
Teknik 04

Teknik 04 är ett lärarmaterial för 
utbildning, fortbildning och 
undervisning i teknik. Det är en 
utökad och omarbetad version av 
vårt tidigare läromedel Teknik 96. 
Den innehåller didaktiskt material 
som kursplan och kommentarer till 
denna, förslag till lokala 
arbetsplaner, baskunskaper, betyg 
mm. Den innehåller också förslag 
till utrustning och en mängd 
konkreta arbetsuppgifter.

Den riktar sig till lärare i hela 
grundskolan, och är lämplig i 
lärarutbildning och lärarfortbildning.

Teknik 04 finns i tre versioner med 
samma innehåll. Pärmen (översta 
bilden) har tryck på en sida och det 
är fri kopiering på skolan. 
Kompendiet (mellersta bilden) har 
tryck på två sidor och kopiering är ej
tillåten.
241 sidor.
Slutligen finns Teknik 04 som CD-
rom med utskriftsrätt för den egna 
skolan.

Artikel Nummer

Teknik 04 Kopieringspärn A-306

Teknik 04 Kompendium A-307

Teknik 04 CD-rom A-308

Kapitelindelning
1. Teknikämnet - en presentation
2. Utrustning
3. Material
4. Arbetssätt
5. Ritningar
6. Konstruktioner
7. Hus
8. El
9. Elektronik
10.Projekt



Teknikpärmen

Teknikpärmen innehåller praktiska 
arbetsuppgifter för undervisningen i 
teknik och elevens val för år 6-9. 
Några exempel:
Trådfigur, pedaltunna, miniväxthus, 
CD-ställ, pennskrin, ficklampa, 
larm, blinkare, rinnstjärna mm.

258 sidor. Kopiering på egna skolan 
är tillåten.

Artikel Nummer

Teknikpärmen A-305

 

 

Rätta Tekniken - 
Praktikpärm 1

Praktikpärm 1 har nu några år på 
nacken. Den innehåller praktiska 
förslag till teknikuppgifter för år 7-9.

210 sidor. Kopiering på egna skolan 
är tillåten.

Artikel Nummer

Rätta tekniken 
Praktikpärm 1

A-301

OBS! Priset är nu mindre än 
hälften mot tidigare!



 

Rätta Tekniken - 
Praktikpärm 2

Praktikpärm 1 har också några år på 
nacken. Den innehåller också 
praktiska förslag till teknikuppgifter 
för år 7-9, men också lite mer 
tidskrävande uppgifter som är mer 
lämpade för elevens val

216 sidor. Kopiering på egna skolan 
är tillåten.

Artikel Nummer

Rätta tekniken Praktikpärm
2

A-302

OBS! Priset är nu mindre än 
hälften mot tidigare!

Rätta Tekniken

Rätta Tekniken är en lärobok i 
teknik för år 7-9. Grundläggande 
Teknik, Bygga och Bo, El i 
vardagslivet, Elektronik, Trafik och 
Kommunikationer är 
kapitelrubrikerna.

144 sidor.

 

Artikel Nummer

Rätta tekniken Elevbok A-300

 



Den kupade handen

Artikel Nummer

Den kupade handen B-191

Den kupade handen är mycket vanlig 
och mycket uppskattad i lärarutbildning 
och lärarfortbildning. Den beskriver 
teknikens utveckling på ett lättsamt och 
reflekterande sätt.

I dec 2006 kom en ny upplaga. Den är 
identisk med den gamla, förutom att ett 
kapitel lagts till. Det handlar om 
utvecklingen de senaste 15 åren.

 

Lek med teknik

Artikel Nummer

Lek med teknik A-606

Lek med teknik omfattade tidigare 5 st 
häften:
Inom Hus
Var Dags Teknik
Vind och Vatten
Miljö Frö
Adress Vintergatan

Häftena är numera hopsatta till en bok. 
Den riktar sig till lärare för barn mellan 5-
12 år.

Just nu får du boken Konstruera mera
på köpet!

 



Ullas Flora

Artikel Nummer

Ullas Flora B-185

Ullas Flora är inte ett teknikläromedel, 
men för några år sedan producerade vi 
denna vackra flora helt i fyrfärg och med
hårda pärmar.
128 sidor.
Observera priset, nästan gratis!

Inte många kvar!

Teknikutveckling A

Artikel Nummer

Teknikutveckling A A-601

Teknikutveckling A är skriven av Bosse 
Sundin, professor vid Umeå Universitet. 
Det är egentligen en lärobok för 
gymnasiet, men passar bra även på 
lärarkurser i Teknik.
76 sidor och A4-format.

 

Teknik i skolan

Artikel Nummer

Teknik i skolan A-602

Teknik i skolan riktar sig direkt till lärare 
och de som ska bli lärare i teknik. 15 
kapitel som praktiskt taget alla har olika 
författare. "Teknik som skolämne, Flickor
och teknik, Teknik och människor i 
samspel" är några kapitelrubriker.
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