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Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Engagemang från  
 unga i den lokala 
 demokratin

>> Medvetenhet om  
 samhällsutmaningar  
 och hållbara lösningar

SAMHÄLLE

>> Kunskap och nya  
 perspektiv

>> Möjlighet att påverka

>> Känsla av delaktighet

INDIVID

>>  Kontaktytor mellan skolan  
 och omgivande samhället

>> Ge unga inflytande

>> Ansvarstagande för det   
 gemensamma

ORGANISATION

Smakbuffé

I en workshop i fyra delar på temat social innovation 
fick elever från samhällsprogrammet analysera 
sociala utmaningar som finns i skolan och utifrån det 
utifrån det skapa en social innovation som kunde 
testas i liten skala för att möta utmaningarna. De 
sociala utmaningar som identifierades handlade om 
segregation i skolan. 

Nyanlända elever i IM-språkklasserna var fysiskt 
segregerade från resten av skolan och hade därigenom 
svårare att interagera med övriga elever på skolan. 
Innovationerna byggde på gemenskap genom mat 
och eleverna arrangerade aktiviteter med fokus 
på bakning, matlagning och utbyten av recept. 
Evenemanget genomfördes i skolans hemkunskapskök 
och uppfattades som lyckat för alla medverkande 
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Skapa förändringar och förbättringar både i skolan och 
för Kiruna i stort genom olika initiativ som riktar 
sig till målgruppen unga mellan 16 och 24 år. 

Kunskapsspridning om sociala innovationer och 
förändringsarbete i och utanför skolan. Genom 
arrangemang som Demokratidagen, Teknikutmaning, 
Unga företagare på Navet och Smakbuffé får unga 
kirunabor möjlighet att lära sig mer om demokrati, 
ta fram förslag på lösningar för ett hållbart 
Kiruna, visa upp sina företagsidéer och skapa egna 
aktiviteter för ökad social inkludering. 

Social innovation med unga
Demokratisk rättighet till deltagande 
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Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

Unga företagare på Navet

Gymnasieelever från kursen Ung företagsamhet 
(UF) bjöds in för att tillsammans med 
Kirunabo utforma lokalen Navet så att den 
kunde anpassas till en mötesplats för unga 
företagare och ge unga en bättre koppling 
till näringslivet utanför skolan. Alla 
ungdomar erbjöds en arbetsplats i Navet och 
möjlighet att visa upp sina företag och 
produkter för kunder och besökare. 

Intresset för att använda Navet som en 
mötesplats och kontaktyta mot andra företagare 
var initialt väldigt stort men minskade efter 
hand då det var svårt för eleverna att nyttja 
Navet efter skoltid.

Demokratidag

Att det nya Kiruna är en bra, 
modern och klimatmedveten 
stad där människor vill bo 
men som fortfarande känns 
som Kiruna.

Vad är din 
förhoppning 
för Kiruna?

Under en workshop kring 
identitet, medbestämmande, 
normer och framtidsvisioner 
på Hjalmar Lundbohmsskolans 
Demokratidag, ställdes denna 
fråga och svaren sammanfattades 
till följande teman: 

Att det finns fungerande 
infrastruktur och kollektivtrafik, 
socialt skyddsnät, billiga 
bostäder samt att rasrisken från 
gruvan hålls under kontroll.

Att Kiruna ska 
fortsätta vara 
den mysiga och 
hemtrevliga stad 
den är nu.

Att det finns platser för 
ungdomar som vill umgås 
och utöva olika typer av 
aktiviteter.

Att nya stadskärnan 
har har ett bra utbud 
av shopping, kultur 
och mötesplatser.

Att Kiruna är en 
inkluderande och jämlik 
stad där människor vågar 
vara sig själva.

Tillsammans med kommunala förvaltningar arbetade 
Kirunabo med en öppen utlysning till Kirunas 
ungdomar i åldern 12-19 år, att skapa digitala 
förbättringar på temat “Teknikanvändning för ett 
hållbart och inkluderande Kiruna”. Utlysningen 
pågick i två månader och Kirunabo arbetade här med 
kreativ medborgardialog för att lyfta ungas idéer, 
uppmuntra till kreativitet och skapa ett inluderande 
och socialt perspektiv. Teknikens Hus bidrog med 
teknisk kunskap och introducerade digitala verktyg 
till inspirationspass med skolungdomar. Virtual 
Reality, VR, enkla metoder för kodning och analoga 
visualiseringsmetoder användes för att skapa 
förslag och bygga modeller som skickades in som 
bidrag till utlysningen. De tre mest innovativa och 
konstruktiva bidragen presenterades i stadshuset 
och uppmärksammades av kommunalrådet. 

IDÉER FÖR ETT INKLUDERANDE OCH HÅLLBART KIRUNA

Teknikutmaning med unga


