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Towe Ressman
Både tvättmaskinen och kylskåpet anses ha haft betydande roller i kvinnans frigörelse. Genom att hushållssysslor som tidigare tagit många timmar varje dag kunde effektiviseras blev hemmafrurollen mer och mer överflödig. Kvinnor kunde med hjälp av dessa nya innovationer både arbeta
och sköta ett hem. Det är lätt att se teknik som något som bara gör det mer
bekvämt för oss, men faktum är att teknik är med och formar våra liv i en
utsträckning som får stora konsekvenser på samhället. Towe Ressman är
Vice President för Global Design på Husqvarna och jobbar med att utveckla och designa teknik som dagligen används i våra trädgårdar och skogar
samt på byggarbetsplatser.
Vad är det bästa med att jobba med teknik?
Teknik skapar fantastiska möjligheter för att göra skillnad. Just nu är jag
uppfylld av alla möjligheter som kommer med Internet of Things och robotik. Jag är också fascinerad av hur vi kan skapa intelligentare och bättre lösningar med artificiell intelligens. Tekniken utvecklas hela tiden och
samtidigt går priserna för teknik ner, det öppnar upp för nya möjligheter.
Förutom hur tjänster och produkter kan förnyas finns nu även olika sätt att
tillverka dem. Vi kan 3D-printa produkter vilket innebär en helt ny typ av
produktion och det finns nya spännande material som kan öppna upp för
nya funktioner i produkter eller att samma produkt har mindre påverkan
på miljön. Bra design är när form och teknik flyter ihop i en bra lösning för
kunden.
Hur kom du in på din yrkesbana?
Konst och kreativitet har alltid varit mitt stora intresse, när jag skulle välja
karriär blev jag avrådd att gå konstnärsvägen av kvinnliga konstnärer i
släkten ”Skaffa dig ett riktigt arbete så du kan försörja dig själv” var rådet.
Då visste jag inte att det fanns en utbildning som hette Industridesign.
När jag läste beteendevetenskap i Umeå träffade jag en kille från Göteborg
som tipsade mig om utbildningen. Så på den vägen är det, jag gjorde mina
arbetsprover och kom in.
Om du kunde ge ditt 14-åriga jag ett råd om (yrkes)framtiden,
vilket skulle det vara?
Viktigast är att man brinner för det man väljer att utbilda sig till, arbetslivet
är långt och det gör det så mycket lättare när man får energi av sitt jobb.
Mer konkret, kombinationen teknik, design och beteendevetenskap. Ju
mer avancerad tekniken blir desto viktigare blir det att förstå människan
för att skapa rätt typ av lösningar.
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Vem ser dig?
Vad menas med
Internet of Things (IoT) – Teknik som tillåter föremål att skicka
och ta emot data via internet.

Vi lever i en värld där fler och fler saker kopplas upp mot internet. Vi har
kameror som kan övervaka trafiken, kylskåp som kan SMS:a vad som behöver handlas, belysning som kan ändra sig efter väder och GPS:er som vet
var vi är någonstans.
Internet of Things eller sakernas internet är vardagsföremål som exempelvis hushållsapparater, kläder och accessoarer, fordon och byggnader med
internetuppkoppling som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.
Dessa föremål gör våra liv enormt mycket bekvämare, men de medför också en säkerhetsrisk. Om föremål styrs över internet kan de eventuellt också
styras av obehöriga om säkerheten i systemet inte sköts på ett bra sätt.
Det har hänt att hissar, övervakningskameror och till och med kylskåp har
skickat skräppost.
Föremål för hemmabruk är extra problematiska när det gäller säkerheten.
Babymonitorer, kaffekokare, lampor, mediespelare och kylskåp kan hackas. En TV med mikrofon och kamera skulle kunna ta upp allt som händer i
hemmet och skicka det till en främmande server. Det är därför oerhört viktigt med ett säkerhetstänk när man konstruerar den här typen av föremål.
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Utveckla en egen IoT-produkt
Målgrupp
Elever i årskurs 7–9

Tidsåtgång 60–100 min

Att koppla internet till föremål är både läskigt och fantastiskt. Det skapar
helt nya förutsättningar för att låta tekniken samverka med oss och underlätta våra liv, men gör oss samtidigt mer sårbara. Under den här lektionen
ska vi fundera kring fördelarna och riskerna med IoT för att sedan hitta nya
användningsområden för detta i vardagen.
Syfte och mål
Att utveckla tekniskt kunnande och teknisk medvetenhet för ökad förmåga att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Material
– Skrivmaterial
– Dator eller datorplatta för skapande av digital modell
Material till att bygga en prototyp, till exempel:
– Kartong
– Rundstavar
– Frigolit
– Papprör
– Piprensare
– Sugrör
– Papper
– Glasspinnar
– Lim
– Diverse naturmaterial
– Frigolit- och mattskärare

Steg 2. Gör research
Hur fungerar det med IoT? Sök efter några produkter som använder sig av
IoT. Vilka produkter tycker ni saknas på marknaden och varför?
Steg 3. Diskutera
Vilka problem skulle IoT potentiellt kunna lösa? Vilka produkter vore
bra att ha? Utgå gärna från föremål som du känner igen från böcker eller
filmer. Hur skulle det vara om dina kläder vägrade användas om vädret
inte passade dem, eller om du hade en hatt som kunde känna igen alla du
pratat med tidigare och berätta för dig om vilka de är?
Praktisk uppgift
Steg 4. Hitta på en ny produkt eller utveckla en befintlig produkt som
använder IoT. Ta fram penna och papper och skissa upp hur ni tänker att er
produkt ska se ut.
Steg 5. Använd sedan en dator och gör en digital modell av er skiss. Det
kan fungera på olika sätt beroende på vilket program er skola har tillgång
till. Behöver ni hjälp med hur programmen fungerar finns tutorials på
Youtube.
Steg 6. Gör en fysisk modell, d.v.s. en prototyp, av er skiss. (En prototyp är
ett enkelt och billigt sätt att skapa ett intryck av en produkt. Den ska vara
enkel att förändra och har inga krav på sig att fungera.) Er prototyp behöver inte vara konstruerad av det material som ni tänkt er att produkten
skulle vara på riktigt. Prototypen är en skiss av er idé i fysisk form.
Steg 7. Skriv ned hur ni tänker att produkten ska fungera och vem användaren skulle kunna vara. Användaren kan vara man/kvinna/ickebinär,
gammal/ung, bo i hus/lägenhet, osv.
Steg 8. Diskutera om det finns säkerhetsproblem med produkten. Skulle
den exempelvis kunna användas för att göra oönskat intrång i ditt privatliv
om någon hackade den?
Sammanfatta hur ni tänkt under steg 4, 7 och 8 samt lämna in materialet
till läraren.

Aktivitet
Steg 1. Inledning
Dela in er i grupper på 3 – 5 personer.
Läs igenom intervjun med Towe Ressman och texten Vem ser dig? tillsammans. Kom på så många för- och nackdelar med IoT som ni kan och skriv
ner dem på ett papper.
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Steg 9. Presentera er prototyp och era tankar för resten av klassen.
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Till dig som är lärare
Undervisningen som presenteras i detta exempel syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan
orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Internet of Things – IoT är
ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att bland annat artefakter förses med sensorer och datorer. Genom dessa kan tingen uppfatta
sin omvärld och kommunicera med den och på så sätt utveckla ett situationsanpassat beteende som i sin tur ger möjlighet att skapa smarta miljöer,
varor och tjänster.
Undervisningen i denna lektion ska bidra till att eleverna utvecklar intresse
för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Den första delen av lektionsförslaget behöver vara
lärarlett då eleverna kan behöva stöd i att hitta material som diskuterar
för- och nackdelar med IoT. Genom undervisningen kommer eleverna ges
förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med områdesspecifika uttrycksformer och begrepp. Återkom vid
behov till samhällsproblemet för att hålla elevernas fokus på uppgiftens
specifika område.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och
lösningar. Material som används till det praktiska momentet är med fördel
enbart återvinningsmaterial. Plast, papper, kartong och naturmaterial kan
användas. Material för att sammanfoga prototyperna behövs och förslagsvis är detta snöre, garn och lim av olika slag. Försök att undvika tejp då detta är en större miljöbelastning än exempelvis snöre. Det ger även eleverna
en bra utmaning i att tänka fram nya sätt att sammanfoga material. Ber
eleverna om tejp kan du säga ja och samtidigt be eleverna förklara varför
de behöver tejp. Det ger dig möjlighet att lyssna in hur de använder sig av
begreppen och hur de förklarar sin process, vilket är värdefullt!
Sammanfattningen som eleverna lämnar in till dig kan vara utformad som
en enkel rapport med tillhörande skiss.
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