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Visuell teknik – Lärarhandledning åk 5
Välkommen till ett digitalt avtalsbesök för åk 5 på Visualiseringscenter C. Tekniken är i fokus under detta
digitala möte och eleverna har möjlighet att utforska utställningen Insikter tillsammans med vår pedagog.
Lärarhandledningen finns till hjälp för dig som pedagog att förbereda dig själv och din klass inför mötet
med oss. Den förklarar hur det digitala mötet går till och tillhandahåller förberedande information och
uppgifter att arbeta med i klassrummet efter guidningen.

Syfte och mål med besöket
Teknikens utveckling har på ganska kort tid gett oss både hjälpmedel och underhållning som vi använder
oss av varje dag. Teknik finns som en naturlig del i vår vardag – vi tar den för given och märker den framför
allt när det är något som inte fungerar. Ofta tänker vi heller inte på hur stor betydelse tekniken har för vår
förståelse av omvärlden och hur mycket av det vi lär oss som sker genom visuella tekniska lösningar.
Målet med det digitala avtalsbesöket får åk 5 är att skapa en större förståelse för den moderna teknik som
barn och unga använder sig av varje dag. Vi väljer att fokusera på den visuella tekniken, med önskan
bredda intresset och kunskapen kring de många användningsområden och utbildande egenskaper som
tekniken också ger oss. Förmågan att skilja på riktig verklighet och digital verklighet blir också en viktig
fråga i samtalet om visuell information.
I utställningen Insikter tar vi sats i frågor som medicin och sjukvård, kulturhistoria och hållbarhetsfrågor –
för att ge ett relevant och brett perspektiv på teknik. Vi lägger också fokus på hur tekniken i sig fungerar
och vilka delar som behövs för att hitta och visa denna information. Vi knyter an till elevens egen vardag,
för att skapa sammanhang och intresse.

Besökets upplägg
Den digitala visningen av utställningen Insikter tar ca 45 minuter, inklusive tid för frågor och diskussion.
Innan den bokade visningen är det bra om ni gått igenom de instruktioner som finns nedan för
uppkoppling till Zoom.
Efter vårt möte finns det elevuppgifter att arbeta med i eller utanför klassrummet.

Uppkoppling till zoom:
Vi rekommenderar att man använder en dator med kamera till mötet om man är helklass. Om eleverna har

egen dator/ipad kan de behöva ladda ner Zoom-appen, se instruktioner nedan.
Om du använder egen mobil eller surfplatta:

1. Ladda ner appen Zoom cloud meetings från App store till din iPhone/iPad. Eller Google Play Store om du
har en Android.
Apple – Länk: https://apps.apple.com/se/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Android – Länk: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Inför mötet - gäller dator, surfplatta och telefon:
1. En inbjudan till mötet kommer via mejl till den som bokat visningen, om ingen annan mailadress
angivits. Inbjudan innehåller en specifik länk för mötet och i vissa fall en unik mötes kod.
Klicka på länken eller kopiera den i en webbläsare eller kopiera möteskoden och klistra in den i Zoomappen.
2. Första gången du klickar på en mötesinbjudan kan du bli ombedd att ladda ned Zoom. Acceptera
förfrågan om att ladda ned Zoom. Efter du har gjort det så kan du behöva klicka på länken i mejlet igen.
3. Om du uppmanas att ange kod (”Please enter your meeting password”) – fylld då i den som
kommunicerats med kallelsen.
4. Om du uppmanas att ange namn (”Please enter your name”) – Skriv in klassens namn (ex:
Norrköpingsskolan 5A).
5. Om frågan om audio kommer upp (”To hear other please join audio”) – Välj: “Call using Internet Audio”.
Under mötet:
När mötet är igång finns några funktioner att använda sig av. Om du inte hittar funktionen – klicka på
skärmen och/eller dra vyn i sidled.
1. För att stänga av din mikrofon trycker du på ”Mute” vid bilden av mikrofonen. Vi kan komma att be er
muta er mikrofon under vissa delar av visningen. Ställer vi en fråga till publiken är det bara att klicka ur
”Mute” för att svara.

2. ”Räcka upp handen” eller ”chatta”: Ibland kanske det är någon i klassen som har en fråga/vill svara. För
att räcka upp handen: tryck på ”More”, nere i högra hörnet. Välj ”Raise Hand” för att räcka upp handen –
eller ”Chatt” för att kommunicera med medmötesansvarige. Vi kollar så ofta vi kan, skulle vi missa någon
handuppräckning/meddelande är det bara att säga till i mikrofonen.
Viktigt att tänka på:
1. Var noga med att din mikrofon är avstängd när du inte själv avser prata. Funktion för ”Mute” av egen
mikrofon finns i appen Zoom Cloud Meetings.
2. Kontakta mötesansvarig för hjälp före och under mötet.
3. Koppla upp dig i god tid innan mötet, gärna ca 5-10 minuter innan. Mötesansvarige öppnar mötet när
det är dags och vi testar gärna bild och ljud innan vi drar igång.

Begrepp och benämningar i utställningen Insikter
Här följer lite ord och begrepp som kan vara bra att diskutera med eleverna innan vårt digitala möte:
Visualisering
Visualisering betyder att man visar något som vanligtvis kan vara svårt att se eller förstå. Ofta använder
man bilder, då våra ögon är väldigt bra på att samla in information. Tänk på hur mycket ni ser på en dag,
allt det samlar ögonen in och omvandlar till information i din hjärna. Att visualisera innebär att vi hjälper
ögonen att förstå svåra saker. Tänk exempelvis hur svårt det skulle vara att förstå hur världen ser ut, utan
att ha en karta. Alla kartor är exempel på visualisering: en avbildning av världens alla länder, städer, sjöar,
hav och berg.
Forskning
Forskare är människor som arbetar med att hitta och förstå nya, spännande saker som kan vara bra för alla
i världen att veta. Man kan exempelvis forska om olika sjukdomar för att hitta botemedel, man kan forska
om rymden för att ta reda på vad som finns där och om människor kanske kan åka till olika platser – man
kan forska om nästan allt! Visualiseringscenter älskar att visa upp alla smarta saker forskarna hittar genom
åren och det finns mycket att lära sig!
Datortomografi/CT skanning
Datortomografi är en särskild form av Röntgen, som man använder för att titta på vad som händer inuti
kroppen. En datortomograf är en maskin som tar bilder av kroppens insida med hjälp av strålning och som
hjälper läkare att hitta och bota sjukdomar eller brutna ben. Datortomografi gör inte ont och hela
undersökningen brukar ta högst 20 minuter, men bilderna kan sparas för alltid och hjälpa läkare, eller oss,
att lära sig mer hur människokroppen ser ut och fungerar. Med sådana bilder kan man också skapa en 3D
bild, så kan man vrida och vända på bilderna av kroppen för att kunna se och förstå bättre. Man kan till och
med datortomografera, eller skanna som man också säger, djur, växter, stenar och mycket annat för att se
vad som finns inuti!

Bild 1: En patient i en datortomograf/CT

Bild 2: Ett skannat skelett i 3D

3D bild
En vanlig bild eller ett fotografi är ju oftast ganska platt. Man kan bara se vad bilden föreställer från ett håll,
man kan exempelvis inte se baksidan på en person på bilen bara genom att vända fotografiet, eller kanske
telefonen som bilden finns på, uppochner. En 3D bild är en bild som man i datorn kan vända och vrida på för
att se alla sidor. Det finns flera sätt att göra en 3D bild:

•

•
•

Det kan antingen vara en bild som man ritat direkt i datorn i ett speciellt program (se bild 3). Tänk
om man kunde rita en bild i luften och sen kunna gå runt bilden och rita på andra sidan – så fungerar
det i datorn!
Eller så kan det vara bilder på ett föremål som man fotograferat från alla håll och kanter, och sedan
satt ihop bilderna med varandra i datorn. Det kallas för Fotogrammetri (se bild 4).
Man kan också Skanna eller Röntga ett föremål eller en människa och då är det maskinen som tar
flera hundra bilder från topp till tå. Även dessa bilder sätts ihop i datorn (se bild 1 och 2).

På det sättet kan vi få en bild som man kan se hela vägen runt, förstora och förminska, vända och vrida på.
Vi på Visualiseringscenter använder mycket 3D bilder för att se och förstå saker bättre.

Bild 3: Här ser vi hur man har gjort en 3D figur av en dinosaurie i datorn, som man sedan lagt mönster, färg och ljus på för att få
den att se nästan helt verklig ut.

Bild 4: Här har man byggt en ställning och placerat ut massor med kameror. De kan ta bilder av ett föremål från alla håll. Bilderna
sätter man sedan ihop i datorn och vips har vi en digital 3D kopia av det som fotograferades!

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om att ta hand om jorden och oss själva på ett bra sätt, så att vi kan ha en härlig
värld som mår bra i många år. Hållbarhet brukar delas in i tre områden: Ekologisk hållbarhet – som handlar
om att naturen och allt levande ska må bra, Ekonomisk hållbarhet – som handlar om att alla ska kunna leva

ett bra liv utan göra skada på jorden eller på varandra, och Social hållbarhet – som handlar om att alla
människor ska vara lika mycket värda, kunna leva lika bra och göra lika saker. Detta kan vara svåra saker för
så många människor att komma överens om, men det är allas uppgift att göra så gott vi kan tillsammans.

Visuell teknik
Man insåg tidigt att människans största sinne för intryck och lärande är ögonen och att de bidrar till vår
tolkning av omvärlden med ungefär 80%. Man brukar kalla ögonen för ”hjärnans fönster mot världen” och
vissa forskare menar att hälften av vår hjärnkapacitet går åt till att tolka just synintryck. Det gör också att
just visualisering av information blir en allt viktigare teknik i vår vardag. Barn och unga får en tidig koppling
till teknik och visualisering i samband med den snabba utvecklingen; en tvååring har idag förståelsen att
”swipea” mellan bilder på en smartphone och Ipaden har blivit den nya barnvakten med spel och
underhållning för alla åldrar.
Teknikens självklarhet i vår vardag kan också skapa oförståelse när den plötsligt slutar fungera och det är för
många svårt att förklara hur och varför tekniken fungerar som den gör. Detta är speciellt sant när det
kommer till digital och visuell teknik; en penna kan vid en noggrannare anblick delas upp i begripliga, fysiska
delar, om man skruvar isär den. Visuell teknik är oftare svårare att plocka isär och många nöjer sig därför
med att det ”bara fungerar”, en så kallad Black Box. Visste ni exempelvis att bildtekniken som används för
att skapa tv- och datorspel är den samma som används vid avancerad medicinsk forskning?
Vi på Visualiseringscenter lägger stor vikt vid att göra vår avancerade, och ibland osynliga, omvärld tydligare
inom en mängd olika områden. Lika viktigt är det för oss att man också förstår tekniken som är grunden för
dessa framsteg. Visualiseringstekniken är idag så bra att det kan vara svårt för oss att avgöra vad som är foto
och video, vad som är virtuell verklighet och faktisk verklighet, vad som är sant och falskt. Att ha kunskap om
teknikens grunder och möjligheter gör att vi lättare kan avgöra vad i vår omgivning som är på riktigt och vad
vi har möjlighet att skapa digitalt.

Medicin, kulturarv och hållbarhet
I denna digitala visning har vi valt ut tre teman i vår utställning som blivit mycket stora i den visuella teknikens
värld:
Medicinsk visualisering har gått från svartvita platta röntgenbilder, som många gånger kan vara svåra även
för läkare att tyda, till färglagda och skalbara 3D bilder med stor detaljrikedom. För både läkare, patienter
och allmänhet blir förståelsen större och arbetet enklare när vi kan se insidan av både människor, djur och
föremål, utan att för den delen ha det fysiska föremålet framför oss. Med hjälp av bland annat
Datortomografi (CT) och Magnetisk resonanstomografi (MRI) kan vi välja att titta på blodkärl, vävnader,
skelett eller gas. Vi kan till och med se vad som döljer sig i en 4 mm stor myra. Möjligheten att vrida, vända,
förstora och skära i ett föremål digitalt skapar inte bara förståelse för oss, utan kan vara en helt ny medicinsk
framtid i länder där fysiska obduktioner strider mot kultur eller lagar. Utförandet kan ibland vara kostsamt
och tidskrävande, men resultatet kan sparas, delas och skickas mellan sjukhus, skolor och museum världen
över.
Vi kommer under visningen titta närmare på installationen Virtual Autopsy, där man kan se människor och
djur på ett sätt vi vanligtvis inte har möjlighet att se dem, nämligen från insidan!
Kulturarvet har de senare åren slagit igenom stort inom visualisering då det kan hjälpa oss att både bevara
gamla föremål som med tiden skulle gått förlorade, samt att enkelt utforska föremål som vi normalt sett inte
får röra. Museer och kultur är inte längre gömt bakom glasväggar och röda band, utan kan upplevas av alla
som har en dator till hands. Och det är inte bara föremål som kan visualiseras, utan hela landområden eller
miljöer som är ömtåliga eller svåråtkomliga. Modern teknik och forskning ses av många som en
framtidsfråga, men det är i vår historia vi finner oss själva och det finns mycket kvar att upptäcka.
Under den guidade turen upptäcker vi tillsammans vad som döljer sin under lindorna på den 2 300 år
gamla mumien Neswaiu.
Hållbarhet, eller hållbar utveckling, är ett ständigt pågående arbete som berör alla 7,7 miljarder människor
på jorden. Det är ett hett ämne som ofta skapar diskussion, då det många gånger är direkt kopplat till hur vi
väljer att leva. Det mesta omkring oss går att koppla till hållbarhet på något vis; maten vi äter, sakerna vi
köper, staden vi bor i – vi har alla ett gemensamt ansvar att ta hand om miljö, ekonomi och sociala
förhållanden. Men hur gör man det då? Är det inte svårt att få en hel värld att göra nya hållbara val? Jo,
självklart är det så, men visualisering kan göra det både roligare och lättare att förstå hållbarhet och plötsligt
känns steget inte så långt.
Vi sätter våra hållbara kunskaper och åsikter på prov under visningen, när vi ser vad som händer i
installationen Maten på bordet.

Koppling till LGR11
Avtalsbesöket Tekniken som hjälpmedel åk 5 kan kopplas till följande punkter i det centrala
innehållet av LGR11
Teknik åk 4-6:

•

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

•

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

•

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer
styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Samhällskunskap för åk 4-6:

•

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och
rättsliga aspekter.

•

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation.

Biologi för åk 4-6:

•

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

•

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

•

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre
tiders naturvetenskap.

