
 
 

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd     Laxholmen     602 21    NORRKÖPING    
Tel. 011 – 23 17 30    Bg 5701-8509   Org. Nr 84 40 01-20 89 

 www.arbetsam.com    info@arbetsam.com     www.facebook.com/ArbetSam 
 
 
 

Sveriges rundradiomuseum 
Sveriges rundradiomuseum ligger i Motala, Östergötland. Museet drivs av kommunen och 
ligger i ett naturskönt område med vandringsstigar och motionsspår. Ett privat eventföretag 
ordnar klättring i radiotornen och utanför finns också en frisbee golfbana. Museet visar 
radioutrustningen och ett stort antal radioapparater från Luxor, ett lokalt företag. De visar 
även miljön kring beredskapstiden med ransoneringskort och handelsbod och har byggt en 
egen podstudio, där besökarna kan spela in egna radiopodar. Något som kan vara en form 
av redovisning i skolans olika ämnen. 

Detta vill de berätta om:  
1. Huset och sändaren 
2. Poden med sin egen podverkstad 
3. Beredskapen. Ransonering och reklamen. 

Aktiviteter och uppgifter  
Före besöket: 

• Fundera på: Vad fanns innan radion? Hur fick man reda på vad som hade hänt? 
• Förbered material som de vill göra radiopod om. Ta fram kort information om vad som 

gäller i podstudion och vad som kan vara bra att tänka på. 
• Fundera på: Inköpslistan. Vad handlar vi i affären, ex frukost, lunch och middag för en 

dag. 

Under besöket: 

• Ta fram och identifiera några olika föremål. Vad heter de och vad används de till. Ev. 
para-ihop övning. Antingen får de reda på vad föremålet heter och får para ihop det 
med en förklaring, eller försöka klura ut vad den ska användas till. Eller så får de 
förklaring och får para ihop det med namnet. Oavsett bör alternativen vara fler än 
föremålen.  

• I Luxor utställningen-fundera på vilket årtionde en radio är designad o tillverkad. 
• Bilder på bygget av huset. Designa en radio eller rita ett hus som ska passa för en viss 

verksamhet. 
• Genomföra en podinspelning.  
• Beta av inköpslistan och stryk sådant som inte kan köpas eller behöver ha 

ransoneringskort. Diskussion kring ”Vad kan vi äta obegränsat av och hur kan vi fylla 
våra förråd”. 

Efter besöket: 

• Fundera på: framtidens kommunikation 
• Lyssna på och utvärdera poden. 
• Krisberedskap.  

 
Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt 
projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2018. 
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