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På universitet råder en snedrekrytering idag. För att öka 
mångfalden bland ingenjörer krävs insatser riktade till  
unga åldrar. Det är stor skillnad mellan Sveriges skolor hur 
många ungdomar som klarar betygsgränsen i matematik 
och majoriteten på tekniska utbildningar är idag män.

Karaktären Inga Ingenjör finns i en existerande bilderbok, 
Inga och Leo löser allt, som bekräftat tilltalar både barn 
och vuxna. Via förlaget Fri Tanke finns obegränsade 
möjligheter att distribuera barnboken. Inga Ingenjör ger 
även en insikt i vad ingenjörsyrket kan innebära och 
detta går i linje med att Skolverket vill ge yrkesvägledning 
för barn redan i lågstadiet. Dessutom kan ett långsiktigt 
mångfaldsarbete riktat mot tekniska yrken bidra till 
Sveriges slagkraftighet som innovationsland.

Sveriges 19 science centers arbetar med att inspirera 
barn på samma premisser som detta projekt – via glädje 
och kommunikation med barn. Men den inspirerande 
karaktären Inga Ingenjör är inte bunden till någon fysisk 
plats eller person. Därför vill vi presentera projekt Inga 
Ingenjör som kompletterande, och ett exempel på de 
förlängda armar som har chansen att växa ur Sveriges 
Science Centers dagliga verksamhet.

Vi inspirerar barn 5-9 år till teknik, innovation och 
vetenskap. Projektets syfte är att långsiktigt verka 
för en ökad mångfald och breddad rekrytering till 
tekniska högskolor.

Idén föddes på Vattenhallen Science Center i Lund 
och projektet startade år 2013. 

Med en förebild och glädje möjliggör vi för fler barn 
att upptäcka sitt teknikintresse.

Vi nyttjar berättelsens kraft för att väcka nyfikenhet 
hos barn, sprida glädje och så ett litet frö.

Inga och Leo löser allt är fartfylld och färgsprakande. 
Barnboken togs fram under två års tid med kontinuerlig 
feedback från barn, föräldrar, lärare, pedagoger, 
bibliotikarier och kommunikatörer. 

IDet är en kompletterande 
bilderbok — det vill säga  
att illustrationer och text 
hjälps åt för att förmedla 
berättelsen till läsaren. 

Skapandeprocessen 
togs fram inom 
Malins vetenskapliga 
kandidatarbete i 
industridesign vid LTH.
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Att nå ut med inspirationen till 
alla lågstadiebarn i Sverige via 
barnbokskaraktären Inga Ingenjör. 

Den första bokrecensionen är skriven av en 
lågstadielärare som använt boken med sina elever.

Malin studerar idag en 
Master i industridesign 
och Andrea har just tagit 
sin civilingenjörsexamen. 

Vi träffades då vi var 
aktiva i teknologkåren vid 
Lunds Tekniska Högskola 
(LTH) år 2012. 

Lyssna även på 
Lunds Universitets 
podcast: 
Studentkvarten 
Avsnitt 2 2016 

Genom att hitta ambassadörer för Inga Ingenjör finns 
en chans att nå ut med inspiration till alla lågstadiebarn 
i Sverige. Dessa ambassadörer kan till exempel 
vara teknikföretag, bibliotekarier, pedagoger eller 
gymnasieelever som vill göra skillnad. Vidare skapar vi 
ett flertal underhållande föreläsningar och workshops 
för barn. Dessa ska på sikt andra ambassadörer kunna 
hålla för barn i lågstadiet med enkla medel. Glädje 
och motivation till teknik och vetenskap ska alltid vara 
vägvisande.

Det har varit mycket viktigt för oss att 
inleda ett samarbete med Vattenhallen 
Science Center. 
Projektet bidrar till science centrets mål 
och kompletterar verksamheten. 

Alla barn behöver inte bli ingenjörer. Men alla barn 
måste få möjligheten att upptäcka sitt intresse för 
teknik och naturvetenskap.

Håller du med och kan hjälpa oss på något sätt att 
uppnå projektets mål?

Kontakta oss redan idag.

Mer information och nyheter:
www.ingaingenjor.se

Inga Ingenjör
ingaingenjor

Bild från vår workshop 
under en litteraturfestival 
i Lund. Projektet har 
besökt skolor, bibliotek, 
festivaler och event. Vi 
tycker att möten med 
barn är viktigt.

Projektet söker just nu 
efter ambassadörer 
som kan stötta med 
resurser för att dela 
ut fler gratisböcker till 
lågstadieskolor.

Under 2015 hade vi 
möjlighet att dela ut 150 
böcker till utvalda skolor 
i Skåne tack vare LTHs 
ekonomiska stöd.
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