
Uppgift: Teknikåldern 
I det här avsnittet ska vi analysera hur tekniken har förändrats över tid (Lgr22). Planera två lektioner med 
mellanliggande tid för uppdraget “Teknikåldern”. Diskutera gemensamt hur man kan förbereda, genomföra 
och sammanställa en intervju. När eleverna formulerat frågor så kan de öva, genom att intervjua varandra. 
Inför redovisning; sätt upp ett långt snöre i klassrummet där eleverna kan hänga foton, bilder och berättelser 

Beskrivning
Förbered och genomför en intervju med en person som någon i gruppen känner. Det ska vara en person som 
har levt länge, kanske en mormor eller en gammelfarfar? Efter intervjun ska ni sammanfatta och presentera 
svaren. Era klasskamrater ska därefter försöka gissa vilket år personen som ni intervjuat är född. Arbeta i små 
grupper, gärna två eller tre i varje grupp.  

Ni behöver 
• Tillåtelse att intervjua personen.  
• Datum och tidpunkt för intervjun (beräkna ca 30 minuter).  
• Frågor om tekniska vardagsprylar och vardagshändelser förr och nu.  

Gör så här
1. Förbered frågor tillsammans och skriv upp alla frågorna. Exempel på frågor: Vilka tekniska apparater fanns 

när du växte upp? Fanns det TV när du var liten? Vad lekte ni för lekar? Hur lyssnade du på musik? När 
använde du internet första gången? Hur ofta använde du den här prylen, var det varje dag? 

2. Ta kontakt.  
3. Ställ intervjufrågorna men låt personen berätta så fritt som möjligt!  
4. Tänk på att ställa frågor som inte bara kan besvaras med ja/nej.  
5. Sammanställ svaren och använd dem för att skriva en kort berättelse eller “minibok”, baserad på de svar ni 

fått.  

Tillsammans i klassrummet
1. Sätt upp ett “100-årssnöre” och märk det 1922–2022.  
2. Läs upp era berättelser och be kompisarna gissa på hur gammal prylen är.  
3. Fäst berättelserna på rätt ställe på snöret.  

Skriv gärna ut bilder och information om andra tekniska innovationer som skett under de senaste 100 åren. På 
utställningens hemsida finner du mer information om olika föremål som ställs ut i utställningen. Gå gärna in 
och utforska detta i samband med denna uppgift. 
https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/subject-hello/

För- och efterarbete 



Uppgift: Margit Wickström
• Läs historien nedan om Margit Wickström som jobbade som telegrafist. 
• Prata med en kompis och berätta om dina tankar kring berättelsen. 
• Tänk dig in i situationen att du var en av Margits kurskamrater, fundera och samtala kring 

arbetssituationen, samhället och hur det var att leva som kvinna i en mansdominerad värld för 100 år 
sedan.

https://digitaltmuseum.se/021189662881/hur-telegrafist-blev-ett-kvinnoyrke

https://digitaltmuseum.se/021189662881/hur-telegrafist-blev-ett-kvinnoyrke 


Uppgift: Fundera på-frågor  
Att arbeta med i museet som extrafrågor eller som efterarbete i skolan.

Tekniken har genomgått en fantastisk utveckling under de drygt 200 år som föremålen i utställningen 
representerar. Under samma period har Sverige utvecklats från ett fattigt land med svältande 
landsbygdsbefolkning till ett av världens rikaste länder. Det har inneburit stora förändringar för 
varje generation. De som levde för ett par hundra år sedan hade inte tillgång till nyheter och snabba 
kommunikationer. Telegraf, telefon, radio och television var steg på vägen mot det uppkopplade samhälle vi 
har idag. Våra sociala nätverk är mindre beroende av var vi bor och vi kan i stället hitta ett sammanhang med 
människor över gränser, såväl geografiska som kulturella. 

Tekniken erbjuder gränslösa möjligheter, blixtsnabb överföring av information. En kamera i varje ficka. I 
princip tillgång till miljarder möjliga mottagare. Det kan vara viktigt att ta sig tid för resonemang om frågor 
kring mobilanvändning. Diskussionen pågår ständigt om hur vi tillsammans ska leva med teknikens för- 
och nackdelar.



Frågor kopplade till utställningens olika områden

Texta
• Textmeddelanden har ofta ett begränsat antal tecken. Det kan också ta lite tid att skriva ner 

något. Det har fört med sig förändringar av språket. SMS förde med sig många förkortningar. 
Emoticons kan uttrycka något som behöver många ord.  

• Förkortningar kan förstås olika. Ge exempel på sådana som missförstås! (till exempel LOL = laugh 
out loud/lots of love) 

• Emoticons kan också ha olika betydelse. Vilken skulle du aldrig skicka till en vän? 

Samtala 
• Det finns många nyanser i språket som bara kommer fram när vi talar. Vi kan uttrycka känslor 

genom tonläge och hur vi uttalar orden. Det har utvecklats hos människan långt innan de andra 
teknikerna som beskrivs i utställningen. 

• Vid vilka tillfällen är det bäst att samtala i mobilen jämfört med de andra exemplen?  
• Varför? 

Dela 
• De små kommunikationscentralerna i våra fickor har kamera och bilder är lätta att dela. Det finns 

många tillfällen då bilder och filmer kan vara kränkande för dem som är avbildade.  
• Är det bra att alltid fota och filma och vad kan det kan få för konsekvenser när vi delar?  
• Känner du till något tillfälle när det var inte var bra att mobiler användes för att filma och dela? 

Facetajma  
• Många använde facetajm under pandemin då det var svårt att träffas. Har det förändrat hur släkt 

och vänner umgås och kommer det att ersätta eller komplettera att ses på riktigt?  
• Hur tror du att framtidens facetajm kommer se ut?  
• Finns det något av kommunikation när vi träffas i ett rum som inte överförs med facetajm idag? 


