
TEKNISKA SYSTEM
ELEVUPPGIFTER



Här finns övningar som kan användas både som introduktion till arbetet kring tekniska system 
eller som uppgifter att fortsätta med efter ett besök på Visualiseringscenter. Vår förhoppning är 
att uppgifterna ska bidra till elevens förståelse kring hur olika komponenter fungerar och 
samverkar med varandra samt flöden av information och människans roll i tekniska system. Att ta 
sig an uppgifterna med ett helhetsperspektiv främjar även uppfattningen om vad som ibland är 
dolt för oss i tekniska system. Vissa övningar ökar i svårighetsgrad och ger dig som pedagog 
möjligheten att hitta passande nivåer för dina elever. För mer information om tekniska system, se 
lärarhandledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Övning 1 - Identifiera tekniska system 
 

Vad innebär det att leva i samhället idag med all den teknik vi är omgivna av? Människan har skapat olika 
tekniska lösningar för att göra våra liv lite enklare. Överallt omkring oss möter vi tekniska system, stora som 
små, och många av dessa påverkar också varandra.  

Din uppgift: Hitta och beskriva ett tekniskt system som finns i din vardag och omgivning. Ta gärna en bild 
eller rita något som visar/beskriver hela eller en del av systemet. Fundera också på vad som händer i de 
delar av systemet som vi inte kan se.  

Exempel på system du kan välja: Telefonnätet (mobiltelefonnätet) Tågnätet, Elnätet, Internet, Radio/TV-
nätet Trafiklösningar/vägnätet i din stad, GPS, Flygplatsen i närheten, Avloppssystemet på din skola.  

Du behöver: kamera/mobilkamera, frågepapper, papper och penna. 

Frågor att utgå från i arbetet: 

Tycker du att systemet är stort eller litet? 
 
 

Vad verkar ingå i systemet? (Tänk på det stora hela) 

 

Är du som person en del av systemet - Hur då? 

 

Är fler människor än du en del av systemet – Hur då? 

 

Skulle man kunna göra systemet bättre på något sätt? (Tycker du att något saknas? Tänk på design, 
användartillgänglighet, skörhet/tålighet, energiåtgång, miljö osv) 

 

Var finns systemgränsen?  
 

 

Ingår systemet i sin tur i ett större system?  

 

Kan du se några undersystem?  

 



Övning 2 – Innovationer, historia och framtid 
 

Tekniken omkring oss utvecklas ständigt. Det är svårt att tänka sig att 
en pryl kan bli bättre än vad den redan är, men att det troligtvis kommer 
utvecklas en smartare produkt inom en snar framtid.  

Din uppgift: Titta närmare på några föregångare av den teknik som 
vi använder idag och fundera på hur dagens teknik skulle kunna bli 
ännu bättre. 

Välj ett tekniskt system: Du kan t.ex. välja en elvisp, telefon, 
kamera, skiftnyckel, bil, flyg, plog, traktor, lastbil, cykel eller något 
annat. För att få inspiration kan du gå in på www.tekniskamuseet.se 
och titta på sidan 100 innovationer. 
 
Du behöver: Bilder på ett antal tekniska prylar eller större system - 
gärna med tillhörande bilder på den historiska utvecklingen.  
  

Frågor att utgå från i arbetet:  

När uppfanns systemet och av vem/vilka?  
 

 

Vad var det gamla systemets främsta uppgift(er)? 

 

Hur tror du man gjorde innan systemet uppfanns? 

 

Hur har systemet utvecklats med tiden? (Tänk på design, användartillgänglighet, skörhet/tålighet, 
energiåtgång, miljö osv) 

 

Ge förslag på förbättringar till dagens version av systemet (tänk på design, användartillgänglighet, 
skörhet/tålighet, energiåtgång, miljö osv) 

 

http://www.tekniskamuseet.se/


Övning 3 - Bananens väg till Sverige  
 

Vissa tekniska system känns nästan osynliga för oss och det beror på att vi inte ser hela systemet på en 
gång, eller att systemet ofta fungerar så smidigt att vi inte märker av det. Vissa saker i vår omgivning är också 
beroende av system för att finnas till – även om de inte är ett system själva.  

Du behöver: Utskrivna bilder på banan, ananas, avokado eller annan frukt/grönsak som ej kan odlas i 
Sverige.  

Frågor att utgå från i arbetet: 

 
 

Vad tänker du på när du ser den här? 

 

 

Vad tror ni att det här föremålets ”historia” består av och hur kom den till Sverige? 

 

Vilket/vilka tekniska system tror ni att denna är kopplad till? 

 

Hur tror ni detta föremål påverkar miljön? 

 

  Testa också… 

…Att lägga in andra föremål och 
artefakter i uppgiften för att ta reda på 
vilka typer av system som behövs för 
att den ska finnas till eller nå oss.  
 

…Stationen ”Maten på bordet” på 
Visualiseringscenter C. Där kan man 
se hur mycket maten vi äter påverkar 
miljön och vilken process den gått 
igenom för att komma till oss.   
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