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Välkommen till 
Problemlösarna – Sveriges 
störigaste klass!

Problemlösarna – Sveriges störigaste klass är ett konkret lektionsmaterial till 
teknikundervisningen. Det utgår från verkliga uppdrag från svenska teknikföretag. 
I projektet får elever i åk 8-9 prova på att jobba som ingenjör - på riktigt - samtidigt 
som de motiveras att nå målen i kursplanen. 

Genom Problemlösarna får du som lärare ett kreativt och verklighetsnära verktyg till 
undervisningen i teknik, No, matematik, svenska och samhällskunskap med koppling 
till Lgr11. Problemlösarnas lärarmaterial innehåller konkreta lektionsförslag och 
handledning. Problemlösarna kan med fördel också användas ämnesövergripande.

Det kostar inget att delta i Problemlösarna eftersom det finansieras av  
Teknikföretagens 3600 medlemsföretag. 
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Kom igång med Problemlösarna

Problemlösarna består av tre delar; 

        Förberedande lektioner (4-7 timmar)

        Lösa ingenjörsuppdrag (3-5 timmar)

        Redovisa lösning på ingenjörsuppdrag (1-3 timmar)

I detta informationsmaterial kan du läsa mer om vad de tre ovanstående delarna 
i projektet innebär. Arbetet med Problemlösarna tar 8-15 timmar beroende på hur 
många av de förberedande lektionerna du väljer att jobba med och hur många 
timmar ni vill lägga på att lösa uppdragen. Du väljer om du vill koncentrera arbetet på 
en vecka eller om du vill sprida ut det över flera veckor. Det första du behöver göra 
för att komma igång med Problemlösarna är att titta på introduktionsfilmen, som steg 
för steg beskriver hur det går till att jobba med Problemlösarna. 

Steg ett är att jobba med de förberedande lektionerna. I det här informationsmaterialet 
finns sju konkreta lektionsförslag kopplade till delar av det övergripande syftet ur 
kursplanerna i teknik, no, matematik, svenska och samhällskunskap. Vid varje lektion 
finns ett syfte ur kursplanen och ett övergripande syfte med lektionen. Rubriken på 
lektionen beskriver vad den tar upp och hur lång tid den beräknas ta att genomföra. 
Det finns även en ”Gör så här”– lista som du kan välja att följa till punkt och pricka, 
eller som du tar valda delar ifrån.

Steg två i Problemlösarna, är att välja och börja lösa ingenjörsuppdrag och steg 
tre är att dina elever får visa upp vad de kommit fram till. Allt du behöver veta om 
dessa två steg hittar du längre fram i det här materialet. Även för steg två, ”Lösa 
ingenjörsuppdrag”, samt steg tre, ”Redovisa lösning på ingenjörsuppdrag”, finns 
syfte ur kursplanen.
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Tävla med Problemlösarna

Genom sina lösningar av ingenjörsuppdragen är eleverna med och tävlar om fina 
priser. Eleverna tävlar i sina projektgrupper och man kan tävla i tre kategorier, ”Bästa 
film”, ”Mest innovativa lösning” samt ” Störst framtidspotential i lösningen”. I alla 
kategorier koras en första, andra och tredje plats. Pristagargrupperna utses av en 
jury på Teknikföretagen. 
Om dina elever utses till pristagare i någon av kategorierna kan du som lärare kan vinna 
en plats, med alla kostnader betalda, på Teknikföretagens inspirationsdagar. Under 
två dagar träffas lärare från hela landet för att göra studiebesök på världsledande 
teknikföretag, utbyta erfarenheter och ta del av nya konkreta idéer på hur man kan 
lägga upp sin teknikundervisning. 

Eleverna redovisar sina lösningar genom att du laddar upp ett filmklipp där eleverna 
på valfritt sätt visar upp sin lösning. Man kan välja fritt om det ska vara en filmning av 
en presentation eller om det ska vara en film som ger en bild av elevernas lösning. 
Ett tips är att alltid utgå från de fem stegen i produktutvecklingscykeln (mer om den 
kan du läsa längre fram) i redovisningen.  Elevernas filmklipp ska finnas på hemisdan 
senast 9/5 för vårterminen 2014 och 28/11 för höstterminen 2014. Genom att delta 
i tävlingen ger deltagaren Teknikföretagen rätt att visa upp resultatet inom ramen för 
Teknikföretagens verksamhet.

Har du frågor?

På Problemlösarnas hemsida www.problemlosarna.nu kan du gå in för att 
läsa mer och hitta allt material för projektet. Om du har frågor, skicka ett mail till  
problemlosarna@teknikforetagen.se.
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1. Förberedande lektioner
Inled arbetet med Problemlösarna med det förberedande lektionsmaterialet. I 
materialet finns totalt sju lektioner. Lektion 1-4 jobbar mot kursplanen i teknik och 
svenska och lektion 5 mot kursplanen i samhällskunskap. Lektion 6 jobbar mot 
kursplanen i No och lektion 7 jobbar mot kursplanen i matematik. Lektion 1-5 är 
direkt förberedande för arbetet med ingenjörsuppdraget. För att eleverna ska få en 
bra grund för att lösa uppdraget, gör minst lektion 1-4. Lägg sedan till den eller de 
lektioner av lektion 5-7 som det finns tid till och som du tycker passar bäst för just er.

Lektion 1 – Vad gör en ingenjör? (80 min)

Lektion 2 – Hur jobbar en ingenjör? (80 min)

Lektion 3 – Projektarbete i ett teknikföretag (60 min)

Lektion 4 – Varför behövs ingenjörer? (60 min)

Lektion 5 – Teknikföretags betydelse för samhället (60 min)

Lektion 6 – Ingenjören och hållbar utveckling (60 – 80 min)

Lektion 7 – Ingenjören och matematiken (60 min)
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I lektion 2 kommer du som lärare att introducera eleverna till produktutvecklingscykeln. 
Till din hjälp har du ett konkret exempel på hur man kan analysera en produkt med 
hjälp av produktutvecklingscykeln. 

Produktutvecklingscykeln – en central 
del av Problemlösarna
Produktutvecklingscykeln ligger till grund för mycket av arbetet med produkter och 
tjänster på ett teknikföretag. Det är en förenklad process över hur en ingenjör arbetar, 
men den ger en konkretiserad bild av hur man jobbar på ett teknikföretag och är en 
bra grund för arbetet med ingenjörsuppdragen. Problemlösarna utgår därför från 
Produktutvecklingscykeln.

Produktutvecklingscykeln består av fem steg, behov, funktion, design, produktion 
och försäljning. I bilden nedan beskrivs de olika stegen.

Behov: Ursprunget till alla produkter är att en eller flera 
personer eller ett företag har sett att det finns ett behov att 
tillfredsställa.

Funktion: Många personer är inblandade i produktutveckling. 
Ingenjörerna arbetar med vilka funktioner som ska finnas och 
hur produkten ska fungera.

Design: Nästa steg är att formge produkten. Design handlar 
om både det estetiska och att produkten ska vara enkel att 
använda och tillverka.

Produktion: När form och funktion är utvecklade är det dags 
att ta fram en modell av produkten, en så kallad prototyp. 
Prototypen testas och eventuella fel justeras. När prototypen 
fungerar som den ska, kan produkten börja tillverkas.

Marknadsföring och försäljning: Nästa steg är att sälja 
produkten. Företaget gör på olika sätt reklam för att visa att 
produkten finns.
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Lektion 1 – Vad gör en ingenjör? (80 min)

Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå vad Problemlösarna är och vad det 
går ut på. De ska även börja fundera över vad de vill jobba med i framtiden och vad 
en ingenjör kan jobba med.

Gör så här:

1 Börja lektionen med att berätta för eleverna att det finns mängder av olika 
ingenjörer. Att ingenjörer kan jobba med alltifrån att ta fram nya mediciner, 
göra tåg och flygplan och specialeffekter på film till att programmera dataspel, 
säkrare bilar och borrar som kan borra i berg.

Beskriv hur Problemlösarna går till – 
exempelvis så här:

I Problemlösarna kommer eleverna få 
prova på hur det är att jobba som ingenjör 
genom att lösa riktiga uppdrag från företag. 
Berätta att de kommer få välja ett uppdrag 
att lösa i grupp på lektionerna. Berätta 
också om tävlingen ”Årets Problemlösare” 
och att eleverna tävlar genom att göra sitt 
bästa och lösa sina ingenjörsuppdrag.

2

Introducera eleverna till Problemlösarna genom att visa filmen ”Felix stör en 
ingenjör” (30 min). Filmen hittar du på www.problemlosarna.nu.

3

Efter att ni har tittat på filmen – dela upp klassen i mindre grupper om 4-5 elever. 4
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Diskutera sedan i smågrupper:
• Vad gör en ingenjör?
• Hur blir man ingenjör?
• Vad vill du arbeta med i framtiden?
• Vad skulle kunna få dig att vilja bli ingenjör?
• Vilka olika faktorer påverkar dig när du ska välja till gymnasiet?
• Vilka kunskaper och erfarenheter från grundskolan tror du att du kommer ha 

nytta av i ditt kommande yrke?

5

Diskutera i klassen vad ni har kommit fram till i grupperna6



10

Lektion 2 – Hur jobbar en ingenjör? (80 
min)
Syftet med lektionen  är att eleverna ska förstå de fem stegen som ingår i 
produktutvecklingscykeln, hur de hänger ihop samt hur produktutvecklingscykeln 
kan användas av ingenjörer och på ett teknikföretag.

Syfte ur kursplanen: 
• Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska 
lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

• Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information från olika källor och 
värdera dessa 

Gör så här:
Börja lektionen med att berätta om hur man på ingenjörsföretag jobbar mycket i 
grupp och projekt och att man utgår från den så kallade Produktutvecklingscykeln 
i sitt arbete. Produktutvecklingscykeln är en förenklad process över hur en 
ingenjör arbetar, men ger en konkretiserad bild av hur man jobbar på ett 
teknikföretag och är en bra grund för arbetet med ingenjörsuppdragen.

1

Förklara de fem stegen i produktutvecklingscykeln; behov, funktion, design, 
produktion och försäljning. 

2

Behov: Ursprunget till alla produkter är att en eller flera 
personer eller ett företag har sett att det finns ett behov att 
tillfredsställa.

Funktion: Många personer är inblandade i produktutveckling. 
Ingenjörerna arbetar med vilka funktioner som ska finnas och 
hur produkten ska fungera.

Design: Nästa steg är att formge produkten. Design handlar 
om både det estetiska och att produkten ska vara enkel att 
använda och tillverka.

Produktion: När form och funktion är utvecklade är det dags 
att ta fram en modell av produkten, en så kallad prototyp. 
Prototypen testas och eventuella fel justeras. När prototypen 
fungerar som den ska, kan produkten börja tillverkas.

Marknadsföring och försäljning: Nästa steg är att sälja 
produkten. Företaget gör på olika sätt reklam för att visa att 
produkten finns.
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Behov: En eller flera personer ser att det finns ett behov att tillfredsställa. Till 
exempel ska en tvättmaskin kunna tvätta kläder på ett enkelt och effektivt sätt.

Funktion: Vilka funktioner ska finnas och hur ska produkten fungera?
För tvättmaskinen handlar det om att tvätten ska bli ren, den ska tvätta med rätt 
temperatur och centrifugera tvätten innan den tas ur maskinen. 

Design: Hur ska produkten se ut? Hur görs den lätt att använda?
För tvättmaskinen handlar det till exempel om vart luckan för att lasta i tvätten ska 
sitta eller hur stor maskinen ska vara för att passa i ett badrum eller en tvättstuga.

Produktion: Hur ska produkten produceras? Man tar fram en så kallad prototyp 
som man testar för se att produkten fungerar som man tänkt. Om något inte 
fungerar gör man om produkten, gör en ny prototyp och testar igen – tills den 
fungerar precis som man vill. Sedan kan tvättmaskinen börja tillverkas på en fabrik. 
Här måste man också tänka på vad det kostar att ta fram produkten och hur 
produktionen av den påverkar miljön. 

Marknadsföring och försäljning: Vart ska produkten säljas? Hur gör vi reklam för 
den?
För tvättmaskinen är målgruppen främst barnfamiljer. Då handlar det om exempelvis 
tv-reklam på tider då föräldrarna tittar på TV eller tidningsannonser i tidningar som 
de läser.

Om du vill kan du använda följande exempel för att förklara stegen:

Nu är det dags att tillämpa produktutvecklingscykeln genom övningen ”Viktigaste 
prylen”. 

Gör så här: 

a)

b)

c)

d)

Dela ut kopieringsunderlaget nedan till eleverna

Ge eleverna i uppgift att välja en pryl som de tycker är viktig i deras vardag. Är det 
svårt att välja? Man kan ju tycka att en produkt är viktig av många anledningar – att 
den gör vardagen lättare, eller kanske roligare? Man kanske gillar prylens design?

Varje elev fyller i kopieringsunderlaget. Ta gärna hjälp av internet eller andra källor.

Låt eleverna redovisa för varandra vad de kommit fram till.
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Viktigaste prylen
Välj en pryl du tycker är viktig i din vardag. Analysera sedan prylen med hjälp av 
produktutvecklingscykeln. Svara på frågorna som finns vid varje steg. Börja med 
steg 1, Behov, och följ varje steg runt och avsluta med steg 5, Försäljning.

1. Vilket behov uppfyller din favoritpryl?

2. Vilka funktioner måste prylen ha för 
att uppfylla behovet?

3. Hur påverkas prylens funktion av 
designen?

5. Vem köper prylen? Var säljs den?

4. Hur tror du att prylen tillverkas? Vilka 
material används?

Avsluta övningen med att rita in prylen på tidslinjen. Hur tror du att den såg ut förr och hur tror du att den kommer se ut i framtiden?

Då Nu I framtiden



Lektion 3 – Projektarbete i ett 
teknikföretag (60 min)

Syftet med lektionen är att eleverna ska bilda en projektgrupp på 4-5 personer 
som de sedan ska jobba i när de löser ingenjörsuppdraget. Eleverna ska under den 
här lektionen fundera över hur man sätter samman en grupp. Hur tar man tillvara på 
olika egenskaper? Eleverna skall också fundera över sina olika egenskaper och hur 
de kan komplettera varandra.

Gör så här:

1 Inled med att berätta för eleverna vad en projektgrupp är.
Precis som i skolan arbetar man ofta i grupp på företag, då kallas det att arbeta 
i projekt. Att arbeta i projekt innebär att arbetet utförs av en projektgrupp 
som har satts samman tillfälligt och för att utföra en uppgift. En projektgrupp 
sätts samman av personer med olika kompetenser och egenskaper som kan 
komplettera varandra på olika sätt.

Diskutera frågorna:
• Vad är viktigt när man sätter ihop en projektgrupp?
• Tänk på en riktigt bra grupp som du varit med i – det kan vara i skolan eller 

på fritiden - vad var det som gjorde den gruppen så bra?
• Vilka egenskaper tror du är viktiga för en projektgrupp som ska jobba med 

Problemlösarna?
• Hur sätter ni ihop en bra projektgrupp för Problemlösarna?

2

Sätt sedan upp listan över egenskaper i klassrummet så att alla elever ser den.3

• Kreativ
• Punktlig
• Rolig
• Öppen
• Idérik
• Nyfiken
• Flexibel
• Strukturerad
• Eftertänksam
• Initiativrik
• Driven

• Analytisk
• Lyssnande
• Omtänksam
• Effektiv
• Fokuserad
• Företagsam
• Seriös
• Ansvarsfull
• Pratglad
• Bestämd
• Målinriktad

• Ekonomisk
• Generös
• Oansvarig
• Dramatisk
• Lugn
• Snål
• Tävlingsinriktad
• Social
• Ödmjuk
• Lyhörd

13
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Gör övningen ”Vem är du?”
Du behöver: Alla elever behöver ha en penna och två små papperslappar 
(ungefär 5x7 cm), samt tejp eller kylskåpsmagneter för att fästa lapparna på 
tavlan
• Eleverna får 5 min på sig att var för sig gå igenom listan med egenskaper 

och välja ut fem som stämmer in på dem själva. Skriv ner egenskaperna på 
en lapp.

• Eleverna får 5 min på sig att gå igenom listan med egenskaper och välja ut 
fem som stämmer in på personen till höger. Skriv ner egenskaperna på en 
lapp.

• Gå ett varv i klassen och låt eleverna läsa upp vilka egenskaper de skrivit om 
personen till höger.

• Gå sedan ett varv och låt eleverna läsa upp vad de skrivit om sig själva.
• Dela upp tavlan i två delar, en för personliga egenskaper och en för 

egenskaperna hos personen till höger. Sätt upp lapparna på varsin del av 
tavlan.

• Samlas kring tavlan och prata om:

4

• Är det några egenskaper som ser ut att vara vanligare i klassen?
• Finns det några egenskaper som verkar saknas i klassen?

• Dela in klassen i de projektgrupper på 4-5 elever som ska arbeta med 
ingenjörsuppdraget tillsammans.

• Låt projektgrupperna sitta tillsammans och reflektera över:

• Har vi många egenskaper i gruppen som är lika? Finns det fördelar med 
det? Finns det risker med det?

• Har vi många egenskaper i gruppen som är olika? Finns det fördelar med 
det? Finns det risker med det?
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Lektion 4 – Varför behövs ingenjörer? 
(60 min)
Syftet med lektionen är att eleverna ska fundera över vilken betydelse teknikföretag 
och ingenjörer har och har haft för Sverige. 

Syfte ur kursplanen: 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• Identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
• Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
• Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över 

tid.
 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information från olika källor och 
värdera dessa.

Gör så här:

1 Börja med att prata om varför Sveriges export är viktig för svensk välfärd. 

Nedan finns förslag till introduktion:
Eftersom Sverige är ett litet land är det naturligt att vi har en stor utrikeshandel. Vi 
har inte alla råvaror som vi behöver, samtidigt som vi har ett överflöd av vissa andra 
råvaror. Genom att handla med omvärlden kan vi hålla balansen mellan vad vi har och 
vad vi behöver. Vi producerar mer av det vi är duktiga på och importerar sådant som 
andra är bättre på att producera.

Nästan hälften av den svenska varuexporten utgörs av verkstadsvaror från 
teknikföretag. Med verkstadsvaror menas bland annat bilar och andra fordon, maskiner, 
elektrovaror, telekom och metallarbeten. Skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt 
den kemiska industrin bidrar också i stor del till Sveriges export. 

Teknikföretag är därför viktiga för Sveriges ekonomi och välfärd och för att utländska 
importörer ska välja svenska produkter krävs att produkterna är konkurrenskraftiga. 
För att svenska teknikföretag ska kunna konkurrera på en global marknad behövs 
duktiga ingenjörer som arbetar med utveckling, design, produktion och marknadsföring 
av framtidens produkter.
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Övningen är en sorteringsövning där eleverna får visa vad de kan om olika produkter 
och dess funktioner. Varje elev kommer att få en produkt och när du läser upp 
frågorna ska eleverna hjälpas åt att ställa sig där de tycker att de passar bäst med 
sin produkt. Diskutera resultatet efter varje sortering. Bilder på produkterna hittar du 
längst bak i detta material.

Gör så här:
• Varje elev får en bild på en produkt och fäster den på sig med en tejp eller ett 

gem.
• Alla elever ställer sig i mitten av klassrummet
• Läs en fråga ur frågebatteriet. Börja med en fråga under rubriken 

sorteringsfrågor. Låt eleverna svara på frågan genom att sortera sig på en linje.
• Gå tillsammans igenom varför eleverna ställt sig som de gjort. Lyft bra idéer och 

resonemang som eleverna hade medan de sorterade sig.
• Läs nästa fråga och upprepa proceduren
• Efter sorteringsövningarna är det dags för ett antal ja eller nej-frågor. Bestäm ett 

ställe i klassrummet som representerar ja och ett för nej.
• Läs en fråga ur frågebatteriet. Låt eleverna svara på frågan genom att flytta sig 

till det ställe som representerar deras svar.
• Gå tillsammans igenom varför eleverna ställt sig som de gjort. Lyft bra idéer och 

resonemang som eleverna hade medan de sorterade sig.

Gör övningen ”Ställ dig på rätt plats”. Eleverna får här fundera över vilken enorm 
utveckling som skett på många av de produkter vi använder dagligen och insikt 
i att utvecklingen av produkters funktion är en viktig del i produktutveckling. 

5

Fundera vidare över hur Sverige hade sett ut om inte svenska teknikföretag eller 
ingenjörer funnits
• Hade produkten ni nyss diskuterade funnits?
• Vilka produkter runt omkring er hade inte funnits?
• Varför utvecklas produkter?

4

Låt eleverna diskutera i sina grupper kring
• Vilken teknik de använder under en dag i skolan? Hur uppfyller den deras 

behov?
• Hur skulle en dag se ut utan den? Finns det andra produkter som uppfyller 

samma behov?
• Hur såg produkten ut när den först uppfanns? Har den utvecklats sedan 

dess? Varför tror ni att den har utvecklats?

3

Dela upp eleverna i grupper2
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Frågebatteri

Sorteringsfrågor: 
Låt eleverna ställa sig någonstans i klassrummet där de får plats att stå på rad.
1. Storlek på produkten? (Peka ut vilken sida som representerar minst och vilken 

som representerar störst i klassrummet så att eleverna kan sortera sig på en 
linje) 
Diskussion: Varför är produkter olika stora?

2. När kom den? Facit hittar du nedan. (Peka ut vilken sida som representerar 
nyast och vilken som representerar äldst i klassrummet så att eleverna kan 
sortera sig på en linje) 
Diskussion: Var det något som var extra överraskande?

3. Hur viktig är den för oss? (Peka ut vilken sida som representerar minst viktig och 
vilken som representerar mest viktig i klassrummet så att eleverna kan sortera 
sig på en linje) 
Diskussion: På vilket sätt är tekniken som omger oss viktig? Vad skulle vara 
svårt att klara sig utan? 

Ja- eller nej-frågor
Välj ut två platser i klassrummet, en för ja och en för nej. Eleverna ska svara genom 
att ställa sig på det ställe de tycker passar bäst när du läst frågan.
1. Används produkten inomhus?
2. Går den att återvinna?
3. Innehåller produkten metall? 

Diskussion: Varför är vissa produkter gjorda av metall?
4. Underlättar den livet för oss?
5. Drivs den av el?
6. Har den bara en funktion? 

Diskussion som landar i att en produkt kan ha en eller flera funktioner. Exempel: 
En sax har en funktion medan en mobiltelefon har flera funktioner – kamera, 
mp3 osv.

7. Har den fått nya funktioner sedan den uppfanns? 
Diskussion som landar i att väldigt många produkter har fått nya funktioner 
sedan de uppfanns, teknikutvecklingen går ständigt framåt.

8. Skulle den kunna förbättras med några funktioner? 
Diskussion som landar i att alla produkter kan förbättras med nya funktioner, 
dina elever är med och påverkar utvecklingen.
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Facit: När kom produkten?
1. Skridskor (1000 f.Kr. skridskor av ben)
2. Glasögon (1285)
3. Blyertspenna (1564)
4. Telefon (1876)
5. Blixtlås (1900)
6. Kylskåp (1921)
7. Mjölkförpackning Tetra Pak (1944)
8. Mikrovågsugn (1946)
9. Bilbältet – trepunktsbältet (1962)
10. GPS (1991)
11. Mobiltelefon (1956)
12. Dammsugare (1903)
13. Diskmaskin (1960)
14. Sax (300 år f.Kr.)
15. Osthyvel (1925)
16. Datorn (1946)
17. Stekpanna (5000 år sedan)
18. Nyckel (4000 år sedan)
19. Cykel (1890-talet)
20. MP3-spelare (1998)
21. Kulspetspenna (1950-talet)
22. Tandborste i plast (1938)
23. Tv (1930-talet)
24. Tvättmaskin (1940-talet)
25. Soda stream (1903)

PS. Årtalen är inte exakta. Om ni hittar andra årtal i andra källor kan det bero 
på att man anger tidpunkt för patentansökan, beviljat patent, första kända 
dokumentationen, lansering på marknaden eller något annat.
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Lektion 5 – Teknikföretagets betydelse 
för samhället (60 min)
Syftet med lektionen är att eleverna ska fundera över vilken utveckling som skett 
i samhället som följd av att människan hela tiden strävar efter att hitta nya lösningar 
på nya och gamla problem.

Syfte ur kursplanen: Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera 

deras relevans och trovärdighet

Gör så här:

1 Inled lektionen med att berätta om hur Sverige har gått från ett fattigt 
bondesamhälle till ett välfärdsland de senaste 100 åren. 

Nedan finns förslag till introduktion:
I början av 1800-talet började Sverige påverkas av den industriella revolutionen i 
England. Genom industriella metoder kunde Storbritannien producera järn i större 
mängd och av högre kvalitet än något annat land, vilket drabbade den svenska 
järnindustrin hårt. De svenska järnbruken lyckades så småningom organisera om sig 
och effektivisera produktionen, men järnproduktionen blev aldrig mer så dominerande 
som den en gång varit.

Efterfrågan ökade på Sveriges andra stora råvara, trä. Det fanns nästan ingen skog 
i England så britterna behövde importera trä. Främst för att kunna bygga hus i de 
växande städerna. Sverige blev en av de viktigaste leverantörerna av trä, och en 
betydande sågverksindustri växte fram i Sverige på 1850-talet.

En viktig del av industrialiseringen var byggandet av järnvägar. I Sverige började 
man bygga järnväg på 1850-talet.  I och med att järnvägarna byggdes kunde andra 
industrier växa fram. Ett exempel på det var verkstadsindustri för maskintillverkning, 
som utvecklades på 1870-talet. 
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Välj en svensk entrepenör
     a) Sven Wingqvist, Kullager
     b) Per Uddén, Permobil
     c) Ruben Rausing, Tetra Pak
     d) Gustav de Laval, Separatorn

Och diskutera frågorna
     a) Vad gjorde att deras uppfinningar blev framgångsrika?
     b) Hur påverkades det samhälle de levde i av deras uppfinningar?
     c) Hur påverkades Sverige?
     d) Används deras uppfinningar än idag?

Tips! Använd internet för att få fram fakta om dessa entreprenörer, deras företag och 
produkter.

Med tiden blev verkstadsindustrin alltmer specialiserad och industrier kunde växa upp 
baserade på nya uppfinningar. Exempel på sådana uppfinningar är Sven Wingquists 
kullager (SKF) och Gustaf Daléns gasackumulator (AGA). Dessa är två exempel på 
kreativa uppfinnare och entreprenörer som startade framgångsrika teknikföretag som 
gett jobb och välstånd till Sverige och som också förändrat världen. 

Utvecklingen från bondesamhälle till välfärdsland möjliggjordes också av ekonomiska 
reformer som gjorde det lättare att driva företag och att köpa och sälja varor både i 
Sverige och utomlands.

2

3
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Lektion 6 – Ingenjören och hållbar 
utveckling (60-80 min)
Syftet med lektionen är att eleverna ska fundera över vilken påverkan vi människor 
har på naturen och vår egen hälsa samt vad hållbar utveckling innebär.

Syfte ur kursplanen:
• Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för 
att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, 
naturbruk och ekologisk hållbarhet

• Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, 
miljö och samhälle

• Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, 
hälsa och samhälle

Gör så här:

1 Börja med att berätta om hållbar utveckling. 

Nedan finns förslag till introduktion:
Den vanligaste definitionen av hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 
sina behov”.

Man kan dela upp begreppet i tre delar:
• Sociala frågor, social hållbarhet - handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och 

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
• Ekonomi, ekonomisk hållbarhet - handlar om att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt och att ekonomisk tillväxt sker på ett sätt som inte 
äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

• Miljö, ekologisk hållbarhet – handlar om en långsiktig investering i både miljö och 
människors hälsa. Samhället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål.
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Hållbar utveckling är en fråga som företag också måste ta hänsyn till idag. På företagen 
jobbar en mängd ingenjörer med att fundera över vilken påverkan olika produkter har 
på miljön, vilka material som är skonsamma och om man kan göra nya produkter 
som är ännu mildare mot miljön. En annan viktig aspekt som företagen måste tänka 
på är vilka utsläpp de gör. 

Ett exempel på teknik som haft stor betydelse för hållbar utveckling världen över 
är katalysatorn. Sedan slutet av 1980-talet har alla nyproducerade bilar som säljs i 
Sverige en katalysator som renar avgaserna från bilarna med 95-100 % jämfört med 
samma motor utan katalysator.

Diskutera i grupperna
 a) Vad är en katalysator? Hur fungerar den i bilar?
 b) Varför uppfanns katalysatorn? Utgå från produktutvecklingscykeln och                
     diskutera behov, funktion, design, produktion och försäljning
 c) Kan ni komma på andra lösningar på transporter som uppfyller de olika  
     delarna av hållbar utveckling?

2
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Lektion 7 – Ingenjören och matematiken 
(60 min)
Syftet med lektionen är att ge eleverna en bild av hur matematiken kan tillämpas i 
vardagen.

Syfte ur kursplanen: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Gör så här:

Börja med att eleverna får diskutera
     a) Använder du någon matematik i vardagen? När då?
     b) Fundera över om det används matematik för att till exempel göra en  
        tvättmaskin? En bil? En mobiltelefon?
     c) Varför tror du att matematik behövs?
     
Låt eleverna i sina projektgrupper jobba vidare med uppgiften: ”Design och 
produktion av en brevlåda”
Genom att lösa den här uppgiften får eleverna beräkna brevlådans volym samt 
area av lådans olika delar. De får sedan beräkna hur mycket material som går 
åt och får välja material efter parametrarna; miljövänligt, billigt och hållbart. De 
får även ta reda på priset på olika material och efter sina tidigare beräkningar av 
åtgång på material, beräkna vad det kostar att tillverka brevlådan. Nedanstående 
frågor finns i kopieringsunderlaget nedan.

     a) Eleverna får börja med att designa sin brevlåda.
         Ska den vara i form av ett rätblock? En kub? Det ska få plats brev och  
        tidningar i den. 
     b) Vilka mått ska den ha? Vilken blir volymen? Vilken blir arean av de olika   
         sidorna, botten och lock?
     c) Dags att välja material. Ta reda på hur mycket material som går åt. Hur  
        räknar man ut hur mycket material som behövs?

1

2
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    d) Vilket material väljer ni? Trä, plåt eller plast?
        Här kan det vara bra att ta hänsyn till vad det kostar, hur miljövänligt det  
                      är och hur det håller för väder och vind.
    e) Vad kommer det att kosta att tillverka brevlådan?
    f) Kan du komma på ett sätt som gör att det blir billigare?

Tips! Eleverna kan även göra prototyper av sina brevlådor. 

Dela ut kopieringsunderlaget till eleverna och låt dem arbeta med att lösa 
uppgiften.

Diskutera i klassen vad ni kommit fram till i grupperna.4

3



Beräkning och svar:

Beräkning och svar:

Hur mycket material behövs? 
Ta reda på vilken formel som behövs för att beräkna area av brevlådans sidor.

Vilket material ska brevlådan tillverkas av?

Trä
Plåt
Plast

25

”Design och produktion av en 
brevlåda”

Vilken form ska brevlådan ha?

Rätblock
Kub

Hur stor behöver brevlådan vara?
Ta reda på vilken formel som behövs för att beräkna volym för den form du valt 
på brevlådan. Tänk på att det ska få plats brev och tidningar i den.



Motivering till valet:
Ta hänsyn till vad det kostar, hur miljövänligt det är och hur det håller för väder och vind.

26
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2. Lösa ingenjörsuppdrag (3-5 timmar)

Eleverna jobbar med ingenjörsuppdrag i grupper om 4-5 personer och får själva 
välja vilket uppdrag de vill jobba med i sin grupp. Det är viktigt att eleverna väljer 
ett uppdrag som känns intressant och spännande för dem. Ingenjörsuppdragen 
finns i Problemlösarnas uppdragsbank på hemsidan, www.problemlosarna.nu. 

Ett bra sätt att komma igång med uppdraget är genom att använda 
produktutvecklingscykeln. Med hjälp av den kan eleverna fundera över olika aspekter 
på sin lösning och se till att de tänker på vilket behovet av deras lösning är, vilken 
funktion den ska ha och så vidare. Tipsa dina elever om att gå tillbaka och se vad ni 
gjorde i lektion 2. Ett annat bra tips för eleverna är att läsa på om företaget och deras 
produkter/tjänster på deras hemsida.

Rättigheterna till de idéer och resultat i övrigt som en elev presenterar tillkommer 
eleven och får inte utnyttjas av medverkande företag med mindre än att särskilt avtal 
träffas därom med eleven.

 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att  
• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
• Identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
• Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
• Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• Söka information från olika källor och värdera dessa

Övergripande syfte ur kursplanen
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Beroende på ingenjörsuppdragets karaktär kan uppdraget även behandla 
följande syften ur kursplanen:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och 

värdera deras relevans och trovärdighet 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att  
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att   
• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att   
• Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
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3. Redovisa lösning på ingenjörsuppdrag 
(1-3 timmar)
När dina elever har jobbat med att hitta lösningar på sina ingenjörsuppdrag är det 
dags för dem att få visa upp vad de kommit fram till. Det görs genom att eleverna får 
spela in en kort film på max 3 min där de berättar om sin lösning och visar upp vad de 
kommit fram till. Filmen lägger du sedan ut på klassens egen sida på problemlösarnas 
hemsida. Det är enkelt att skapa klassen sida, du gör det genom följande steg:

1

2

Det första du ska göra är att registrera dig. Detta görs genom gå till 
hemsidan på www.problemlosarna.nu och klicka på Logga in, längst  uppe 
till höger. Du kan också klicka på de rosa knappen under glödlamporna.
Logga in med de uppgifter du nu har fått till den e-postadress du angav. 

När du gör detta visas en ruta där du antingen kan logga in, eller registrera 
dig. Skriv in E-post, önskat lösenord, namnet på din klass och skola, samt 
skolans ort.

OBS! Om du vill kan du ändra dina uppgifter i efterhand.
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När du har klickat på Registrera mig så är du inloggad. Nu ser du 
menyalternativet Min klass längst uppe till höger på hemsidan. Klicka 
där för att komma till sidan för din klass. Här kan du lägga till nya klasser, 
eller ändra namnet på dina nuvarande.

Nu är det dags att redovisa lösningsförslag till uppdragen! Det gör du i 
Uppdragsbanken. Välj det uppdrag du vill redovisa lösning till och klicka 
på “Läs mer”.  I högerkanten av sidan under rubriken Lösningsförslag kan 
ni sedan ladda upp er lösning.

4
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Produktbilder till övningen ”Ställ dig på 
rätt plats”
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