
Boden år 2031Boden år 2031Boden år 2031Boden år 2031

- Hur ska Boden se ut för att duHur ska Boden se ut för att du 
ska vilja bo och leva här?



Unga Spekulerar – Teknisk Framsyng p y

• Skapa framtidsvisioner!p

• Ledord: Teknik – Etik – FramtidLedord: Teknik Etik Framtid

• Inga rätt eller fel!• Inga rätt eller fel!



Teknik är.....…



Vad är en vision?Vad är en vision?

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

En positiv målbild 
dvs. önskvärd framtid!dvs. önskvärd framtid! 



Fyra ämnesområden!Fyra ämnesområden!



BioteknikBioteknik 

Designa ba n efte egna önskemål?
• Bioteknik innebär att använda levande 
organismer för att göra en produkt som

Designa barn efter egna önskemål?

organismer för att göra en produkt som 
människan kan ha nytta utav. 

• Idag tänker man på kloning, 
stamceller genmodifierad matstamceller, genmodifierad mat, 
mediciner framställd av genmodifierade 
bakterier samt identifiering av 
brottslingar eller mumierbrottslingar eller mumier. 

• Det är processer där man använder 
sig av kunskapen om DNA.

”Jorden är en leksak.Nu är det människan som är
i centrum och jorden är bara en leksak.”



MiljöMiljö 

Må t i ä k å l d t d d fö tt ö l i f tid ?

• Vi måste vara medvetna om hur våra 

Måste vi sänka vår levnadsstandard för att överleva i framtiden?

ingrepp i naturen påverkar växter, 
vatten, djur och människor.

• Vår levnadsstandard kräver stora 
resurser. 

” I framtiden kommer man att bo i glaskupor.
Där inne är det som ett vanligt samhälle 
med egen sol, hav och hus.”

•De resurser som inte kan förnyas 
måste vi lära oss att återanvändamåste vi lära oss att återanvända.



Människa - maskinMänniska maskin

Kan obota jobba på dagis?

• Maskinanvändningen idag är mer 
å

Kan robotar jobba på dagis?

omfattande än någonsin. 

V å ä fö t k ik•Var går gränsen för teknikens 
möjligheter? Finns det någon gräns? 

•Vad sätter i så fall gränserna? Vi eller 
vetenskapen. ”Tiden tickar fram med människan. Tiden slutar 

aldrig gå den vandrar runt runt hela tiden.”



KommunikationKommunikation

Vill d ständigt k nna bli nådd?
• Kommunikation ömsesidigt utbyte, 
meddela eller överföring av information

Vill du ständigt kunna bli nådd?

meddela eller överföring av information.

• Vi människor har uppfunnit en mängd pp g
tekniska hjälpmedel för att få kontakt. 

• IT har förändrat vårt sätt att få kontakt 
med varandra har inte undgått någon. 

”Detta är framtidens bil. Den är mycket rymlig 
och miljövänlig. Framtidens bil kan flyga i luften, 

• Hur ser framtidens kommunikation ut?
köra på land och under vatten.”



Hållbar utveckling



Nya material, Dopning, Transportmedel, 
Digital kommunikation DataprogramDigital kommunikation, Dataprogram, 
Distansundervisning, Förnybara 
energikällor Satelliter TV Husbyggeenergikällor, Satelliter, TV, Husbygge, 
Genmodifiering av växter och djur, 
Mediciner Kloning StamcellerMediciner, Kloning, Stamceller, 
Det intelligenta hemmet, Robotar, 
Mobiltelefoner Datorer InternetMobiltelefoner, Datorer, Internet, 
Rymdstationer, Exoskelett, Batterier, 
Energikällor IntranetEnergikällor, Intranet…



Att presenterap
Ni väljer själva hur:

T t Sh M ikTeater – Show – Musik…



…eller
Film – Animation – Radio/TV



…eller
Modeller - Tittskåp



…eller
Framtidstidning – Affisch – Poster



…eller
Powerpoint - Hemsida



Skapa er egen vision!Skapa er egen vision!

å• Val av ämne/område/sak och arbete i skolan.
• Fördjupa dig i ditt/ert ämne.j p g
• Ta hjälp av experter, lärare, föräldrar, 

www.ungaspekulerar.nuwww.ungaspekulerar.nu
• Formulera er framtidsvision.

Skapa en presentation tillsammans i er klass• Skapa en presentation tillsammans i er klass.
• Framtidsdag. 



TidplanTidplan

• Inspirationsdag IDAG.
• Val av ämne och arbete i skolan• Val av ämne och arbete i skolan.
• Möjlighet till fördjupning i Teknikens Hus, 

18/10 19/10 25/10 ll 26/1018/10, 19/10, 25/10 eller 26/10.
• Framtidsdag på Movies 6/12 kl 15 - 18Framtidsdag på Movies 6/12 kl 15 18



Välk till B d 2031!Välkommen till Boden 2031! 

• Framtidsdag.
• 6/12 kl 15 – ca 18.
• Lokal: Movies• Lokal: Movies.
• 10 min per klass.
• Inbjudna besökare 

från år 2011från år 2011.


