
Elevuppgifter 
I utställningen finns två aktiviteter. Gruppen delas i två och byter aktivitet efter halva tiden.  

Aktivitet 1 
• Spela spelet inne vid skrivbordet med skattkistan.
• Tid upp till 30 min. 
• Du startar genom att skanna QR-koden här när du  

står framför kistan vid skrivbordet. 

Vad valde ni för lagnamn? ________________________________________________________________

Hur lång tid tog det för er att klara spelet? ___________________________________________________

Var det någon utmaning som var extra svår? Varför? ____________________________________________

Fanns det något föremål i rummet som du inte kan förstå vad det är eller hur det användes? Ta en bild på det 
med din mobil och ta med till klassrummet för diskussion efter besöket. 

Aktivitet 2
I skärmarna i utställningen visas prylar som också finns i montrarna. Alla har använts för att kommunicera på 
något sätt. Utforska hur vi meddelat oss med varandra i olika tider utifrån dessa 4 tema: texta, samtala, dela 
och facetajma. Lös efterföljande uppgifter under ca 30 min.

Att göra på plats



Samtala
• Innan telefonen blir mobil är telefonkiosken viktig. När avvecklades kioskerna? 

 
 

• Hur gick det till att ringa ett samtal i en telefonkiosk, tror du?  
 
 

• Idag har de flesta en mobiltelefon med sig. Men det finns inte mobiltäckning överallt. Har 
du råkat ut för att inte kunna använda mobilen någon gång? Hur kändes det? 

Texta
• Nämn tre olika apparater för att överföra text du sett i utställningen.  

 
 

• Av vem och på vilka sätt kan de ha använts?  
 
 

• Att skicka information innebär att den måste kodas och avkodas för att överföras på  
näten. Använd morsealfabetet för att skriva ett meddelande till någon som sedan får  
avkoda meddelandet. 



Dela
• I textmeddelanden använder vi ofta emojis.  

Rita din egen emoji i rutan.  
 

• Hur används den och vad kan den betyda? Kan den missförstås?  
 
 

• Känner du till något skriftspråk som bygger på bilder? Skriv ett meddelande med bara  
emojis och diskutera om en arkeolog i framtiden skulle förstå vad det står. 

Facetajma
• Ge ett exempel när du föredrar att facetajma. 

 

• Ge ett exempel när du skulle välja att skicka textmeddelande. 
 

• Ge ett exempel på när du föredrar röstsamtal. 
 

• Vilka skillnader kan du se mellan ett röstsamtal, att facetajma eller att texta?   
 

• I en station i utställningen kan du hitta några exempel på facetajm. Var det någon teknik 
du inte kände till tidigare? Varför har facetajm blivit vanligt på senare tid, tror du? 


