
Dagens programDagens program
kl 9 9 45 A b t d ll U S k lkl 9 – 9.45 Arbetsmodell Unga Spekulerar
kl 9.45 – 10.30 ENA och Entreprenörskap 
kl 10.30 – 11.15 Självklarheter
kl 11.15 – 12.00 Vad kommer Boden skryta om i framtiden?  

Malin Winsa, Näringslivskontoret Boden
12 – 13 Lunch
l l dé l h k b lKl 13 – 13.45 Ylva Sardén, Klimat- och energistrategiskt arbete, Länsstyrelsen 

Norrbotten

Kl 13 45 14 30 D i ä k d öd fö f id i iKl 13.45 – 14.30, Designtänkande som stöd för framtidsvisioner , 
Åsa Wikberg – Nilsson, Innovation och design, Luleå tekniska universitet

Kl 14.30 – 15 Studio T och nästa steg



Unga Spekulerar 

– om framtiden och 
teknikfrågor

Helena Lilja, Teknikens Hus



Hur sjutton får man 
å i i itonåringar att engagera sig i 

teknikfrågor?



Bakgrund till Unga SpekulerarBakgrund till Unga Spekulerar

Teknisk Framsyn
(IVA, Industriförbundet, Nutek

• Genomfördes 1999 och 2000.
• Syftet var att identifiera Sveriges framtida(IVA, Industriförbundet, Nutek 

och Stiftelsen Strategiska Forskning)
• Syftet var att identifiera Sveriges framtida 
kompetensområden och stärka det 
framtidsinriktade arbetet i företag och 
organisationer. 
• Analyser visade att en positiv• Analyser visade att en positiv 
framtidsutveckling för Sverige till stor del vilar på 
invånarnas attityder, kunskaper och kompetens

• Ungdomar och barn ingick inte i Teknisk 
Framsyn, därför efterlystes samarbete med en 
part som kunde tillgodose detta intresse och så 
uppstod Unga Spekulerar – Teknisk Framsyn.



Unga Spekulerar projektetUnga Spekulerar - projektet

• Nationellt pedagogiskt utvecklingsprojekt  mellan sex 
science center och museer (arenor), 2002 – 2007.
Mål 12 18 å• Målgrupp: 12 – 18 år.

• Syftet var att i samarbete med skolan, öka tonåringars 
medvetenhet och intresse för teknik ochmedvetenhet och intresse för teknik och 
teknikutvecklingen.

• Ledord: Teknik – Etik – Framtid• Ledord: Teknik Etik Framtid.
• Mötte 18 000 elever och deras lärare.
• Finansierades av KK-stiftelsen• Finansierades av KK-stiftelsen.
• Arbetsmodellen är nu implementerad på arenorna.



Vad är en vision?

å é

Vad är en vision?

• En vision skapas utifrån en tanke, idé eller given 
frågeställning, om hur någonting kan tänkas vara eller se 
ut i framtidenut i framtiden.

• En positiv målbild dvs. önskvärd framtid! 
• Den teknik vi har idag är resultatet av aktiva val som• Den teknik vi har idag är resultatet av aktiva val som 

människor gjort och dessa har också fått konsekvenser. 
Stämde visionerna människor hade förr med dagensStämde visionerna människor hade förr med dagens 
situation? Vad tror vi händer i framtiden? Vilka föremål 
finns kvar som självklarheter om tex 20 år (2031)?



Fyra ämnesområden!Fyra ämnesområden!



Hur går det till?Hur går det till?

Unga Spekulerar processenUnga Spekulerar processen

Lärarinspiration Elevinspiration: temadagar för elever
-möte med olika inspiratörer

Val av ämne och arbete i skolanVal av ämne och arbete i skolan

Framtidsdag 
presentationer för andra elever och ev debatter- presentationer för andra elever och ev debatter

Framtidsfestival



LärarinspirationLärarinspiration

• Möte mellan arena och lärare.
• Vad handlar Unga Spekulerar om 

och hur går det till?
• Arenan står för inbjudan och innehåll.



ElevinspirationElevinspiration

• Temadag för eleverna på arenan.
• Arenan står för inbjudan och innehåll.
• Möte med andra elever!
• Möten med olika inspiratörer: 

arenapedagoger, forskare, 
näringsliv och politiker. 



Arbete i klassrummetArbete i klassrummet

• Eleverna väljer ämne och fördjupar sig.
• Skapar framtidsvisioner och väljer ett presentationssätt.
• Resurs: www.ungaspekulerar.nu



FramtidsdagFramtidsdag

• Presentationer av visioner på arenan.
• Möte med andra elever!
• Möten med andra vuxna som ger feedback på arbetet!



FramtidsdagFramtidsdag

• Presentationer av visioner på arenan.
• Möte med andra elever!
• Möten med andra vuxna som ger feedback på arbetet!





Vad säger eleverna?Vad säger eleverna?

• 42 % har blivit mer intresserade av 
naturvetenskap och teknik

• 33 % kan tänka sig en utbildning inom 
naturvetenskap och tekniknaturvetenskap och teknik

• Flickorna har påverkats mest Gillar det• Flickorna har påverkats mest. Gillar det 
kreativa arbetssättet

• 79 % anser att de lärt sig hur de kan 
påverka



Vad säger eleverna?Vad säger eleverna?

• Det har fått mig att se hur jag kan påverka framtiden 
(flicka gr).

• Jag har tidigare trott att teknik är något som inte berör 
särskilt många och som är för svårt för alla att hålla påsärskilt många och som är för svårt för alla att hålla på 
med (pojke gy).

• Teknik behöver inte vara någonting invecklat utan en 
vanlig sked är också teknik
(pojke gr)(pojke gr).

• Nu tycker jag betydligt mer om teknik än förut. Något som 
fastnade särskilt var det där med teknisk psykologi. Men 
teknik har blivit mer fascinerande i mina ögon
(flicka gr).(flicka gr).

• Jag har blivit mycket mer intresserad, ser att NO och SO 
har mer att göra med varandra än jag trodde
(flicka gr).



Vad säger lärarna?Vad säger lärarna?
75% lä tt d jäl fått kti• 75% av lärarna anser att de själva fått nya perspektiv 

på många frågeställningar.

• 80 % bra eller utmärkt projekt. 

• Stor påverkan på elevers attityder till teknik och p p y
naturvetenskap.

• Viktigast är kontakten mellan skola och arena.t gast ä o ta te e a s o a oc a e a

• Ekonomiska resurser har försvårat.



Visst sjutton engagerar sigVisst sjutton engagerar sig 
tonåringar i teknikfrågor!



Unga Spekulerar i BodenUnga Spekulerar i Boden
F å täll iF å täll iFrågeställningFrågeställning

Hur ska Boden se ut i framtiden för att du ska vilja bo kvar och arbeta här?

TidplanTidplan
Lärarinspiration i Teknikens Hus: 7 sep kl 9 – 15 (alla skolor)

Elevinspiration i skolan: v 40 
- Korpenskolan, 4 okt kl 8.30 – 14.30 
- Sandenskolan, 6 okt kl 8.30 – 14.30Sandenskolan, 6 okt kl 8.30 14.30
- Fria Emilia/Norrskenet, 7 okt kl 8.30 – 14.30

Arbete i skolan: v 41 - 48

Möjlighet till fördjupning i Teknikens Hus: v 42 – 43 
(18-19 okt samt 25-26 okt)

Framtidsdag: i samband med Näringslivsdagen i Boden 7 dec? 


