
Teknikuppgift för åk 9, v 14-18, vt 23     

Tillverka en luftpump!  
 

Uppgiften 
 

• 1. Ni ska tillverka en luftpump. Det är viktigt att pumpen bara  
pumpar luft ut ur pumpen och inte drar in luften igen 
 

• 2. Teknikläxa: Ni ska lämna in en skiss och en förklaring som beskriver hur ni tänker bygga  
pumpen och hur den kommer att fungera så att det går att pumpa luft med den.  
Inlämning torsd 13/4 när den första lektionen börjar. 

 

• 3. Ni ska skriva en rapport som svarar på följande frågeställningar 
a. Beskriv med skiss och text hur pumpen fungerar.  
b. Beskriv hur du skulle gjort om du fick börja om OCH varför pumpen då skulle pumpa mer luft. 
 

• Ni arbetar enskilt. Det praktiska arbetet endast i skolan och det teoretiska hemma och i skolan. 
 

• För att hinna på lektionerna behöver man planera sitt arbete hemma och ev. leta fram material.  
 

• Pumpen ska tillverkas av ”vanligt” material (kartong, plast, tyg etc.) som vi har i skolan eller som ni 
tar hemifrån. Slöjden får INTE användas. 

 

• Pumpen ska lämnas in och demonstreras torsdag vecka 18 (4/5). 
 

• Rapporten får lämnas in fredag v 18 (5/5)      
 

Betygsmatris teknikuppgift LUFTPUMP 
 

E C A 
1. Tillverka en enkel luftpump där det 
går att känna att luft kommer ut ur 
utloppsdelen, det är ok om luften sugs 
in lite igen när man pumpar. 

F�                    E�                       !
Ej inlämnad deluppgift�!
Har använt mer tid än den planerade för deluppgiften (sent 
inlämnad=högre krav på resultatet)  �!

Tillverka en luftpump som tydligt 
pumpar ut luft och endast drar tillbaka  
minimalt med luft in i pumpen. Den 
ska kunna fylla en tunn soppåse (som 
de vi har i labbet till restavfall) ganska 
snabbt OCH ENKELT.  

D�                  C�                  

Tillverka en luftpump som tydligt 
pumpar ut mycket luft och inte drar 
tillbaka luft. Den ska kunna fylla en 
tunn soppåse (som de vi har i labbet 
till restavfall) med några få ”pump”. 
Den ska vara hållbar och lätt att 
använda. 

 B�                  A� 

2. Teknikläxa: lämna in en enkel skiss 
och en förklaring som beskriver hur 
du tänker bygga pumpen och hur den 
fungerar 

F�                    E�                       !
Ej inlämnad deluppgift�!
Har använt mer tid än den planerade för deluppgiften (sent 
inlämnad=högre krav på resultatet)  �!

Teknikläxa: lämna in en utvecklad 
skiss och förklaring som beskriver hur 
du tänker bygga pumpen och hur den 
fungerar 

 

D�                  C�                  

Teknikläxa: lämna in en välutvecklad 
skiss och förklaring som beskriver hur 
du tänker bygga pumpen och hur den 
fungerar 
 

 B�                  A� 

3a Rapportfråga a: Beskriv enkelt 
med skiss och text hur pumpen 
fungerar.  

F�                    E�                       !
Ej inlämnad deluppgift�!
Har använt mer tid än den planerade för deluppgiften (sent 
inlämnad=högre krav på resultatet)  � 

Rapportfråga a: Beskriv utvecklat med 
skiss och text hur pumpen fungerar.  

 
D�                  C�                  

Rapportfråga a: Beskriv välutvecklat 
med skiss och text hur pumpen 
fungerar.  

B�                  A� 

3b Rapportfråga b: Beskriv enkelt hur 
du skulle gjort om du fick börja om 
OCH varför pumpen då skulle pumpa 
mer luft. 

F�                    E�                       !
Ej inlämnad deluppgift�!
Har använt mer tid än den planerade för deluppgiften (sent 
inlämnad=högre krav på resultatet)  � 

Rapportfråga b: Beskriv utvecklat hur 
du skulle gjort om du fick börja om 
OCH varför pumpen då skulle pumpa 
mer luft. 
 

D�                  C�                  

Rapportfråga b: Beskriv välutvecklat 
hur du skulle gjort om du fick börja om 
OCH varför pumpen då skulle pumpa 
mer luft. 
 

B�                  A� 



 


