Handledning: Future City på Teknikdagarna
Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga
en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10‐12
personer runt ett bord. Förberedelser och redovisning gör ni i den stora gruppen.
Själva modellbyggandet gör eleverna i grupper om cirka 3‐4 personer.
Varje grupp har en låda med saxar, limpistoler, lim, pennor, klossar och papper som
de kan använda för att bygga modellen av.

Start
När eleverna kommer kan de sätta sig vid de olika borden. Vi tar emot dem och
berättar att eleverna kommer att jobba tillsammans i grupper. Lärarna har också
fått den är informationen tidigare.

Inledning – 10 min
Hälsa alla välkomna till stadsplaneringen av Future City. Vi är här idag för att
fundera över hur våra städer kommer att se ut i framtiden och bygga en modell av
en framtidsstad.
Ert uppdrag är att fundera över vilka olika funktioner en stad behöver så som vägar,
sjukhus, bostäder, affärer, parker, lekparker m.m och hur ska staden få sin energi –
t.ex. el. När ni har bestämt hur er stad ska se ut och vilka byggnader som ska finnas
med, är det dags att göra en enkel modell över er framtidsstad. Sedan ska ni få
presentera er stad.
Det ni får prova på idag är en del av tävlingen Future City. Den har fler delar: bygga
sin stad i Minecraft och skriva en uppsats, förutom att bygga en modell och
presentera den. Vi kommer titta på en film nu som start för vårt byggande av vår
framtidsstad. Den staden visar tävlande elevers framtidsstäder i Minecraft.
//Visa filmen//
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I era grupper kommer ni tillsammans med er handledare att kommer ni att
diskutera och förbereda er för byggandet av staden. Sedan kommer ni delas in i en
mindre grupp och bygga er modell av en framtidsstad.
o Det vi behöver fundera över nu är vad som behövs i en framtidstad.
o Hur många människor ska bo i staden? Vad gör de på arbete och
fritid?
o Var ska byggnaderna placeras? Var bor man och var jobbar man?
o Hur förflyttar man sig? Vad finns det för transporter, bussar, tåg etc.?
Då fortsätter ni att jobba i era grupper. Varsågod alla handledare, då kör vi!

Förberedelse av modellbyggandet – cirka 15 min
Förberedelserna sker i hela gruppen vid respektive bord tillsammans med
handledaren.



Alla har fått ett block och en penna. Låt de nu fundera i någon minut och skriva
ner i sitt block vad de tycker är viktigt att ha i en stad för att den ska fungera.
Gå varvet runt och låt alla säga sitt namn och 1‐3 saker som de tycker är viktiga
att ha med i staden – handledaren sammanställer allt på ett A4‐papper, i en
tankekarta eller lista.

Tips på vad som kan vara bra att ha i en stad:
 Energiförsörjning – vindkraftverk, vattenkraft, solenergi, kärnkraftverk eller
finns det någon annan bra lösning på att få el?
 Bostadshus – Hur många är staden tänkt för, hur många bostadshus behöver
man bygga. Ska det vara höghus, villor, radhus eller ska det finnas lite av allt
i olika områden eller ska husen vara blandade?
 Kyrkor eller andra religiösa byggnader – Behövs det en eller flera kyrkor och
har man kyrkogårdar där man begraver de som dör.
 Skolor & förskolor – Var tror man att barnfamiljer vill bo och hur många
skolor och förskolor behöver man bygga.
 Sjukhus – Räcker det med ett sjukhus för att alla i staden ska kunna få vård?
 Polis och brandkår – Hur många polisstationer och brandstationer behövs
för att människorna i staden ska känna sig trygga?
 Avloppssystem – Vart ska allt avlopp ta vägen från staden?
 Sopor – Hur tar man hand om stadens sopor?
 Bensinstationer – behöver vi bensin i framtiden eller används något annat
drivmedel?
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Transport – hur kommer man att förflytta sig, är det med buss, tåg,
tunnelbana, spårvagn, bil eller något helt annat?
Vägar att kunna köra, cykla och gå på.
Ska det finnas Industrier, kontorsbyggnader, hotell?
Kultur och nöjen – så som teatrar, biografer, restauranger.
Mataffärer och andra affärer – så som kläder, skor, apotek. Ska det vara
separata byggnader eller ett köpcentrum? Eller kanske blandat.
Sportanläggning/Badhus

Vad är en samhällsbyggare?
Fråga om någon vet vilka yrken personer har som planerar och bygger städer. Prata
sedan i gruppen om vad en samhällsbyggare är.
Samhällsbyggare är de ingenjörer, arkitekter, konstruktörer, trafikplanerare och
olika sorters byggare som funderar över hur byggnader ska se ut och fungera, hur vi
ska kunna transportera oss och kommunicera med varandra, vilka funktioner olika
stadsdelar ska ha, hur vi ska få rent vatten, ren luft och energi, hur vi ska bygga hus
och anläggningar så de håller länge.

Vad behöver man kunna som samhällsbyggare?


De olika yrkena kräver att man är duktig på olika saker, men ingenjörer
behöver oftast tycka det är roligt med matematik, fysik och teknik. Det är
också bra om vi kan språk så vi kan berätta för andra i tal och skrift vad vi
tycker och tänker.
Men eftersom det är svårt för en enda människa att kunna och vara bra på
allting så jobbar vi alltid i lag: en person är duktigt på att designa (rita) ett
hus, en annan på att konstruera (fundera ut hur det ska byggas), en tredje
på att bygga (hamra och spika) osv.



Samhällsbyggare har ett stort ansvar eftersom de skapar saker och ting som ska
finnas i flera hundra år. I fokus ligger alltid Människan och Miljön.
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Bygga modell – 1 timme
När ni diskuterat och kommit fram till vad som behövs i en stad och fått eleverna
medvetna om vilka yrkesgrupper som skapar det vi faktiskt lever i är det snart dags
att sätta igång.





Dela in eleverna i grupper om 3‐4 st (gör grupper så som de sitter)
Om det behövs: Dela det stora bordet så att det blir 2 bord där de kan sitta 1
grupp på varje kortsida av bordet. Alltså 2 grupper/bord.
Ge varje grupp materialet de ska bygga med.
Lägg fram en Checklista Uppdraget på varje bord.

Alla grupper kommer att få material till en modell, tala om vad de olika sakerna är
tänkta till:
 Klossarna är tänkta till byggnader – hus, kontor, kyrka, sjukhus, polis, brandkår,
vindkraftverk etc. Höghus kan t.ex. vara två klossar på varandra.
 Färgade pappersark är tänkt till att sätta färg på byggnader, vägar, parker, sjöar
etc
 Silkespapper är tänkt till träd, buskar eller till det du tycker passar.
 A3‐skivan är stadens yta.
 Piprensare för att göra andra bra grejer de kommer på
 Limpistol
 Sax
 Tuschpennor
Nu får grupperna bygga sin modell i A3‐format med hjälp av papper, träklossar och
lim. De ska utifrån planeringsdiskussionen fundera ut hur de bäst bygger sin
framtidsstad. Vad ska finnas med och var placerar man olika områden, byggnader,
parker, vägar etc.
Tips när de bygger modellen:
1. Berätta att det är bäst att lägga ut olika områden på papperet innan man
börjar limma, så att man lätt kan flytta runt områden om det inte blir som
man tänkt sig.
2. Det kan vara en bra idé att börja lägga ut de grönområden man vill ha i
staden först, för att se hur mycket plats det tar. Blir det för mycket eller för
lite…?
3. Be eleverna att fundera över arbetsfördelningen i gruppen – vem ska göra
vad? Ska man fokusera på en sak eller turas om att limma byggnader och
klippa skogar, parker, vägar…?
4. Påminn om att de måste komma överens och välja ut byggnader de vill ha
med från den gemensamma tankekartan/listan.
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Handledaren finns hela tiden vid borden och hjälper eleverna med det som behövs.
Till exempel:
 Att prioritera vad de ska ha med i respektive grupp. Alla grupper behöver
inte göra lika.
 Att komma överens om i vilken ordning allt ska göras. Ska husen sättas på
plats innan man vägarna eller tvärtom?
 Att de kan bestämma vem som gör vad så att alla har något att göra.
 Att hantera limpistolerna
Handledaren håller koll på tiden och hjälper grupperna att hinna med det de
planerat. När det är 15 minuter kvar bör det mesta vara på plats. Om de har tid
över, uppmuntra dem att göra detaljer med silkespappret, piprenasarna etc.
När tiden är slut samlar handledaren ihop sina grupper och ger information om
nästa del:

Planera presentation – 15 min:
Eleverna får 15 min på sig att fundera på och förbereda vad de ska presentera.
Presentationen ska ta cirka 5 min per grupp.
Nu är det dags att planera presentationen av er stad. Fundera hur ni vill presentera
– ska en eller flera prata, vill ni göra det som en intervju eller prata fritt?
Lägg fram en Checklista Presentation på varje bord.

Frågor att besvara:






Vad heter er stad? Döp staden.
Hur har ni tänkt?
Vad är speciellt mer er stad? Har ni gjort någon bra lösning som ni vill lyfta
fram?
Hur är alla funktioner placerade i förhållande till varandra? Var ligger
byggnaderna grönområden, vägar och dyl.
Hur fungerar det med transporter och energiförsörjning?

Handledaren stämmer av med de olika grupperna att de får med så mycket som
möjligt även från planeringen av staden och inte bara från modellen. Ibland kan det
vara svårt att se på en modell hur något är tänkt att fungera. Därför måste man
berätta det.

5

www.futurecity.nu

Presentation och avslutning – 20 min
Grupperna visar upp och berättar om sin stad för varandra. Det görs vid varje bord
(de grupper som jobbat under samma handledare) Var det 4 grupper vid bordet
tittar man alltså på 3 andra modeller och får lyssna på 3 andra presentationer på 5
min vardera.
Handledaren lyssnar och hjälper grupperna framåt om de fastnar i presentationen.
Ge gärna eleverna feedback. Hitta något du tycker gruppen gjorde bra och ge dem
positiv feedback på deras stad så att de går härifrån nöjda.
TACK & BRA JOBBAT!
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