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Polydron Engineer
Art.nr. 7763-360-0 och 7763-361-7 
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Polydron Engineer är ett teknikmaterial där eleverna efter instruktioner sammanfogar 
vardagliga föremål med rörliga delar. 

Innehåll stora lådan: 7763-361-7
• 247 konstruktionsdelar (se sista sidan)
• Arbetskort med 14 uppgifter
• Plastlåda för förvaring
 
Användningsområden
• grundskola
• specialundervisning

Inlärningsmål
• tekniska lösningar
• tekniska begrepp
• konstruktionsarbeten
• teknisk dokumentation

Arbeta tillsammans efter mall
•  Ta fram ett lämpligt instruktionskort 

och visa eleverna detta.
•  Diskutera tillsammans vad det är för 

föremål och vilka delar som behövs 
för att bygga det. Använd lämpliga 
begrepp.

•  Låt eleverna plocka fram rätt delar ur 
lådan och kontrollera att de stämmer 
med bilderna på kortet. 

•  Låt kortet gå runt i klassen och 
be eleverna förklara hur de olika 
delarna ska sitta ihop och följ deras 
instruktioner. Förtydliga med rätt 
begrepp när det behövs. Låt även 
eleverna visa handfast om det behövs.

•  När bygget är klart kontrollerar varje 
elev att det stämmer med kortet, samt 
provar föremålets funktion.

Innehåll lilla lådan: 7763-360-0
• 106 konstruktionsdelar (se sista sidan)
• Arbetskort med fem uppgifter
• Plastlåda för förvaring

Användningsförslag
Fritt bygge
•  Låt eleverna bekanta sig med rmaterialet 

genom att fritt bygga med det.
•  Samtala om de olika delarnas namn och 

vilka mekanismer som uppstår i det fria 
bygget.

•  Utmana eleverna att förbättra sina byggen 
- göra dem högre, sträcka sig längre, få en 
del att svänga åt ett annat håll etc.

•  Äldre elever kan uppmanas att 
dokumentera på det sätt de är vana vid. 
Yngre kan få förklara för varandra vad de 
gjort och hur.



Arbeta i grupp/enskilt efter mall
•  Ta fram ett lämpligt instruktionskort för en 

eller en grupp elever.
•  Diskutera tillsammans vad det är för 

föremål och vilka delar som behövs för att 
bygga det.

•  Låt eleverna plocka fram rätt delar ur lådan, 
eller ge dem en påse med de rätta delarna 
i.

•  Under hopbyggnaden av föremålet 
diskuterar eleverna de olika mekaniska 
systemen. Vad är det som händer, vad kan 
det kallas? 

•  Eleverna kan söka rätt termer via internet 
eller fråga andra elever/vuxna i närheten.

• Låt eleverna demonstrera sitt bygge för 
andra i det de använder rätt begrepp.

Arbeta i grupp/enskilt efter mall med egen 
instruktion.

•  Som övningen ovan, men eleverna gör 
en egen instruktion med t.ex. i vilken 
ordning det är lättast att sätta ihop 
delarna.

Fritt bygge med egen kamratinstruktion.
•  Eleverna gör egna konstruktioner som 

de gör skisser/instruktioner till och 
delar med sig av till kamrater som skall 
bygga föremålet.
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Centralt innehåll årskurs 4–6 Engineer-tips

Tekniska lösningar
• Vardagliga föremål som består av rörliga de-
lar och hur de rörliga delarna är sammanfogade 
med hjälp av olika mekanismer för att överföra 
och förstärka krafter.

• Jämför byggena med deras verkliga motsva-
righeter och hitta mekanismerna.
• Studera var i konstruktionerna kraft överförs 
och hur.

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktio-
ner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

• Studera hur de stabila delarna är konstru-
erade i byggena. Fundera över var det behövs 
extra stöd för att de inte ska ramla av rörelsen.

• Vanliga material, till exempel trä, glas och be-
tong, och deras egenskaper samt användning i 
hållfasta och stabila konstruktioner.

• Jämför byggena med deras verkliga motsva-
righeter. Vad är dessa gjorda av? Varför?

• Ord och begrepp för att benämna och sam-
tala om tekniska lösningar.

• Hitta de i lådan ingående delarnas namn.
• Hitta benämningar på de olika mekanismer 
som konstueras.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: iden-
tifiering av behov, undersökning, förslag till 
lösningar, konstruktion och utprövning.

• Ge i uppdrag att konstruera något av mate-
rialet för ett behov i skolan. Låt eleverna följa 
faserna.

• Egna konstruktioner med tillämpningar av 
principer för hållfasta och stabila strukturer, 
mekanismer och elektriska kopplingar.

• Låt eleverna konstruera fritt efter någon viss 
princip. Både stabilt och mekanismer.

• Dokumentation i form av skisser med förkla-
rande ord och begrepp, symboler och måttangi-
velser samt fysiska eller digitala modeller.

• Låt eleverna dokumentera sina egna byggen 
och andras.
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Centralt innehåll i årskurs 1–6 Engineer-tips

Tekniska lösningar
• Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger och länkar 
används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål 
på lekplatsen och husgeråd av olika slag.

• Studera mekanismerna i kon-
struktionerna.

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

• Studera och sammanfoga de 
olika bitarna. 
• Diskutera vad som skulle 
hända om de var av t.ex. sten.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbygg-
da, utformade och fungerar.

• Jämför byggena med deras 
verkliga motsvarigheter.

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. • Låt eleverna konstruera ngt.
• Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder. • Låt eleverna dokumentera 

sina egna byggen och andras.
• Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser. • Låt eleverna göra egna 

instruktioner och ge till andra.
Ämnesspecifika begrepp
• Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till 
exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

• Hitta engineerdelarnas namn.

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Tekniska lösningar
• Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga de-
larna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att 
uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tram-
porna på cykeln.

• Jämför byggena med deras 
verkliga motsvarigheter och 
hitta de rörliga delarna och 
mekanismerna.

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbygg-
da, till exempel hus och broar.

• Studera de stabila delarna i 
byggena. Diskutera vad som 
behövs för att de inte ska 
ramla av rörelsen.

• Material som används till exempel i hållfasta och stabila kon-
struktioner, samt deras egenskaper.

• Jämför byggena med deras 
verkliga motsvarigheter. Vad är 
dessa gjorda av? Varför?

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för håll-
fasta och stabila mekanismer och elektriska kopplingar.

• Låt eleverna konstruera fritt 
efter någon viss princip. Både 
stabilt och mekanismer.

• Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exem-
pel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala 
modeller.

• Låt eleverna dokumentera 
sina egna byggen och andras.

Ämnesspecifika begrepp
• Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till 
exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

• Hitta benämningar på bygge-
nas olika mekanismer.
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Innehåll lilla lådan: 7763-360-0

basplattor länkar 
3 & 7 hål

kam kugghjul rem- 
skivor

rem 
41cm

vev axlar  
8, 9 och 
33 cm  

stubbaxel 
och 

koppling

kvadrater 
utan och 
med hål

oktagon 
med 

kvdrathål

kvadrater, 
kopplade 
kvadrater 

och 
rektanglar

rätvinkliga 
trianglar 

och 
liksidiga 
trianglar

1 m 
snöre

arbetskort
och låda för 

förvaring

Lilla lådans arbetskort:
Liten kugghjulslåda 1
Liten kugghjulslåda 2
Litet Pariserhjul
Linbanevagn
Slänggunga

Innehåll stora lådan: 7763-361-7

basplattor länkar 
3 & 7 
hål

kam kugghjul rem- 
skivor

remmar 
41cm

vevar axlar 8, 
9, 12, 20 
och 33 cm

stubbaxel 
och 

koppling

kvadrater 
utan och 
med hål

oktagoner 
med 

kvadrathål

kvadrater, 
kopplade 
kvadrater 

och 
rektanglar

rätvinkliga 
trianglar 

och 
liksidiga 
trianglar

1 m snöre 
utan 

och med 
klämma

arbetskort
och låda för 

förvaring

Stora lådans arbetskort:
Liten kugghjulslåda 1
Liten kugghjulslåda 2
Litet Pariserhjul
Linbanevagn
Slänggunga
Växellåda
Lyftkran
Fyrcylindrig motor
V8 motor
Centrifug
Klocka
Stort Pariserhjul 
Stor kugghjulslåda 1
Stor kugghjulslåda 2


