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Anmälan till fördjupning i Unga Spekulerar  
 

TILL  DIG SOM LÄRARE  
Fyll i nedanstående blankett och faxa den till Teknikens Hus på faxnr:  0920-49 22 02  

   eller skicka info per e-post (helena.lilja@teknikenshus.se) senast fredag den 14 oktober. 

- En bekräftelse på antalet platser som er grupp av elever e-postas till er skola måndag 17 oktober.   

- Max antal elever varje dag är 40 st. 

- OBS! deltagandet i fördjupningen ska baseras på elevernas önskemål och  
är inte ett obligatorium i Unga Spekulerar Boden.  

- Viktigt! Om någon elev får förhinder, var vänlig och meddela detta i god tid!  
 
 
 

Kontaktlärare:___________________________________________________________________ 

 

e-post:__________________________________________________________________________ 
 

Skola och klass:___________________________________________________________________ 
 

Antal elever och lärare totalt:______________________________________________________ 
 
 
 

ANTAL ELEVER:   ONSDAG 19 OKTOBER  

   Hållbarutveckling och energi 
   kl 10 – 11: Film om klimatförändring i Teknikens Hus 
   och egen tid i Teknikens Hus. 
   kl 11 – 12: Lunch (ordnas på egen hand). 

kl 12 – 13: Besök på LTU, träffa Erik Elfgren, forskare, 
Luleå tekniska universitet och Tommy Wiström, 
doktorand, Luleå tekniska universitet. ½ gruppen 
kl 13 – 14: Besök på LTU, grupperna byter plats. 
 
 
 
TISDAG 25 OKTOBER 

   Robotar – nu och i framtiden 

   kl 8.30 – 10: Studiebesök på Ferruform eller Möt den 

   seende rullstolen. ½ gruppen. 

   kl 10.15 – 11.45: Möt den seende rullstolen eller  

   Studiebesök på Ferruform.  
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Beskrivning av fördjupningarna 
 
 
Onsdag 19/10 kl 10 – 14 
Hållbarutveckling och energi 
Vi startar dagen med att se an annorlunda lite humoristisk film som handlar om 
klimatförändring och vad vi människor kan göra för att hindra den! Därefter finns det tid att 
besöka Teknikens Hus på egen hand. Lunch ordnar skolan själv, det finns möjlighet att köpa 
lunch i Teknikens Hus eller på Campusområdet. Efter lunch delas eleverna in i två grupper 
där den ena besöker LTU och träffas forskare Erik Elfgren som berättar med om hållbar 
utveckling och energi. Den andra gruppen besöker Tommy Wikström, doktorand vid LTU 
som forskar om biogas. 
Max antal elever totalt är 40 st. 
 
 
Tisdag 25/10 kl 8.30 – 11.45 
Robotar – nu och i framtiden 
Gruppen delas upp i två och hälften börjar dagen med ett studiebesök på Ferruform där man 
använder robotar i sin produktion. Den andra hälften gör ett studiebesök på LTU och får där 
träffa den seende rullstolen på EISLAB. Därefter byter grupperna plats. Vi avslutar till lunch. 
Lunch ordnar skolan själv, det finns möjlighet att köpa lunch i Teknikens Hus eller på 
Campusområdet. 
Max antal elever totalt är 40 st. 
PS. För att eleverna ska hinna från Boden i tid denna dag kommer Teknikens Hus att ordna 
med en buss som avgår kring 7.50 från Boden. Mer info om detta kommer. DS 
 
 
OBS! 
Teknikens Hus kommer även att förmedla kontakt med Ragnsells i Boden som är 
intresserade av ungdomarnas input i sin verksamhet med återvinning. Vi återkommer med 
datum för detta! 
 
Teknikens Hus ordnar även en dag med fokus på kommunikation/byggande under v 45 och 
vi återkommer med mer info om denna dag. 
 
 
 
 


