
 

 

 
 
 
 
 
 

Teknikåttan – en riksomfattande kunskapstävling! 
 
Teknikåttan är en tävling inom teknik, matematik och naturvetenskap för elever i årskurs åtta. Tävlingen 
samarrangeras av elva universitet och högskolor och riktar sig därmed till alla åttondeklassare i Sverige.  

Teknikåttans syfte är att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinnarförmåga, men också att ge 
stöd och inspiration till lärare som undervisar i teknik, matematik och i de naturvetenskapliga ämnena.  

 
TÄVLINGEN 2017 
 

12 september Anmälan öppnar 

Anmäl er klass till tävlingen genom www.teknikattan.se. Där hittar du också mer information om tävlingen 

samt vårt Kunskapsnät. Du som lärare börjar med att skapa ett konto. Detta behövs bara göras vid ett tillfälle, 

spara därför inloggningsuppgifter till kommande år. När du har ett konto kan du anmäla den klass/de klasser 

som ska tävla.  

16 januari Anmälan stänger 

 
26 januari- 
2 februari 

Kvaltävling 

Kvaltävlingen sker på den egna skolan. Räkna med att cirka 60 minuter behöver tas i anspråk. Nytt för i år är att 
tävlingen kommer att erbjudas i digital form där eleverna kan svara på kvalfrågorna direkt via en dator eller 
mobiltelefon. Vi rekommenderar i första hand den digitala formen men för de som ändå önskar fylla i 
frågeformulären i pappersform finns den möjligheten kvar. 

  
februari Vinnare meddelas!  

Teknikåttan kontaktar de bästa klasserna från kvaltävlingen som går vidare till en regiontävling.  

  
februari Klassuppgiften  

Klassuppgiften görs av hela klassen och presenteras sedan under regiontävlingen som ett tävlingsmoment. I 
slutet av januari 2017 publiceras klassuppgiften på www.teknikattan.se. 

 
27 april  Regiontävling 

De kvalade klasserna i regionen möts i en regiontävling. Till den dagen ska klassen utse ett lag med tre elever 

(blandat flickor och pojkar) som tävlar och representerar hela klassen. Hela klassen följer förstås med till 

regionfinalen för att stödja de tävlande från klassen. Glöm inte att ta med klassuppgiften! Prispengar och en 

plats till rikstävlingen utlovas vinnarna!  

23 maj Rikstävlingen – Mälardalens högskola i Eskilstuna 

Under rikstävlingen möts de 12 vinnande klasserna från regiontävlingarna i Sverige samt en klass från Finland.  

1:a pris 12 000 kr, 2:a pris 8000 kr och 3:e pris 4000 kr. 

 
 

HEJ, KONTAKTA MIG FÖR FRÅGOR! 
Jag är din kontaktperson i Uppsalaregionen. Har du frågor kring tävlingen 
eller anmälan, hör av dig till mig: 
 
Sami Vihriälä 
Administratör Teknikåttan, Uppsala universitet 
sami.vihriala@uadm.uu.se   
070-167 90 41  
 
Har du allmänna frågor kontakta: info@teknikattan.se 
Läs mer om tävlingen på www.teknikattan.se 

 

KUNSKAPSNÄTET 
Inspiration till klassrummet! 
 
Kunskapsnätet är Teknikåttans 
databas, där alla frågor, aktiviteter 
och klassuppgifter ligger samlade 
sedan starten 1993.   
 
Allt som finns i databasen är 
framtaget av Teknikåttans frågegrupp 
som består av experter från de olika 
ämnesområdena och av pedagoger 
med stor kunskap om skolans 
styrdokument. 
 
Ta del av materialet på: 
www.kunskapsnatet.nu 
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