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1. Förord 
 
Det här häftet kommer att handla lite om vad teknik är, teknikens historia, vad mekanik är, 
de enkla maskinerna och lite annat smått och gott.  
Hoppas du finner läsningen intressant. 
 
Innan du vänder blad bör du fundera över: 
 
  

Mekanikens gyllene regel 
Det du vinner i kraft förlorar du i väg. 
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2. Vad är teknik? 
 

 
Vad har en hammare med teknik att göra? 

Ordet teknik kommer från det grekiska ordet téchnē som betyder konst, skicklighet eller 
hantverk. Nu är det dags att förklara vad hammaren har med teknik att göra. När man pratar 
om att någon har kommit på en ny teknik eller en ny teknisk lösning på något sorts problem 
så menar man att den personen har kommit på ett sätt att göra något på ett snabbare eller 
mer effektivt sätt.  

Ta hammaren som ett exempel. Den första hammaren var kanske en sten som man höll i 
handen för att slå ner saker i marken med eller för att för att slå ut flisor ur en bit flintsten. 
Hammaren har underlättat mycket för människorna under historien. Hammaren har haft 
flera användningsområden från det att den uppfanns. Den har använts av smeden för att 
tillverka nya verktyg. Den har använts av skeppsbyggaren. Den har använts av snickaren för 
att bygga hus. Den har använts av möbelsnickaren för att tillverka möbler. Du har säkert 
också använt en hammare någon gång. Hammaren är med som ett exempel på en teknisk 
lösning.  

Ordet teknik hittar du ofta tillsammans med andra ord; maskinteknik, byggteknik, 
informationsteknik, sångteknik, bollteknik, ljudteknik och så vidare. Ordet kan också 
användas till att beskriva en person. Du har säkert hört att någon kan vara väldigt teknisk. 
Det kan både betyda att personen kan mycket om hur saker och ting fungerar eller att 
personen är duktig på att dribbla med en fotboll. 

Kort och gott kan man säga att teknik handlar om att komma på verktyg för att göra saker 
och ting lättare för oss i vardagen. Vare sig det handlar om ett verktyg du har i handen eller 
det är ett verktyg du bär med dig inom dig själv. 
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Frågor till Vad är teknik? 
 

1. Vad betyder det grekiska ordet téchnē? 
 

 
2. Kan du komma på någon teknik som haft stor betydelse för 
människorna under fram till idag? 
 

 
3. Vilka andra ord kan du där ordet teknik finns med? 
 

 
4. Hur skulle du förklara ordet teknik? 
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3. Vad är mekanik? 
 

 
Bilden visar engelsmannen sir Isaac Newton. 
Han räknas som en av mekanikens fäder. 

 

Ordet mekanik kommer från det grekiska ordet mekhane som betyder redskap. Mekaniken 
tillhör och är en del i ämnet fysik. Ungefär som multiplikation är en del av matematik. Fysik 
är ett ämne som du träffar på i skolan. Mekanik handlar om vad som händer med saker när 
de exempelvis rör på sig eller när man drar i ett rep. Ett klassiskt men kanske felaktigt 
exempel är att sir Isaac Newton kom på att det fanns något som heter jordens 
dragningskraft när ett äpple lossnade från sin gren och träffade honom i huvudet. 
Man säger att mekaniken är den äldsta delen av fysiken. 
 
Mekanik, teknik, maskiner och verktyg är ord som många tycker hör ihop. Med hjälp av 
kunskaper i mekanik kan man få förståelse för varför maskiner eller verktyg fungerar som de 
gör. 
 
Ordet mekanik kan du möta på olika ställen. En mekaniker är kanske någon som jobbar med 
att reparera bilar, traktorer eller lastbilar. En maskin som gör något mekaniskt är en maskin 
som jobbar utan att en människa behöver styra den. En människa som jobbar mekaniskt är 
någon som jobbar utan att behöva tänka på hur man ska göra. Den som läser mekaniskt 
läser utan känsla och utan att fundera på vad den läser. 
 

Kort sagt skulle man kunna säga att de som studerat mekanik under vår historia har funderat 
över varför saker och ting rör sig på ett visst sätt eller i en viss fart. Jämvikt, rörelse och 
krafter är tre viktiga ord när man studerar mekanik. 
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Frågor till Vad är mekanik 
 

5. Vad betyder ordet mekhane? 

 
 
 

6. Till vilket skolämne hör mekanik? 

 
 
 

7. När träffar du på ordet mekanik? 

 
 
 

8. Hur skulle du förklara vad mekanik är? 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Jonas Storm, Hökensåsskolan, Tidaholm – www.lektion.se



4. De enkla maskinerna

Skruven   

Hävarmen   

När man pratar om de enkla maskinerna så är det de sex som finns på bilderna här över som 
brukar nämnas. Ta gärna en noggrann kik på framsidan till denna läsförståelse.

De enkla maskinerna är de äldsta maskinerna som människan har kommit på. De ligger till 
grund för alla maskiner i dagens samhälle. De 
samhälle att fungera. 

Anledningen till att dessa uppfinningar kallas för enkla maskiner är att de bara behöver
sorts kraft för att fungera, en kraft som kommer uppifrån och ner eller kraft som kommer 
från sidan och så vidare. Det finns ett kapitel till varje enkel maskin

Anledningen till att människan kom på dessa maskiner var för att de underlättade 
människornas vardag. Alla dessa maskiner gör att man 
arbeten på ett enklare och mindre slitsamt 
kan få uppe en väldigt tung sten ur jorden med en av dessa maskiner. 

Man behöver förstå hur de enkla maskinerna fungerar för att kunna förstå hur sammansatta 
maskiner fungerar. En sammansatt maskin är exempelvis cykeln. 

  

De enkla maskinerna 

  

Kilen  Lutande planet

  

Hjulet  Blocket 

När man pratar om de enkla maskinerna så är det de sex som finns på bilderna här över som 
noggrann kik på framsidan till denna läsförståelse.

De enkla maskinerna är de äldsta maskinerna som människan har kommit på. De ligger till 
grund för alla maskiner i dagens samhälle. De behövs alla på något sätt för att få dagens 

Anledningen till att dessa uppfinningar kallas för enkla maskiner är att de bara behöver
sorts kraft för att fungera, en kraft som kommer uppifrån och ner eller kraft som kommer 

Det finns ett kapitel till varje enkel maskin i den här läsförståelsen

Anledningen till att människan kom på dessa maskiner var för att de underlättade 
människornas vardag. Alla dessa maskiner gör att man kan utföra tunga och slitsamma 

och mindre slitsamt sätt. Någon som inte är otroligt jättesuperstark 
kan få uppe en väldigt tung sten ur jorden med en av dessa maskiner.  

Man behöver förstå hur de enkla maskinerna fungerar för att kunna förstå hur sammansatta 
maskiner fungerar. En sammansatt maskin är exempelvis cykeln.  

 

 

Lutande planet 

 

När man pratar om de enkla maskinerna så är det de sex som finns på bilderna här över som 
noggrann kik på framsidan till denna läsförståelse. 

De enkla maskinerna är de äldsta maskinerna som människan har kommit på. De ligger till 
alla på något sätt för att få dagens 

Anledningen till att dessa uppfinningar kallas för enkla maskiner är att de bara behöver en 
sorts kraft för att fungera, en kraft som kommer uppifrån och ner eller kraft som kommer 

en här läsförståelsen. 

Anledningen till att människan kom på dessa maskiner var för att de underlättade 
utföra tunga och slitsamma 

troligt jättesuperstark 

Man behöver förstå hur de enkla maskinerna fungerar för att kunna förstå hur sammansatta 
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Frågor till De enkla maskinerna 
 

9. När använder du en skruv? 

 
 

10. När tar du hjälp av kilen? 

 
 

11. Hur tror du att man har nytta av lutande planet? 

 
 

12. När använde du en hävarm sist? 

 
 
 

13. Nämn någon maskin som använder sig av hjulet? 

 
 

14. När tror du att man använder blocket? Nu vill jag inte att du 
svarar: När man letar efter en ny bil… 
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5. Blocket 
 

   
Vänster: en vikt dras upp med hjälp av ett block. 
Höger: en vikt dras upp med hjälp av block och talja. 

 
Det engelska ordet för block är pulley. I ordet pulley ligger betydelsen till hur man använder 
ett block. Pull betyder ju att dra. Blocket används ihop med rep, kedja, vajer eller remmar.  
Om man kopplar i flera block kallas det att man använder block och talja. På engelska heter 
det block and tackle. 
 
Blocken på bilderna har som uppgift att göra det enklare för en person att lyfta något tungt. I 
den vänstra bilden krävs det mycket kraft för att dra upp vikten. I den högra bilden krävs det 
bara hälften så mycket kraft för att dra upp samma vikt. MEN, man måste dra dubbelt så 
mycket rep för att få upp vikten. Man säger att det man vinner i lyftkraft förlorar man i väg. 
Ju fler block du kopplar ihop desto mindre kraft behöver du för att dra upp vikten. Viktigt att 
tänka på är dock att om blocken är tunga så blir det tyngre att dra upp vikten. Om man 
kopplar i flera block kallas det att man använder block och talja. 
 

Bilden till höger visar ett annat sätt att använda blocket på. I det här 
fallet används blocket för att koppla ihop en lång rem. Sådana här 
system är väldigt vanliga i bilmotorer. Just det här systemet skulle 
kunna vara taget från en gammal v8. I mitten sitter en remskiva som 
är monterad på motorns vevaxel. Den remskivan driver de andra två 
övre remskivorna.  Remskivan uppe till vänster skulle kunna vara den 
som driver generatorn som laddar bilbatteriet. Remskivan uppe till höger skulle kunna driva 
servomotorn som gör det lättare för föraren att vrida på ratten. Sådana här system kallas på 
engelska för belt drive. På svenska säger vi remdrivning. 
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Frågor till Blocket 
 
15. När använder man ett block? 

 
 

16. När byter blocket namn till block och talja? 

 
 

17. Vad är det engelska namnet för block? 

 

 
18. Vad är det engelska ordet för block och talja? 

 
 
 

19. Nämn något annat sätt att använda block på än vid tunga lyft. 
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6. Hjulet 
 

   
Ett hjul med tolv ekrar som man  Hjulet som drejaren har 
tror tillverkades år 1300 f.Kr.  fötterna på driver drejskivan. 

 
Hjulet brukar räknas som en av de första och viktigaste uppfinningarna som människan 
kommit på. Hjulet ingår i en massa tekniska lösningar på något vis. Idag är man övertygad 
om att det första hjulet användes runt 3500 f.Kr för att driva en drejskiva när man tillverkade 
lerkrukor någonstans i Mesopotamien. Landet Mesopotamien finns inte längre. 
Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och Tigris som flyter genom landet Irak. 
Man tror att vagnshjulet uppfanns runt 2500 f.Kr i landet Kina.  
 
Människan kom på att det var mycket lättare att dra eller knuffa en vagn med tung last än 
att dra eller knuffa en släde med en tung last. På samma sätt utnyttjade vikingarna hjulets 
hjälp när man knuffade och drog sina skepp ner till vattnet med hjälp av att lägga stockar 
under skeppen. Ett hjul är bara till hjälp om det är någon eller något som ger hjulet en kraft 
så det hamnar i rörelse.  
 
För att människan skulle få vagnen att fungera så behövde människan hjulet och axeln. Axeln 
är en stång som förbinder hjulen. På många ställen i världen tog det tid innan man verkligen 
fick nytta av vagnen eftersom det inte fanns vägar till att dra vagnarna på. En uppfinning som 
gjordes möjlig med hjälp av hjulet är ångloket. Ångloket behövde en järnväg. Järnvägen 
gjorde att människans samhälle utvecklades väldigt fort. Att resa eller transportera saker 
gick då väldigt fort. 
 
Innan har du läst om blocket. Blocket och hjulet är till utseende nära släkt med varandra 
men har olika användningsområden. Precis som blocket kan hjulet användas på en massa 
olika sätt.  
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Frågor till Hjulet 
 
20. Hur användes det första hjulet? 

 

 
21. Var tror man att det första vagnshjulet tillverkades? 

 

 
22. Vilket hjul är äldst, drejskivan eller vagnshjulet? 

 

 
23. Vad behövs för att ett hjul ska vara till nytta? 

 

 
24. Nämn tre maskiner eller andra saker som behöver ett hjul för att 
fungera. 
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7. Hävstången  
 

Vänster: bilden visar hur lite kraft det kan behövas för att lyfta något som är jättetungt
Höger: skiftnyckeln är ett lysande exempel på uppfinning som använder principen 

 
På bilden till vänster och bilden i mitten ser du två typiska varianter av 
och gungbrädan. På bilden till höger ser du en enarmad hävstång, skiftnyckeln.
hur hävstänger fungerar så pratar man om påverkande kra
är till exempel när jag lyfter i handtagen på skottkärran.  Den resulterande kraften 
skottkärran när jag lyfter. Där
påverkande kraften blir mycket mindre än den resulterande kraften. Vilket betyder att jag med 
skottkärrans hjälp kan förflytta väldigt tunga saker utan att vara jättejättestark.
desto mer kraft får jag. När jag lyfter i handtagen på skottkärran är det 
kraften. Det engelska ordet för hävstång är lever som uttalas liver.
hävstång i bakfickan… 
 

Det
på bilden 
skottkärror
Den visar en fransk trebuchet. Det svenska namnet 
trebuchet 
variant av katapult. Man säger att blidan har den 
resulterande 
resulterande kraften i ena änden
varianter av e

 
Precis som den enarmade hävstången finns det många olika varianter av tvåarmade hävstänger.
Gungbräda, balansvåg, sax, tång, cykelstyre
former av tvåarmade hävstänger.
hävstänger. Ju längre hävstänger desto kraftigare saker kan
av. När jag kniper åt hårt med hävstängerna på en tång så vill även 
skären på andra sidan vridningspunkten knipa ihop.

den ena änden av gungbrädan så är 
även den andra sidan stilla.
jag ner min sida av gungbrädan så kom
upp. 

  

   
bilden visar hur lite kraft det kan behövas för att lyfta något som är jättetungt med en tvåarmad hävstång.

på uppfinning som använder principen enarmad hävstång. 

På bilden till vänster och bilden i mitten ser du två typiska varianter av tvåarmade 
och gungbrädan. På bilden till höger ser du en enarmad hävstång, skiftnyckeln.  
hur hävstänger fungerar så pratar man om påverkande kraft och resulterande kraft. 
är till exempel när jag lyfter i handtagen på skottkärran.  Den resulterande kraften 

 kraften hamnar kallas för vridningspunkt eller pivotpunkt
aften blir mycket mindre än den resulterande kraften. Vilket betyder att jag med 

skottkärrans hjälp kan förflytta väldigt tunga saker utan att vara jättejättestark.
När jag lyfter i handtagen på skottkärran är det jag som är den påverkande 

Det engelska ordet för hävstång är lever som uttalas liver. Det är alltid nyttigt att ha en 

Det finns två sorters enarmade hävstänger. En sort ser du 
på bilden till höger som visar bilder på medel
skottkärror. Den andra sorten ser du på bilden till vänster. 
Den visar en fransk trebuchet. Det svenska namnet 
trebuchet är blida. Som du säkert förstår är blidan en 
variant av katapult. Man säger att blidan har den 
resulterande kraften i mitten och att skottkärran 
resulterande kraften i ena änden där hjulet sitter. 
varianter av enarmade hävstänger är skiftnyckel, spärrskaft

Precis som den enarmade hävstången finns det många olika varianter av tvåarmade hävstänger.
, cykelstyre och tramporna som tar dig framåt på cykeln är alla olika 

former av tvåarmade hävstänger. Saxens hävstänger sitter ihop någonstans, det gör även tångens 
hävstänger. Ju längre hävstänger desto kraftigare saker kan du knipsa 

När jag kniper åt hårt med hävstängerna på en tång så vill även 
skären på andra sidan vridningspunkten knipa ihop. Håller jag stilla 

den ena änden av gungbrädan så är 
även den andra sidan stilla. Trycker 
jag ner min sida av gungbrädan så kommer den andra sidan att åka 
upp.  

 

med en tvåarmad hävstång. 

tvåarmade hävstänger, saxen 
  När man pratar om 

ft och resulterande kraft. Påverkande kraft 
är till exempel när jag lyfter i handtagen på skottkärran.  Den resulterande kraften hamnar i hjulet på 

spunkt eller pivotpunkt. Den 
aften blir mycket mindre än den resulterande kraften. Vilket betyder att jag med 

skottkärrans hjälp kan förflytta väldigt tunga saker utan att vara jättejättestark. Ju längre hävarm 
jag som är den påverkande 

Det är alltid nyttigt att ha en 

två sorters enarmade hävstänger. En sort ser du 
till höger som visar bilder på medeltida 

. Den andra sorten ser du på bilden till vänster. 
Den visar en fransk trebuchet. Det svenska namnet för 

är blida. Som du säkert förstår är blidan en 
variant av katapult. Man säger att blidan har den 

 har den 
.  Andra 

skiftnyckel, spärrskaft och spett. 

Precis som den enarmade hävstången finns det många olika varianter av tvåarmade hävstänger. 
och tramporna som tar dig framåt på cykeln är alla olika 

Saxens hävstänger sitter ihop någonstans, det gör även tångens 

mer den andra sidan att åka 
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Frågor till Hävstången 
 

25. Skriv mekanikens gyllene regel? 

 
 

 
 
 

26. Hur kan det lilla 5kg:s klotet klara att balansera 100kg:s klotet? 

 
 

27. Vad är det engelska ordet för lever? 

 
 

28. Skriv två exempel på enarmade hävstänger? 

 
 

29. Skriv två exempel på tvåarmade hävstänger? 
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8. Lutande planet 

 
Vagnen väger 50 kg. 
A behöver inte ta i lika mycket som person B men A måste dra vagnen längre än B. 
B behöver ta i väldigt väldigt mycket men behöver inte dra vagnen särskilt långt. 

 
Det lutande planet använder du förmodligen flera gånger varje dag. När du går ner för en 
trappa, eller upp för en trappa, när du cyklar till skolan är vägen troligtvis inte helt platt här 
och där kommer du säkert till en backe. Det lutande planet kan finnas där ute och vara 
skapat av naturen eller så har människan tillverkat ett lutande plan för att göra det lättare 
för oss. Naturliga lutande plan är backar och sluttningar. En slalombacke är ett exempel på 
ett lutande plan som finns i naturen. Lutande plan tillverkade av människan är till exempel 
trappor, ramper eller rutschkanor. Det engelska ordet för lutande planet är inclined plane. 
 
Med lutande planets hjälp kan vi ta oss uppåt eller neråt på ett enklare, mindre 
energikrävande och säkrare sätt istället för att behöva klättra. Mekanikens gyllene regel 
säger att Det du vinner i kraft förlorar du iväg. Vilket stämmer väldigt bra med lutande 
planet. Tänk dig att du ska ta dig upp för ett högt berg. Att klättra upp för berget är både 
farligt och otroligt jobbigt. Om du istället kan gå upp för en stig till bergets topp så kommer 
det inte bli lika jobbigt men du kommer att få gå en längre sträcka. Det du vinner i kraft 
förlorar du i väg. 
 
Många forskare har funderat över hur egyptierna kunde bygga pyramiderna. Hur lyckades de 
få upp alla de där flera tusen kilo tunga stenblocken? Troligtvis byggde de någon form av 
lutande plan och sedan rullade de stenblocken på stockar upp för det lutande planet. Eller så 
ringde de något kranföretag… 
  

Jonas Storm, Hökensåsskolan, Tidaholm – www.lektion.se



Frågor till Lutande planet 
 
30. Hur lyder mekanikens gyllene regel? 

 
 

31. Vad har du för nytta av lutande planet? 

 
 

32. Vad är det engelska ordet för lutande plan? 

 
 

33. Vad kan du hitta för naturliga lutande plan i naturen? 

 
 

34. Vilka lutande plan bygger vi människor? 
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9. Kilen 

   
Vänster bild visar hur en kil kan användas för att klyva någonting
Ser du kilarna på den högra bilden? 

 
Kilen skulle nog kunna vara det första verktyget som människan uppfann. De första kilarna 
var gjorda i trä, ben eller sten. Träkilarna var till exempel vässade pinnar som användes till 
jakt. Benkilarna kunde användas som fiskekrokar, pilar, knivar och så vidare. Stenkilarna 
kunde användas som yxhuvuden, pilspetsar, skrapor med mera. Som du nu förstår kan kilen 
användas på en massa olika sätt. Yxor, knivar, spikar, stämjärn, hyvlar
bonden plöjer åkern med och isskrapor använder alla kilens egenskaper.
sett två lutande plan som sitter ihop. Det engelska ordet för kil är 
 
Hur en kil man klyver olika material 
till är att klyva eller dela på saker och ting. En smal kil behöver man lite kraft för att slå ner i 
hårda material men den klyver inte så bra. En bred kil behöver man my
ner i hårda material men den klyver bättre än en smal kil. 
iväg… 
 
Var eller när den första kilen började användas vet man inte men man tror att människor 
använt kilen i över 9000 år. Man vet egyptierna använde kilar av brons för att tillverka de 
stora stenblock de byggde pyramiderna av. Man vet att indianer i Amerika gjo
hjorthorn för att tillverka exempelvis kanoter. Under stenåldern tillverkades kilar av 
flintsten, under bronsåldern tillverkades kilar av brons och under järnåldern tillverkades kilar 
av järn. Idag tillverkas kilar av stål. Stål är en blandning
 
Det finns också tillfällen man inte vill ha hjälp av kilen. Ett sådant tillfälle är vattenplaning. 
Vattenplaning kan vara väldigt farligt och kan uppstå när man kör bil. Vattenplaning kan 
uppstå när man kör fort över en stor och lång va
fram på vattnet istället för att ha kontakt med vägen. Detta är väldigt farligt eftersom det 
varken går att svänga med bilen eller att bromsa bilen. Det blir som att köra på is utan 
vinterdäck. 
  

för att klyva någonting. 

Kilen skulle nog kunna vara det första verktyget som människan uppfann. De första kilarna 
sten. Träkilarna var till exempel vässade pinnar som användes till 

jakt. Benkilarna kunde användas som fiskekrokar, pilar, knivar och så vidare. Stenkilarna 
kunde användas som yxhuvuden, pilspetsar, skrapor med mera. Som du nu förstår kan kilen 

å en massa olika sätt. Yxor, knivar, spikar, stämjärn, hyvlar, snöplog, plogen som 
och isskrapor använder alla kilens egenskaper.

sett två lutande plan som sitter ihop. Det engelska ordet för kil är wedge. 

olika material med fungerar ser du på bilden. Det kilen främst används 
till är att klyva eller dela på saker och ting. En smal kil behöver man lite kraft för att slå ner i 
hårda material men den klyver inte så bra. En bred kil behöver man mycket kraft för att slå 
ner i hårda material men den klyver bättre än en smal kil. Det du vinner i kraft förlorar du 

Var eller när den första kilen började användas vet man inte men man tror att människor 
använt kilen i över 9000 år. Man vet egyptierna använde kilar av brons för att tillverka de 
stora stenblock de byggde pyramiderna av. Man vet att indianer i Amerika gjo
hjorthorn för att tillverka exempelvis kanoter. Under stenåldern tillverkades kilar av 
flintsten, under bronsåldern tillverkades kilar av brons och under järnåldern tillverkades kilar 

Idag tillverkas kilar av stål. Stål är en blandning av järn och kol.  

Det finns också tillfällen man inte vill ha hjälp av kilen. Ett sådant tillfälle är vattenplaning. 
Vattenplaning kan vara väldigt farligt och kan uppstå när man kör bil. Vattenplaning kan 
uppstå när man kör fort över en stor och lång vattenpöl. Det som händer är att däcken glider 
fram på vattnet istället för att ha kontakt med vägen. Detta är väldigt farligt eftersom det 
varken går att svänga med bilen eller att bromsa bilen. Det blir som att köra på is utan 

 

Kilen skulle nog kunna vara det första verktyget som människan uppfann. De första kilarna 
sten. Träkilarna var till exempel vässade pinnar som användes till 

jakt. Benkilarna kunde användas som fiskekrokar, pilar, knivar och så vidare. Stenkilarna 
kunde användas som yxhuvuden, pilspetsar, skrapor med mera. Som du nu förstår kan kilen 

, snöplog, plogen som 
och isskrapor använder alla kilens egenskaper. Kilen är tekniskt 

 

fungerar ser du på bilden. Det kilen främst används 
till är att klyva eller dela på saker och ting. En smal kil behöver man lite kraft för att slå ner i 

cket kraft för att slå 
Det du vinner i kraft förlorar du 

Var eller när den första kilen började användas vet man inte men man tror att människor 
använt kilen i över 9000 år. Man vet egyptierna använde kilar av brons för att tillverka de 
stora stenblock de byggde pyramiderna av. Man vet att indianer i Amerika gjort kilar av 
hjorthorn för att tillverka exempelvis kanoter. Under stenåldern tillverkades kilar av 
flintsten, under bronsåldern tillverkades kilar av brons och under järnåldern tillverkades kilar 

Det finns också tillfällen man inte vill ha hjälp av kilen. Ett sådant tillfälle är vattenplaning. 
Vattenplaning kan vara väldigt farligt och kan uppstå när man kör bil. Vattenplaning kan 

ttenpöl. Det som händer är att däcken glider 
fram på vattnet istället för att ha kontakt med vägen. Detta är väldigt farligt eftersom det 
varken går att svänga med bilen eller att bromsa bilen. Det blir som att köra på is utan 
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Frågor till Kilen 
 
30. Vad tillverkades de första kilarna av för material? 

 
 

31. Skriv namn på några verktyg som använder kilens egenskaper? 

 
 

32. När använde du kilens egenskaper senast? 

 
 

33. Vad får du använda mer av när du använder en bred kil än när du 
använder en smal kil? 

 
 

34. Varför kan det var farligt att drabbas av kil-effekten 
vattenplaning? 
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10. Skruven 
 

   
Vänster: en korkskruv  Höger: bilden visar hur Arkimedes skruv 

 kan användas för att pumpa upp vatten. 

 

Skruven kan du använda när du vill sätta ihop en sak med annan sak, exempelvis när du 
skruvar fast en hylla på väggen eller monterar ihop en hylla du köpt på IKEA. Men, skruven 
kan som du ser på bilderna ovanför också användas på fler sätt. 
 
Man skulle kunna säga att om man sätter ihop lutande planet och kilen så får man skruven. 
Det engelska ordet för skruv är screw och det tyska är Schraube. 
 
Arkimedes skruv användes för att transportera flytande eller fast materia uppåt. Flytande 
materia kan vara vatten, mjölk, olja och så vidare. Fast materia kan vara spannmål som råg 
eller vete, träflis eller träpellets till en pelletsbrännare.  
 
Borr, använder du när du vill göra ett hål i ett hårt material. Kanske vill du göra hål i en vägg 
eller en träplanka. Om du gör hål i någonting kommer du ganska ofta av använda skruven 
två gånger. Exempelvis: Jonas ska sätta upp en dörr i den vägg han precis har byggt. Först 
borrar Jonas hål i dörrkarmen och sedan skruvar han fast dörrkarmen i väggen med hjälp av 
karmskruv. Jonas har nu använt skruven två gånger. 
 
Ibland av använder man skruven för att kunna dra ut något eller satta fast något en kort 
stund. En korkskruv använder du för att dra ur korken ur vinflaskan och tvinnskruven på 
snickarbänken använder du för att hålla fast något som du jobbar med under träslöjden. 
 
Kilen och skruven liknar varandra eftersom de båda kan användas till att sätta ihop olika 
träbitar med varandra när man bygger hus eller annat. Kilen kallas i det här fallet för spik. 
Skillnaden mellan spiken och skruven är bland annat verktygen som används till dem. En spik 
behöver en hammare eller en spikpistol. En skruv behöver en skruvmejsel eller en 
skruvdragare. Ibland passar det bäst med spik och ibland passar det bättre med skruv.  
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Frågor till Skruven  
 
35. När kan man behöva använda en korkskruv? 

 
 

36. Vilka två enkla maskiner skulle man kunna säga bildar skruven? 

 
 

37. Vad används Arkimedes skruv till? 

 
 

38.  Vad kallas en skruv som gör hål i saker? 

 
 

39.  SVÅR UPPGIFT: 
Förklara hur mekanikens gyllene regel och skruven hänger 
ihop. 
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11. Exempel på framsteg och utveckling  
 
Jordbruk och plöjning av åker är ett bra exempel på hur människan har använt teknik för att 
bespara sig själv tid vid plöjning, sådd och skörd. Från första början var människan jägare och 

samlare. Människan visste då inte ens att det gick att odla till exempel vete 
eller råg. När människan lärde sig att odla 
säd blev hon bonde. I början fick 
människan göra allt jobbet själv. Plöja, så 
och skörda. Senare lyckades människan 
tämja djur som kunde göra det tunga 

jobbet med att dra plogen vid plöjningen. Med tiden 
utvecklade människan bättre plogar. Dessa plogar blev 
dock tyngre vilket krävde fler dragdjur men man behövde 
inte dra plogen lika många vändor… 
 
År 1690 konstruerade fransmannen Papin världens första ångmaskin. År 1769 uppfann sedan 
skotten James Watt kondensatorn som gjorde att ångmaskiner blev starkare och effektivare. 
Detta ledde till byggandet av snabbare och starkare ånglok och den första traktorn – 
lokomobilen. De bönder som hade var rika och hade väldigt mycket åker att plöja tjänade på 

att köpa en lokomobil. Det var dock väldigt ovanligt att 
bönder köpte in ångplogar. I Sverige vet man endast om att 
det funnits en enda lokomobil och den fanns på Bollerups 
gård under några år på 1860-talet. Det var engelsmannen 
John Fowler som byggde den första lokomobilen någon 
gång under 1850-talet. 

 
När väl ångplogen var uppfunnen tog det inte lång tid innan ångtraktorn uppfanns. 
Ångtraktorn blev dock ganska snart omodern eftersom människan lärde sig att tillverka 
motorer som drevs med hjälp av bensin och fotogen. I Sverige dröjde de t enda fram till efter 
andra världskriget innan traktorerna blev vanliga på jordbruken, alltså åren efter 1945. I 
mitten av femtiotalet blev det sedan allt populärare med traktorer som drevs att diesel 
istället för bensin. Dagens moderna traktor drivs nog uteslutande av dieselmotorer.  
 
Dagens moderne bonde har massor av maskiner och redskap till sina 
maskiner för att sköta sitt jordbruk. På jättestora jordbruk som i till exempel 
USA har bonden många anställda som hjälper till att sköta jordbruket. I 
Sverige är jordbruken inte lika stora och därför jobbar bonden oftast ensam 
med allt som behövs göras. Nu förstår du säkert att tekniken har spelat stor 
roll även för jordbruket. 
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Frågor till Exempel på framsteg och utveckling 
 
40. Vem fick plöja jorden innan människan tämjt djur som kunde dra 
plogen? 

 
 

41. Från vilket land kom Papin? 

 
 

42. Vad uppfann James Watt som gjorde ångmaskinerna starkare? 

 
 

43.  Vad användes en ångplog till? 

 
 

44.  Drivs dagens traktorer av diesel eller bensin? 

 
 

45.  Var i texten hittar du ett exempel på mekanikens gyllene regel? 
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12. Teknologiska milstolpar
Här följer exempel på uppfinningar som varit oerhört betydande för oss människor.
 
Elden Förmågan att göra eld banade väg för all annan teknik och för 

människans överlevnad och utveckling.
Pappret   År 105 e.Kr sägs vara året då kinesen Tsai Lun uppfann pappret.
Alfabetet  Kilskriften är det äldsta. Mer än 5000 år gammalt.
Kruktillverkningen Kan vara så gammalt som 8000 år.

människor att lagra mat och hämta stora mängder vatten. 
Jordbruket Kallas för den neolitiska revolutionen. För mellan 10000 och 7

år sedan blev människan bonde.
Krutet  Uppfanns 
 
Kompassen Kinesen Shen Kuo 

först i världen med att b
kompass fungerar. Detta gjorde han 
någon mellan åren 1031 och 

 
Boktryckarkonsten Redan år 1500 f.Kr började grekerna trycka hela sidor med text. 

Runt år 1450 lyckades sedan tysken Johann Gutenberg att 
mekanisera metod

Kartan När människan började upptäcka världen fanns snart ett behov a
att avbilda den 

 
Telefonen Den förste att uppfinna telefonen år 1849 var italien

Meucci. 
telefonen år 1876.

 
Radion Italienaren Marconi

vara den som först lyckades sända radiosignaler över lång distans
och nämns ofta som radions fader.

Glödlampan Thomas Alva Edison var först med att uppfinna 
en glödlampa som var långlivad och effektiv. År 
1880 fi

Linsen Linser kallas de glasskivor som finns i till 
exempel glasögon och kikare. Linser kan 
förstora eller förminska det du tittar på. De 
första linserna tillverkades för mer än 2600 år 
sedan av stenarterna kvarts och kristal

 

Teknologiska milstolpar I 
uppfinningar som varit oerhört betydande för oss människor.

Förmågan att göra eld banade väg för all annan teknik och för 
människans överlevnad och utveckling. 
År 105 e.Kr sägs vara året då kinesen Tsai Lun uppfann pappret.
Kilskriften är det äldsta. Mer än 5000 år gammalt.
Kan vara så gammalt som 8000 år. Gjorde det möjligt för 
människor att lagra mat och hämta stora mängder vatten. 
Kallas för den neolitiska revolutionen. För mellan 10000 och 7
år sedan blev människan bonde.  
Uppfanns i Kina någon gång mellan år 800 och år 1100. 

Kinesen Shen Kuo sägs vara den som var 
först i världen med att beskriva hur en 
kompass fungerar. Detta gjorde han 
någon mellan åren 1031 och 1095.  

Redan år 1500 f.Kr började grekerna trycka hela sidor med text. 
Runt år 1450 lyckades sedan tysken Johann Gutenberg att 
mekanisera metoden genom sin tryckpress. 
När människan började upptäcka världen fanns snart ett behov a
att avbilda den – på gott och på ont. 

Den förste att uppfinna telefonen år 1849 var italien
Meucci. Länge sa man att det var amerikanen Bell som uppfann 
telefonen år 1876. 

Italienaren Marconi som levde mellan åren 1874 och 1937
vara den som först lyckades sända radiosignaler över lång distans
och nämns ofta som radions fader.  
Thomas Alva Edison var först med att uppfinna 
en glödlampa som var långlivad och effektiv. År 
1880 fick han patent på sin lösning.  
Linser kallas de glasskivor som finns i till 
exempel glasögon och kikare. Linser kan 
förstora eller förminska det du tittar på. De 
första linserna tillverkades för mer än 2600 år 
sedan av stenarterna kvarts och kristall. 

uppfinningar som varit oerhört betydande för oss människor. 

Förmågan att göra eld banade väg för all annan teknik och för 

År 105 e.Kr sägs vara året då kinesen Tsai Lun uppfann pappret. 
Kilskriften är det äldsta. Mer än 5000 år gammalt. 

Gjorde det möjligt för 
människor att lagra mat och hämta stora mängder vatten.  
Kallas för den neolitiska revolutionen. För mellan 10000 och 7000 

och år 1100.  

Redan år 1500 f.Kr började grekerna trycka hela sidor med text. 
Runt år 1450 lyckades sedan tysken Johann Gutenberg att 

När människan började upptäcka världen fanns snart ett behov av 

Den förste att uppfinna telefonen år 1849 var italien-amerikanen 
Länge sa man att det var amerikanen Bell som uppfann 

som levde mellan åren 1874 och 1937 anses 
vara den som först lyckades sända radiosignaler över lång distans 

Thomas Alva Edison var först med att uppfinna 
en glödlampa som var långlivad och effektiv. År 

Linser kallas de glasskivor som finns i till 
exempel glasögon och kikare. Linser kan 
förstora eller förminska det du tittar på. De 
första linserna tillverkades för mer än 2600 år 
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Frågor till Teknologisk milstolpar I 
 
46. Vad heter världens äldsta alfabete? 

 
 

47. Från vilket land kom Shen Kuo? 

 
 

48. Vem uppfann telefonen? 

 
 

49.  I vilket land uppfanns krutet? 

 
 
 

50.  Vad var Thomas Alva Edison först med att uppfinna? 

 
 

 
 
 

Undersök och förklara ordet patent. 
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13. Teknologiska milstolpar II
 
Magneten Det finns en sorts sten som heter magnetit, de stenarna är 

naturliga magneter. De flesta magneter är tillverkade i fabriker. 
Dessa magneter kallas permanentmagneter eftersom de är 
magnetiska hela tiden. 

 
Generatorn Består av spole och permanentmagnet. 

elektrisk ström. Det var engelsmannen Faraday som år 1821 
byggde den första generatorn.
för drottningen av England. Sedan lär denna dialog utspelats: 
- Vad är nyttan med den här, frågade drottningen.
- Säg vad är nyttan med ett nyfött barn, svarade då Faraday.
 

Elektromagneten Är en
elektrisk ström. 
uppfann den första elektromagneten år 1820.

 
Elektriciteten Finns

var engelsmannen William Gilbert som kom på ordet elektricitet 
när han experimenterade med statisk elektricitet.

 
Transistorn Transistorn är en sak som ingår i alla moderna 

appa
mobiltelefoner. Vissa säger att transistorn är den viktigaste 
uppfinningen i modern tid. Transistorn uppfanns 1947 i USA av de 
tre fysikerna Brattain, Bardeen och Shockley.

 
Datorn Z3, Colossus

datorn 
och långsamma.
En av a
använde elektronrör istället för transistorer.

 
Batteriet År 1800 tillverkade Alessandro Volta 

världens första batteri. Det här batteriet såg 
inte ut som dagens batteri. Det kallades för 
Voltas stapel

 
 
  

13. Teknologiska milstolpar II 

Det finns en sorts sten som heter magnetit, de stenarna är 
naturliga magneter. De flesta magneter är tillverkade i fabriker. 
Dessa magneter kallas permanentmagneter eftersom de är 
magnetiska hela tiden.  

Består av spole och permanentmagnet. Generatorn ”skapar” 
elektrisk ström. Det var engelsmannen Faraday som år 1821 
byggde den första generatorn. Faraday visade denna uppfinning 
för drottningen av England. Sedan lär denna dialog utspelats: 

Vad är nyttan med den här, frågade drottningen.
äg vad är nyttan med ett nyfött barn, svarade då Faraday.

Är en magnet som bara är magnetisk när den är kopplad till 
elektrisk ström. Det var en fransman vid namn Ampere som 
uppfann den första elektromagneten år 1820. 

Finns i form av blixtar, elektrisk ström eller statisk elektricitet. 
var engelsmannen William Gilbert som kom på ordet elektricitet 
när han experimenterade med statisk elektricitet.

Transistorn är en sak som ingår i alla moderna 
apparater. Utan transistorn hade vi inte haft dagens datorer och 
mobiltelefoner. Vissa säger att transistorn är den viktigaste 
uppfinningen i modern tid. Transistorn uppfanns 1947 i USA av de 
tre fysikerna Brattain, Bardeen och Shockley. 

, Colossus och ENIAC var världens första datorer. 
datorn Z3 var allra först. Dessa datorer var väldigt stora, tunga 
och långsamma. ENIAC vägde 27ton och tog upp en yta av 167m
En av anledningarna till att de var så stora var att datorerna 
använde elektronrör istället för transistorer. 

År 1800 tillverkade Alessandro Volta 
världens första batteri. Det här batteriet såg 
inte ut som dagens batteri. Det kallades för 
Voltas stapel. Se bilden. 

 

Det finns en sorts sten som heter magnetit, de stenarna är 
naturliga magneter. De flesta magneter är tillverkade i fabriker. 
Dessa magneter kallas permanentmagneter eftersom de är 

Generatorn ”skapar” 
elektrisk ström. Det var engelsmannen Faraday som år 1821 

Faraday visade denna uppfinning 
för drottningen av England. Sedan lär denna dialog utspelats:  

Vad är nyttan med den här, frågade drottningen. 
äg vad är nyttan med ett nyfött barn, svarade då Faraday. 

magnet som bara är magnetisk när den är kopplad till 
Det var en fransman vid namn Ampere som 

i form av blixtar, elektrisk ström eller statisk elektricitet. Det 
var engelsmannen William Gilbert som kom på ordet elektricitet 
när han experimenterade med statisk elektricitet. 

Transistorn är en sak som ingår i alla moderna elektriska 
rater. Utan transistorn hade vi inte haft dagens datorer och 

mobiltelefoner. Vissa säger att transistorn är den viktigaste 
uppfinningen i modern tid. Transistorn uppfanns 1947 i USA av de 

  

och ENIAC var världens första datorer. Den tyske 
Dessa datorer var väldigt stora, tunga 

ENIAC vägde 27ton och tog upp en yta av 167m². 
till att de var så stora var att datorerna 
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Frågor till Teknologiska milstolpar II 
 
51. Vad innebär att en magnet är permanent? 

 
 

52. När blir en elektromagnet magnetisk? 

 
 

53. Vilken uppfinning säger vissa är den viktigaste uppfinningen i 
modern tid? 

 
 

54.  Hur mycket vägde ENIAC? 

 
 

55.  Vad tror du att Faraday menade med sitt svar till den engelska 
drottningen? 
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14. Teknologiska milstolpar III 
 
Ångmaskinen År 1710 byggdes den första ångmaskinen av engelsmannen 

Newcomen. År 1769 uppfann engelsmannen James Watt 
kondensorn som gjorde ångmaskinerna starkare. 

 
Förbränningsmotorn Den första bensinmotorn tillverkades år 1884 av den engelske 

ingenjören Edward Butler. Innan dess hade många olika 
uppfinnare försökt bygga liknande motorer. 

 
Båten Kanoten och paddeln, segelbåten och fartygen har varit väldigt 

viktiga genom världshistorien – på gott och på ont. 
 
Flygande skytteln Uppfanns år 1733 av engelsmannen John Kay. Skytteln gjorde att 

vävarna kunde väva tyger mycket fortare. Detta ledde dock till att 
brist på tråd att väva tyger av… 

 
Spinning Jenny År 1764 uppfann engelsmannen Hargreaves en maskin som kunde 

spinna tråd väldigt fort.  
 
Flygplanet År 1903 gjorde den första flygningen med ett motordrivet 

flygplan. Det var de två amerikanska 
bröderna Wright som byggde detta 
flygplan. De flög 37 meter. Flygplanet 
döptes till Flyer.  

 

Helikoptern Den första helikoptern att lyfta sin pilot dryga 60cm var den 
franska helikoptern Gyroplane nr1 – år 1907. Det dröjde dock till 
år 1935 innan den första helikoptern som 
kunde flygas under kontrollerade former 
byggdes. Den här helikoptern var också 
fransk och hette Gyroplane Laboratoire.  
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Frågor till Teknologiska milstolpar III 
 
56.  Vad uppfann James Watt och vad gjorde hans uppfinning? 

 
 

57.  Vad var fördelen med att använda den flygande skytteln? 

 
 

58.  Vad hette maskinen som Hargreaves byggde? 

 
 

59.  Från vilket land kom bröderna Wright? 

 

 
60.  Vad tror du att ”på gott och ont” innebär i avsnittet om båtar? 
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15. Framtid 
 
Vad kommer framtidens teknologiska milstolpar, uppfinningar, banbrytande upptäckter eller 
mest efterlängtade mediciner att vara? Vilka uppfinningar kommer man i framtiden säga 
vara den viktigaste för människorna på jorden? Här kommer du få läsa lite om några saker 
som uppfinnare, vetenskapsmän, forskare och ingenjörer funderar över. Kanske funderar du 
över någon smart uppfinning som du tycker borde finnas. 

Förarlösa bilar 
Bilar som själva kan förflytta människor på ett säkert, ekonomiskt och naturvänligt sätt från  
en plats till en annan. Att ett fordon styr själv kallas för autopilot. Vissa bilar kan parkera  
utan att föraren behöver hålla i ratten. Det är dock långt kvar innan bilen kan köra dig ut från  
garaget och fram till affären på egen hand/med egen ratt… 

Botemedel för cancer, aids och hiv 
Forskare har länge arbetat med att hitta mediciner eller liknande för att kunna bota dessa  
sjukdomar. Dessa sjukdomar gör så att väldigt många människor dör varje dag.  

Laga människan 
Forskare arbetar med att finna lösningar på hur man ska kunna byta ut delar av oss som går  
sönder vid olyckor eller som slits ut med åldern eller på grund av ett arbete man har. Vore  
det inte fantastiskt om man kunde laga vad det än är som går sönder i människokroppen?  

Elproduktion och energiproduktion – fusion 
Är något som forskare inom ämnena fysik och kemi gärna vill hitta 
lösningen på. Man tror nämligen att med kontrollerad fusion 
kommer hela världens elproduktion vara säkrad för en miljon år. 
Solen brinner på grund av fusion. Med fusion skulle man på sätt och 
vis kunna framställa elektricitet av en viss sorts vatten och det finns 
det ganska mycket av på vår planet. 

Hållbar utveckling 
Det här är ett uttryck för att man vill att alla människor ska tycka att det är viktigt med att  
hushålla med de resurser vi har på jorden.  Det är också ett uttryck för att vi ska börja  
använda energisparande och miljövänlig teknik för att spara på de resurser vi har och för att  
hindra utrotning av djur, ökenspridning, att ozonhålet växer, global uppvärmning med mera. 

Rymdfärder 
Du har säkert hört talas om Stjärnornas krig, Stargate, Star Trek eller någon annan science 
fiction film eller tv-serie. Människans möjlighet att ta sig ut i rymden gjordes möjlig i slutet 
på 1950-talet när rymdkapplöpningen började mellan Sovjet och USA. Idag funderar många 
forskare över hur man ska kunna tillverka farkoster som kan färdas tillräckligt fort och säkert 
genom rymden för att kunna besöka andra planeter. 
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Frågor till Framtid 
 

61.  Vilken rubrikerna tycker du är viktigast att hitta en lösning på? 

 
 
 

62.  Motivera ditt svar på fråga 61. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

63.  Vilken uppfinning, teknik eller medicin skulle du vilja forska fram? 
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16. Powerpoint 
Du har nu läst om teknik, mekanik och en massa andra saker. 

Du ska nu göra en powerpoint som handlar om teknik och mekanik eller 
någonting annat som har med liknande områden att göra. 

Läs punkterna 1 till 7. 

1. Din powerpoint ska innehålla:  

- framsida 

- innehållsförteckning 

- minst 5 faktasidor. 

- bilder. 

- avslutningssida där du berättar hur du gjort och vad du tyckte om 
uppgiften. 

- en sida som heter referenser, där du talar om var du hittade din fakta 
och dina bilder. 

2. Du ska sedan maila din powerpoint till din lärare och valfritt antal 
klasskamrater. 

3. Bearbeta din text! Tänk på att vara noga med stavning, stor bokstav och 
punkt.  MÅNGA KOMMER ATT LÄSA DIN POWERPOINT! 

4. Strunta i den här punkten... 

5. Den här också... 

6. Räck upp handen och fråga om du behöver hjälp. 

7. Lycka till! 
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17. Efterord 
 

Min förhoppning är att du som elev har fått öva din läsförståelse på ett roligt 
sätt. Förhoppningsvis har du också lärt dig något om teknik, mekanik, enkla 
maskiner, gyllene regler, hur teknik utvecklats eller om teknik från då till nu. 
Det jag vill att du ska ha förståelse för är att teknik och hjälpmedel är under 
ständig utveckling. Det som var fantastisk teknologi idag är gammal och mossig 
teknologi imorgon. 
 
Tänk på att vara kritisk i din läsning, det kan finnas fel i alla texter som du läser. 
Även i de texter du precis läst, fel kan smyga sig in i alla texter! Det som är rätt 
och riktigt idag, behöver inte vara det imorgon. Kunskap är färskvara. 
 
Om du har synpunkter på någonting i detta läsförståelsehäfte eller något av 
mina andra läsförståelsehäften kan du maila dessa till mig. Mailadressen står 
under mitt namn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonas Storm – intresserad och öppen  
 
JONAS.STORM@EDU.TIDAHOLM.SE 
 
Hökensåsskolan Tidaholm 
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Källförteckning 
 
Om inget annat anges under bilderna så är alla bilder tagna från wikipedia 
/wikimedia med rättigheter att kopiera och använda enligt wikimedias creative 
commons licensavtal, GNU Free Documentation License eller så är bilderna så 
gamla att de är i allmänhetens ägo. 
 
Fakta kommer från wikipedia och mitt eget huvud. 
 
Besök gärna:  
 
sv.wikipedia.org – svensk version 
en.wikipedia.org – engelsk version: mer fakta finns att hitta och du får träna 
dina engelska språkfärdigheter. 
 
…det kan ju vara så att du är intresserad av att ta reda mer om vad fusion är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… men tänk på att alltid läsa texter kritiskt! 
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