
Hvad ville du savne mest ved en smartphone, 

hvis den kun kunne bruges til at tale i?

Prøv telegrafen

Før telefonen blev opfundet, sendte man beskeder  
med telegrafen ved hjælp af en morsekode.
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TELEFONER

Telefonerne er forandret rigtig meget igennem tiden.  
Engang kunne de kun bruges til at tale sammen i.
Kig godt på vores gamle telefoner. Hvordan synes du,  
at de er anderledes, end de telefoner du kender?



Sofus 8 år: “Jeg ville savne at Skype, 
fordi jeg synes, det er bedst at tale med 
min morfar, hvis jeg kan se ham.“

TELEFONER



Hvad kunne du tænke dig  

blev gjort nemmere?

FRA MUSKLER 

TIL MASKINER

Kig op! Tingene i loftet passer sammen tre og tre. 
F.eks. en le, en håndskubber og en robotplæneklipper.  
Alle eksemplerne viser, hvordan teknologien har overtaget det 
hårde fysiske arbejde. Også når det handler om legetøj.
Kan du få andre ting til at passe sammen tre og tre?



William 9 år: ”Jeg kunne godt 
tænke mig en robot, der kunne 
hente ting til mig, når jeg sidder 
godt i sofaen.”

FRA MUSKLER 

TIL MASKINER



Hvordan skal vi mon styre  

vores computere i fre
mtiden?

COMPUTERǧ
MUS

Store mus, små mus, hasselmus, skovmus, spidsmus,  
computermus, gaming mus, ergonomiske mus…  
Se engang alle de forskellige mus!

Mange bruger stadig computermus til at styre deres  
computere med, andre skal bare trykke på skærmen.



Karla 8 år. ”Jeg tror, at computerne i 
fremtiden skal styres på samme måde, 
som når jeg skal ringe til min veninde. 
Jeg siger bare navnet til min telefon, og 
så ringer den op til hende.” 

COMPUTERǧ
MUS



Hvordan ville der se ud hjemme hos dig, hvis en 

enkelt computer fyldte ligeså meget som GIER? 

Se godt på den gamle computer GIER. Den er 
bygget ind i et skab. GIER er en af de første computere,  
der blev brugt i Danmark, og selvom den er meget stor,  
kunne den ikke ret meget. Men dengang den blev bygget,  
var den helt fantastisk! 

I dag er computerne blevet meget mindre, men de kan meget 
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vaskemaskiner, PlayStations, løbeure osv.

COMPUTERE



Niels 7 år. ”Jeg tror slet ikke, at der ville 
være plads til mig i vores hus.”

COMPUTERE


