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Bakgrund 

Samarbeten mellan olika program på LTH genererar viktiga erfarenheter och kontakter. Vi 

började samarbeta kring nollningen 2012 och vill idag genomföra ett nytt projekt 

tillsammans som blivande ingenjör och industridesigner. 

Många barn funderar på vad de vill bli när de blir stora, men få vet vad en ingenjör är eller 

vad en ingenjör gör. Vi vill presentera ingenjörsbegreppet på ett roligt och lekfullt sätt så 

att fler barn tidigt inspireras till att läsa en teknisk utbildning. 

LTH har som mål att bredda sin rekrytering och även detta ses som bakgrund till projektet 

eftersom vi vill göra ingenjörsbegreppet mer tillgängligt för alla samhällsklasser. Detta vill 

vi göra genom att nå barn som har föräldrar med olika bakgrund. 

Vi vill i vårt projekt ha ett samarbete med Vattenhallen Science center LTH där vi redan 

haft kontakt om vår projektidé. 

Syfte 

Att inspirera till teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket hos yngre barn 

Att exponera Vattenhallen och LTH  

Att knyta an till LTHs strävan efter en breddad rekrytering 

Mål 

Projektet går ut på att skapa barnboken om Inga Ingenjör. Inga bor i Lund och hennes 

pappa jobbar som städare på LTH. Så på sommarlovet när Inga måste följa med till pappas 

jobb hittar hon ett hemligt rum i V-husets källare. Där instiftar hon en egen ingenjörsbyrå 

dit olika personer i staden Lund ringer då de har problem.  

Målet är att skriva boken och illustrera den, därefter trycka den och distribuera. 

Målet är att i processen ta in åsikter och kommentarer direkt från målgruppen (barn, 

föräldrar och förskolelärare). 

Metod 

Skriva och illustera boken tillsammans. 

Hitta vår målgrupp inom projektet och ta in åsikter från förskolelärare och barn. Detta vill 

vi göra genom att läsa boken för barn och få respons från förskolelärare. 

Resursinsatser 

Vi behöver resurser för att kunna trycka vår bok samt genomföra projektet, utifrån detta 

söker vi resurser från LTH. Se Kostnadsberäkningar. 

Grov tidsplan 

Det finns redan en skiss för hur boken kommer att se ut.  

Vi behöver hitta vår målgrupp samt göra klart boken utifrån respons vi fått.  

Vi vill genomföra projektet så att boken är färdig till sommaren 2014. 
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Projektgrupp 

 

 

Andrea Pettersson – Student på programmet Ekosystemteknik sedan 

VT2013 (tidigare Nanoteknik sedan HT2010)  

 Arbetar på Vattenhallens science center sedan 2012 

 Projektledare för Flickor på Teknis 2013.  

 Projektmedlem i LTHs julkalender 2013.  

 Överfös och styrelsemedlem på F-sektionen vid TLTH 2012. 

 

 

 

 

Malin Yngvesson – Student på Industridesign sedan HT2011.  

 Designchef under Lundakarnevalen 2014 

 Vice ordförande för A-sektionen inom TLTH  

 Phös på A-sektionen vid TLTH år 2012.  

 

 

 

Idéer om själva boken 

Omfattning 

Boken kommer att vara ca 26 sidor lång. Illustrationer kommer att ta upp ca 75 % av 

sidytan. Måtten kommer att vara så att en sida är 200 x 200 (alltså blir boken uppslagen 

blir 400 x 200). 

Några karaktärer 

Inga Ingenjör – liten tjej som är extremt bra på att lösa problem. Har en solcellsdriven bil 

som hon rycker ut med då folk ringer till henne.  

Pappa – Städar på LTH.   

Farmor – Hon har rest på de sju haven och kan ge Inga idéer då hon är där på besök. 

Professor Vatten – hen finns i ett hemligt rum i V-huset. Drivs på bränsleceller och har en 

vätgasslang till en stor tank med gas och är därför fast i labbet. Till det hemliga rummet 

kan Inga komma genom en hemlig gång finns möjligheter för Inga att testköra sina 

uppfinningar och få hjälp med lösningar på problem.  
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Exempel på händelser i boken: 

Grädd Greta från Gräddbullerian ringer till Ingas Ingenjör. Hon har problemet att 
hennes gräddbullar är mycket mindre än det nyöppnade konditoriets gräddbullar. 
Inga tänker lite. Så ringer hon till Professor Vatten som ger henne ett förslag på en 
lösning.  
 
Inga sätter glaskupor över gräddbullarna och suger ur lite av luften som finns där 
inne med en vakuumsug. Då börjar gräddbullarna växa och blir dubbelt så stora. 
”Genom att suga ur luften runt omkring gräddbullen i glaskupan, så får gräddbullen 
mer plats och kan breda ut sig”, säger Inga nöjd. 


