
Subject: Hello på egen hand 
Välkommen att besöka utställningen Subject Hello med din klass på egen hand. Det finns ett arbetsblad som 
kan användas när ni besöker utställningen i separat dokument. Det finns också förslag till för/efter-arbete 
som ni kan göra i klassrummet i ett annat dokument.  

I detta dokument finner ni  
• Innan besöket  
• Om utställningen Subject: Hello  
• På museet  
• Elevuppgifter 
• Bakgrundsberättelse till spelet 
• Facit till spelet 
• Exempel på kopplingar till läroplanen 

Dessutom finns det i för/efter- arbetes dokumentet 
• Intervjuuppgift om Teknikåldern 
• Telegrafisk ett kvinnoyrke – Läs, fundera och samtala 
• Fundera på frågor  

Innan besöket 
1. Glöm inte att alla skolbesök behöver förbokas. 
2. Här hittar du materialet: https://www.tekniskamuseet.se/skola/skolbesok-pa-egen-hand/ 
3. Skriv ut frågorna innan besöket. 
4. Ta med pennor. 
5. Bra att veta: Eleverna får fotografera i utställningen för efterarbete i skolan. 

Om utställningen Subject: Hello  
• Vi önskar att ni ser utställningen som en inspiration för att väcka samtal och inspirera eleverna till att 

fördjupa sig i teknikämnet. Vi tror att samtal kopplade till ett besök kan leda till att du som lärare kan 
arbeta med utvalda bitar nedan kopplat till teknikämnet i årskurs 7–9 samt gymnasiet.  

• Utställningsytan är ca 125 m2. Ytan är relativt liten så vi föreslår att ni delar upp så en halvklass gör spelet 
och en halvklass utforskar de andra delarna i utställningen; texta, samtala, dela och facetajma. 

• Det tar upp till ca 30 minuter för en elev att lösa uppdragen i spelet. Ungefär lika lång tid för andra delen 
av rummet. 

• Utställningen innehåller nära 700 föremål. Dessa är tillgängliga via museets webbsida för utställningen. 
Varje föremål har där fördjupande information. Detta är en hjälp för besökare att förstå de föremål de 

Till läraren

https://www.tekniskamuseet.se/skola/skolbesok-pa-egen-hand/


intresserar sig för. Det är också en resurs som finns före och efter besöket. Ett besök i utställningen kan 
mycket väl föregås av att lära känna innehållet. Alternativt så fördupar ni er i det efter besöket. Glöm inte 
att det är tillåtet att ta bilder om ni ser något intressant. Då blir det lättare att prata om sakerna sedan i 
klassrummet. 

• Information finns i utställningen i form av ”typologiskyltar” med faktafragment om företeelser i 
montrarna. De stora dragen visas på ”epokskyltar” och skildrar elektromekanisk tid, en elektronisk tid, en 
mobil tid och den nära förestående framtiden som vi kallar gränslösa uppkopplingar. 

Läs mer om utställningen på https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/subject-hello/

På museet 
Dela ut arbetsbladen till eleverna, förslagsvis innan ni går in i utställningen. Arbetsmaterialet är indelat 
i olika områden, precis som utställningen är indelad i 5 olika områden. Längst in i utställningen finns ett 
skrivbord med en skattkista. Denna skattkista är starten på ett spel som ni spelar med era telefoner. Halva 
klassen börjar förslagsvis med att spela spelet och sedan byter ni efter halva tiden (ca 30min). Den andra 
halvan går runt i resterande utställning och kollar på frågorna. 

Introduktion till spelet 
”Ni går nu in i ett rum med två skrivbordsplatser. Här har två (fiktiva) personer arbetat med att samla 
tekniska artefakter och att uppfinna ny teknik. Året är ca 1935. Den ena personen har nu gett sig ut på en 
lång äventyrlig affärsresa, för att få inspiration till nya innovationer. Låt oss kalla personen Hilda. Resan går 
med ett flertal färdmedel och har flera mellanstopp. Från varje sådant stopp har Hilda sänt ett brev tillbaka. 
Breven innehåller ledtrådar till ett pussel som Hilda förberedde innan sin resa. I rummet finns lösningen till 
pusselgåtorna dolda bland föremålen i montrarna. Det är sju lösningar som låser upp var sitt lås i skattkistan 
för att den ska öppnas. Det gäller att tänka snabbt. Hur lång tid behöver du?” 

Eleverna behöver använda mobiltelefon med uppkoppling. Tekniska museet har öppen Wifi.  

https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/subject-hello/


Introduktion till utställningen
I utställningen finns teman som är färgkodade. Saker i montrarna binds samman med lysande trådar. 
Låt eleverna sprida ut sig och starta på olika platser i utställningen. Svaren kan finnas i de interaktiva 
stationerna, på skyltar i utställningen eller ofta i elevernas egen erfarenhet. 

Våra teman är:
• Texta - röd 
• Samtala - grön 
• Dela - blå 
• Facetajma - gul 

De flesta frågorna har öppna svar. Du som lärare får självklart anpassa dessa frågor så att de passar dina 
elevers nivå. 

Bakgrundsberättelse till spelet i Subject: Hello 
Resan går från Stockholm med ett tåg draget av ett elektriskt lok. Sverige var tidigt med elektrifiering. 
I Trelleborg lastas vagnarna på en ångfärja för överfart till Tyskland där ånglok drar tåget vidare mot 
första anhalten som är Berlin. En ledtråd postas redan på detta tåg. I Berlin besöker Hilda den stora 
elektronikmässan som hålls varje år, en nyhet är televisionen. 

Från Berlin fortsätter resan med flyg mot Shanghai. Passagerarflygplan var en ganska ny företeelse och det 
innebar tio mellanstopp för tankning och service av flygplanet. Shanghai var i mitten av 1930-talet en plats 
i stor förändring men också med traditionellt liv; staden hade två delar med en del som utvecklades fort 
med teknik som spårvagnar och telekommunikation. Här fanns företag från flera delar av världen och många 
handelsbolag. I den fattigare delen av staden saknades elektricitet och andra nymodigheter. Där bodde 
lokalbefolkning och en stor grupp fattiga flyktingar från den ryska revolutionen ett par decennier tidigare. 
Hilda postar sina intryck och en ledtråd. 

Sedan går färden mot San Fransisco. De stora passagerarfartygen som tidigare varit viktiga för emigration 
från Europa och andra delar av världen till USA har under 1930-talet blivit lyxiga kryssningsfartyg. Välståndet 
har ökat och många vill se sig om. De åker också för att besöka släktingar. Kyltekniken gör att restauranger 
ombord kan servera förstklassig mat. Resan tar ett tiotal dygn över Stilla havet och vid ankomsten ser 
Hilda brobygget som ska bli Golden Gate bridge. På plats besöker Hilda Stanforduniversitetet där unga 
entreprenörer funderar på nya innovationer. Två av dem, vid namn David Packard och William Redington 
Hewlett, börjar sin verksamhet i ett garage i Palo Alto. Idag känner vi området som Silicon Valley. Hilda 
skickar en ledtråd hem. 

Från San Fransisco till Chicago går färden med tåg. Det var en stad där många hade svenska rötter. Fler än 
100000 utvandrade svenskar fanns i staden i början av 1900-talet. Chicago hade på hundra år vuxit till en 
mångmiljonstad och en jubileumsutställning hölls 1933. Hilda besöker förstås denna och får se nyheter som 
kylskåp, air condition, diskmaskiner och annan ny teknik. Härifrån kommer ytterligare en ledtråd. 

Färden går vidare till Mexico city, en miljonstad där det svenska företaget AB L.M. Ericsson byggde upp och 
drev telefonnät med automatiska växlar. Under depressionen i början av 1930-talet hade Kalifornien utvisat 
nära två miljoner personer med mexikansk bakgrund, många av dem födda i USA. Hilda skickar en ledtråd och 
fortsätter vidare... 

 ...mot Brasilien. Hit exporterade svenska L.M. Ericsson redan 1900 en telefonväxel och byggde upp 
verksamhet för kontinenten. I mitten av 1930-talet drabbas landet en politisk kris, ett kommunistuppror mot 
presidenten Vargas som kommit till makten genom en kupp. Hilda skickar den sista ledtråden från resan och 
far med båt mot Göteborg och tar tåget tillbaka till Stockholm. 



Facit till spelet i Subject: Hello 
För alla pussel finns ett brev som Hilda har skickat. Breven sitter på anslagstavlorna vid skrivborden. Breven 
innehåller symboler och ledtrådar. Leta efter motsvarande symboler på små mynt bland föremålen i montrarna 
för att lösa pusslen. Svaret på pusslen är en sifferkombination med tre siffror som du skriver in i webbappen. 
Appen når du genom att genom att gå in på webbadressen subject-hello-group.se som även finns som QR-kod i 
arbetsbladet. (QR-koden på skylten med adressen subject-hello.se är för enstaka besökare. ) 

Klöver 4 6 8 
Det här är det första pusslet. Rätt sifferkombination hittar du i den lilla hyllan som sitter på skylten med QR-
koden. Jämför de markerade rutorna på bilden i brevet för att se var siffrorna är placerade i den lilla hyllan. 

Måne 2 0 5 
Hitta modellen av den optiska telegrafen i en av montrarna. Med hjälp av dokumentet i samma monter kan du 
avläsa och tyda vilka siffror som den optiska telegrafen visar. 

Kugghjul 2 5 8 
Brevet med kugghjulet på anslagstavlan visar tre symboler i en viss följd. Dessa återfinns på fingerskivan på 
en svart telefonen i en av montrarna. Du kan läsa av symbolerna mot den sifferordning som egentligen ska ha 
funnits på telefonens fingerskiva. Jämföras med telefonerna intill. 

Spader 7 3 6 
Hitta den telegraf i montrarna som har en spader-symbol på sig. Med hjälp av det inramade dokumentet 
”international morse code” på vänster sida om skrivborden, kan du tyda telegrafmeddelandet på 
pappersremsan och vilka siffror som är de rätta för det här pusslet. 

Ruter 9 4 3 
Brevet med symbolen ruter visar den nedre delen av en telefonväxel och ett antal kablar i färg. Hitta 
telefonväxeln märkt med symbolen ruter. Genom att följa de färgade kablarna och jämföra bilden på brevet, 
kan du utläsa till vilka siffror de är dragna.  

Diamant 6 3 5 
Brevet märkt med diamanten sitter precis bredvid skrivmaskinen där någon har skrivit ”ATJ” på papperet. 
Leta upp föremålet i montern på andra sidan rummet med symbolen diamant (föremålet är också ritat i 
brevet). Där sitter piggar som du kan följa för att få fram siffrorna som motsvarar bokstäverna som skrivits på 
skrivmaskinen. 

 
Stjärna 3 8 5 
För att lösa pusslet behöver du först hitta bysten märkt med en stjärna. Den står på en hylla i skrivbordet till 
höger. Bysten pekar mot en annan byst med en siffra på sig, som i sin tur pekar mot en annan byst med en 
siffra osv. Fyll i den kombination av siffror som kommer upp i den följd som bysterna pekar. Den sista bysten 
pekar ingenstans, kommer du dit har du klarat även detta pussel.  



Utdrag ur läroplanen med kopplingar till Subject: Hello 
Nedan är ett utdrag ur styrdokument för skolan kopplat till utställningen. Vi önskar att ni ser utställningen 
som en inspiration för att väcka samtal och inspirera eleverna till att fördjupa sig i teknikämnet. Vi tror att 
samtal kopplade till ett besök kan leda till att du som lärare kan arbeta med utvalda bitar nedan kopplat till 
teknikämnet i årskurs 7–9 samt gymnasiet.  

Teknik i grundskolan  
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att reflektera över olika 
val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har 
förändrats över tid.

Tekniska lösningar  
• Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett 

enkelt produktions- eller transportsystem.  
• Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av 

program och kan kopplas samman i nätverk.  

Centralt innehåll i årskurs 7–9  
Teknik, människa, samhälle och miljö  
• Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.  
• Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.  
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.  
• Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.  
• Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.  

Tekniska lösningar  
• Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- 

och kommunikationsteknik och transportsystem.  
• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur 

tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.  

Teknik i gymnasiet  
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
• Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den. 
• Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle. 
• Förmåga att lösa tekniska problem. 
• Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. 
• Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, 

dokumentation, presentation och information. 
• Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt 

kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling. 
• Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv. 
• Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. 
• Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik. 

Centralt innehåll, Teknik 1 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella 

utvecklingsområden inom teknik. 
• Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och 

påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.


