självständighet, prö-

vande, tillämpning av kunskaper samt praktiska färdigheter. 

Bilder från arbetsprocessen med lekredskapet där lutande planet 

används: 

Utdrag ur elevens reflektioner över sin arbetsprocess: 

Det var roligt och man fick lära sig att använda linjal och rita raka linjer. 
Jag ändrade mig ibland och fick göra om och ta bort. Ritade lite för hårt 
från första början och då syntes det, men om man gör lite lösare först 
och sen ritar hårdare så blir det bättre. Det var svårt att rita saker i ge-
nomskärning. Jag gjorde en skiss på en rutschkana men jag gjorde lite 
fel så jag fick ändra lite. Modellen blev lite annorlunda än skissen. Det 
var jobbigt för den här pelaren blev lite för långt upp. Så den här åkte 
loss och ganska mycket saker lossnade. Jag ändrade lite på längden. Sen 
byggde jag den på nytt och då blev den som på skissen. Den blev snygg 
och om jag gjorde den på nytt så skulle jag göra på samma sätt. Jag har 
jobbat med den mycket, rätt mycket. Jag behövde inte så mycket hjälp, 
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kanske någon gång. Man fick lära sig saker och hur man sätter ihop sa-
ker. Jag hade lutande plan och läste om det i böcker och på internet tit-
tade jag efter enkla maskiner. [Transkribering från en del av ljudinspel-
ningen.] 

Lärarens observationer och kommentarer kring elevens arbetsinsats: 

Eleven hade en tröskel att komma över innan han började bli aktiv i ar-
betet. Det var först och främst vid konstruktionsarbetet som han blev 
mer aktiv och självständig men han behövde hela tiden draghjälp av 
mig. Han behövde uppmuntran och ”puffar” för att komma igång. Ele-
ven hade inte så mycket tålamod när det var svårt att limma ihop de 
olika delarna och få dem att fastna. Under arbetet med att göra en Po-
werpoint-presentation hämtade han bilder och föreslog text. Han häm-
tade bilder på de fem enkla maskinerna och visade olika exempel på 
dessa i vardagsföremål. Eleven gjorde skisser, utformade fysiska mo-
deller, fotograferade resultatet samt dokumenterade sitt arbete i en tek-
nikmapp och redovisade sin arbetsprocess med en powerpoint-
presentation. Hans fysiska modell har bara några få ändringar jämfört 
med hans ursprungsskiss. Han använde sig ändamålsenligt av verktyg, 
bland annat såg, skruvmejsel, limpistol och tång. 

Bilder från arbetsprocessen med lekredskapet där hävstången och hjulet 

används: 
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Utdrag ur elevens bandinspelning där arbetsprocessen kommenteras: 

Jag tycker det är ganska kul att skissa. Att man skissar av någonting. Jag 
började göra en skiss och tänkte hur det skulle bli. När idéskissen var 
klar började jag med att bygga alla delarna som skulle finnas i modellen 
och sen gjorde jag i ordning allting och satte ihop delarna. Det gick bra. 
Det kanske i stället för att limma ihop slänggungorna med läder hade 
blivit stadigare om jag hade gjort ett hål i stolpen så de kunde snurra fri-
are, men då hade det kanske blivit en spricka i stolpen. Om jag skulle ge 
någon ett tips när man ska bygga grejer är det att först göra i ordning 
allt, sen när man bygger upp allting kanske man också vill ändra någon-
ting eller lägga till någonting mer som man kommer på. Jag behövde 
inte mycket hjälp under arbetet. Men en sak har jag tänkt på. Jag kollade 
på Wikipedia och då såg jag mer enkla maskiner. Jag såg en grej som he-
ter block. Det fanns sex enkla maskiner men inte fem som vi pratade 
om.  [Transkribering från en del av ljudinspelningen.] 

Lärarens observationer och kommentarer kring elevens arbetsinsats: 

Eleven var redan från början aktiv med skisser och idéer till lekparker och 
lekföremål. Hon arbetade självständigt i samarbete med andra elever och tog 
även reda på saker om de fem enkla maskinerna på sin fritid med hjälp av da-
torn. Honberättade till exempel för klassen att hon hittat en sjätte enkel ma-
skin (blocket). Hon kunde också identifiera de fem enkla maskinerna i var-
dagsföremål. Eleven tog till sig begreppen hävstång, lutande plan, skruv, kil 
och hjul och använde sig av dem i sina diskussioner. Vid konstruktionsarbetet 
prövade hon sig fram med olika material för att se om de kunde snurra till-
sammans. Hon prövade och bytte också delar om det behövdes, hennes kon-
struktion var en slänggunga. Eleven valde att lägga till två ”armar” i sin kon-
struktion som var lika långa för att få jämvikt. Hon lyckades till slut få sin 
slänggunga att snurra. Elevens ursprungliga skiss och fysiska modell var lika 
varandra och hon redovisade vilka material modellen skulle vara gjord av om 
den skulle byggas i en lekpark. Hon använde sig av verktyg på ett ändamålsen-
ligt sätt, bland annat såg, mejsel, limpistol och tång. 

Självständighet 

Självständighet är en aspekt som ska användas i bedömningen under arbetsproces-

sen. Enligt de medverkande lärarna visar båda elevernas beskrivningar av arbetspro-

cessen och lärarnas observationer och kommentarer ovan på en viss en grad av 

självständighet. Men eleverna behövde också stöd från läraren under vissa faser i 

arbetsprocessen.  

Prövande 

Prövande är en aspekt som ska användas vid bedömningen av arbetsprocessen. En-

ligt de medverkande lärarna visar lärarens observationer och kommentarer, och till 

viss del elevernas reflektioner efteråt, på ett visst prövande och omprövande. Ele-
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verna arbetade med att ta fram en idé till lösning utifrån en princip för enkla maski-

ner som läraren gav inledningsvis. Under själva utformandet av den fysiska mo-

dellen prövade och omprövade eleverna en del i sina konstruktioner efterhand och 

de fann då, enligt de medverkande lärarna, lösningar på problem som uppkom. I 

samband med utprövningen fortsatte de båda eleverna arbetet med att testa och 

ytterligare förbättra sina modeller.  

Tillämpning av kunskaper 

En aspekt som läraren valde att använda vid bedömningen av arbetsprocessen 

handlade om i vilken grad eleverna tillämpade kunskaper för att genomföra uppdra-

get. I ovanstående exempel med rutschkanan använde eleven lutande planet och i 

exemplet med slänggungan tillämpade eleven hävstångsprincipen och hjulet. Elev-

exemplen visar enligt de medverkande lärarna på kvalitet när det gäller tillämpning-

en av dessa kunskaper. De delar som ingår i modellerna samverkar och därmed 

uppnås den önskade funktionen.  

Praktiska färdigheter 

En aspekt som läraren valde att använda vid bedömningen handlade om hur eleven 

använde material och sammanfogning. Den handlade också om att kunna använda 

verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Lärarens observationer och kommen-

tarer tillsammans med beskrivningen av elevernas tester i arbetsuppgift 3 visar, en-

ligt de medverkande lärarna, på att de båda eleverna i exemplen ovan använde verk-

tyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt i samband med utformningen av modellen. 
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