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Barnen har svaren

I

ngen vet hur framtiden ser ut men alla
funderar på den. Därför blev den första
utgåvan av Berättarministeriets tidskrift en
sådan framgång och andra utgåvan en själv
klarhet. De unga framtidsspanarna möter oss
i vårt begrundande med fängslande scenarion om
vad som väntar.
Det har varit ett nöje att ta del av de fantasi
fulla texterna – de ger en gammal redaktör en
spännande bild av framtiden. Med oroliga tider
runtom i världen är det betryggande att läsa att
barnen bland annat förutspår fred på jorden, en
brustablett som botar sjukdom på fem minuter och
rymdbussar till månen. Men också utmanande att
robotar kan komma att ta jobben från oss. Det är
klart, tar maskinerna bättre hand om patienter
och serverar kaffe så kanske de kan vara till
någon nytta ändå.
Vad framtiden bär med sig förutspår barnen
bäst men det finns något jag innerligt hoppas
kommer att överleva oss alla: fantasi. Det finns
inget som överträffar en nytryckt fantasifull
berättelse – pappersdoften, prasslet när ett blad
vänds och känslan av att läsa på ”riktigt” och inte
på någon av alla dessa skärmar som den hejdlösa
teknologin förser oss med. Att samla barnens
fantasifulla framtidstankar i en tryckt tidskrift
låter jag symbolisera denna önskan.




Redaktör N. Schwartz
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Klänningar förvandlas till flygplansvingar, kungen
lagar tacos åt flyktingbarn och Mars toppar listan
av bästa resmål för en säker solbränna. Vad som
kommer att ske i framtiden vet ingen säkert, men här
ger våra framtidsspanare en fingervisning om
hur jordens morgondag kommer att se ut.
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Några tankar om Framtiden
Vi barn är framtiden, det betyder alltså att vi barn
som är födda efter 2000-talet kommer i stort sätt
att vara de vuxna som styr Sverige (i vårt fall) under
år 2038.
Framtiden är något vi egentligen inte kan styra
över men visst kan vi hjälpa till? En sak du bör börja med är att vara medveten om att vissa grejer/saker förstör vår natur, för vem hur naturen ser ut när
dina barn-barns-barn lever? Här kommer några tips
om hur du kan hjälpa miljön för en bättre framtid!
Transporter, en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från trafiken därför
är det mycket bättre om du går, cyklar eller
varför inte åka kollektivt?
Släck belysningen när du lämnar rummet det
blir både billigare för dig och vänligare för
planeten (Obs!!! att släcka och tända belysningen är inte bra men när du vet att du inte
ska till rummet släcker du all belysning)
Jorden år 2038:
Transport: Kommer bilarna kunna flyga och kommer man kunna åka på solsemester till Jupiter? Det
vet vi inte en men förmodligen så har människans
intelligens ökat .

Modet: Vad kommer vi att klä oss i? låt oss fanti
sera lite … kanske kommer det att finnas klänningar som man kan förvandla till flygplansvingar
och det är man själv som styr. Men våra ”vanliga
kläder” finns kanske kvar men det blir säkert
modernare. Våra kläder blir kanske som husdjur ,
man kanske kommer kunna ropa på kläderna och
så kommer dom till den som ropat på det viset har
man det alltid ordning och reda.
Sjukhus & Robotar:
Antagligen kommer inte en robot att operera dig om
du behöver det eller undersöka dina barns tänder
men det är allt fler som tror på att vi människor
kan få stor hjälp av robotar tex så kan de städa och
hjälpa dig på jobbet .
Mer träning mindre lathet!
Människan får allt fler bekvämligheter ett bra exempel är det här:
Du sitter på ditt kontor och skriver och skriver,
mejlar, ringer osv. Nu blev du sugen på kaffe. Vem
hämtar den du eller roboten? Eller ska roboten också dricka kaffet? Träning är viktigt för att vår kropp
ska må och fungera bra.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

Kungen lagar tacos åt flyktingbarnen
Flyktingbarnen behöver mer mat och pengar.
Flyktingbarnen behöver någonstans att bo i.
Flyktingbarnen behöver hjälp med matte
svenska och engelska. Flyktingbarnen kan bo i
radhus med kungen. Kungen lagar tacos till barnen och lär dom cykla, skriva och simma.
Drottningen hjälper barnen tvätta och stryker
barnens kläder. När barnen är vuxna jobbar barnen på bank och när dom tjänat mycket pengar
kan de ta hit sina gamla föräldrar.
Kungen och drottningen dom sitter då
hemma som vanligt och dricker te.
Oxbacksskolan, 3:2
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»Flyktingbarnen
kan bo i radhus med
kungen. Kungen lagar
tacos till barnen och
lär dom cykla, skriva
och simma.«
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Topp 3 resor
Om du har svårt att välja var du ska resa, så kommer nu 3 perfekta förslag för dig...
1. Mars södra sida, där finner du unika stränder och stark sol! Ett bra tips till dig som
vill vara brun.
2. Neptunus, om du är sugen på isglass är det här ett bra alternativ för dig.
3. Solen, om du är kall av dig så är solen rätt plats för dig! Besök www.framtidsresa@
superresa.se för fler förslag!!!!!
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5
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Vad tror du händer
i framtiden?
Hej jag heter Nicole från 5H i AF Farsta musik klasser och idag ska intervjua 3 tjejer från 4.an på AF i
Farsta musik klasser vid namn Ellie, Valentina och
Jennifer. De svarar så här:
– Tror ni att vi får flygande bilar i framtiden?
Ellie svarar: Jag tror det kommer men långt in
i framtiden..
Jennifer svarar: Aa men om många år..
Valentina svarar: Såklart men inte nu..

Vad har hänt med
framtidens språk?!
Insändare till tidningen från Bert
Vad har hänt med framtidens språk? Det är
fruktansvärt! Ingen gillar det! Blä, blä, blä!
Vad betyder liksom bublä? Man ba vaa?
Säg till bloben att ni är dumma i huvet! Ni
är lickshuvuden. Ok, nu måste jag lugna ner
mig. Vänta lite… vem har tagit min licks?!!
Säkert den där bloben skritblom, det går
inte att beksriva blob. Alltså dom är inte
kloka. Hejdå ska boblä nu. Jag ska lorteb på
bioben.
Dom är klodäar!
Ordlista:
Licks = Burk
Blob / Bloben = Regeringen
Boblä = Sova
Klodä = Fjant
Grudel = Elak
Molti = Mamma
Cilanon = Choklad
Tralorde = Kyrkan
Vedåpon = Medicin
Miinni = Lök
Gubbängsskolan 3B
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– Vad tror du kommer hända med vår miljö
i framtiden? Typ vid 2070..
Ellie svarar: Den kommer inte vara bra, jätte dålig
tror jag.
Jennifer svarar: Den kommer vara ganska dålig
och typ hus kommer rivas och att det kommer ligga
jätte mycket med skräp på marken.
Valentina svarar: Dålig!
– Vad tror du kommer vara trendigt framtiden?
Ellie svarar: Typ kjolar eller jag vet inte riktigt!
Jennifer svarar: Jag vet inte alls, haha..
Valentina svarar: Typ klantiga kläder och kantiga
och det kommer vara trendigt med stora mobiler.
Ja, vad tror du? Haha det var tyvärr allt för de tre
gulliga tjejerna.
Jag tror faktiskt också att vi får flygande bilar
i framtiden! Men jag vill faktiskt inte ha det för det
förstör vår fina natur. Men våra vackra kossor är
tyvärr inte heller så bra, för deras pruttar förstör vår
atmosfär. Jag håller med Valentina om att det kommer vara väldigt kantiga kläder och vita dessutom,
kanske vi får 10? Vem vet?? Om vi lämnar modet
så kan vi tänka på en viktig sak, nu i Japan har de
byggt en människorobot som är jättelik oss. Snart
kommer ju det utvecklas och bli en robot-människa
som kommer ta över vår jord, jag är själv rädd för
framtiden!
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

Spaningar

Intervju med Jafer 8 år och Penolopi 7 år
Var vill ni bo?
Jafer: I kungsträdgården
Penolopi: Bredvid centrum
Vad vill du bli i framtiden?
Jafer: Doktor
Penolopi: Konstnär
Kommer det att finnas krig i framtiden?
Jafer: Nej
Penolopi: Nej
Vad tror du kommer finnas
för sport i framtiden?
Jafer: Fotboll
Penolopi: Basket

Vad tror ni kommer finnas
för mat i framtiden?
Jafer: Kött
Penolopi: Ris
Vad tror ni man kommer ha för
husdjur i framtiden?
Jafer: Häst
Penolopi: Katt
Tror ni jorden kommer förintas?
Jafer: Ja
Penolopi: Ja
Hur mycket pengar vill du vill du ha?
Jafer: 80 miljoner
Penolopi: 90 kr
Gullingeskolan 5B

Arbeten 2035…
Matte lärare sökes....
Vi söker dig som har bra kunskaper i matematik.
Du ska kunna allt i matte. Du ska kunna undervisa medan du är i ett annat rum genom data- och
robotteknik.
Städerska söker.....
Vi söker robotar som kan användas till städning i
hemmet och i större lokaler. De ska kunna städa
golv, toaletter osv.
Viktigt att du kan städa snabbt och smidigt!
Vi söker poliser.....
Du ska kunna använda medicinska uppgifter till
ditt jobb. Du ska kunna hantera robotar och kunna
mycket om tekniken i världen. Du ska också kunna
använda identisk kontroll som du kan se vad personen heter och deras uppgifter!
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5
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Intervju med Abdi och Hamza åk 2.
Hur länge kommer barn som är
i er ålder leva i framtiden?
Abdi: 70 år
Hamza: 90 år

Hur kommer det nya
modet att se ut?
Abdi: Fotbollskläder
Hamza: Fotbollskläder

Vilken slags sport kommer att
bli populär i framtiden?
Abdi: Boxning
Hamza: Krig

Hur kommer skolan att vara i framtiden?
Abdi: Annorlunda
Hamza: Annorlunda

Hur mycket pengar kommer du
att ha i framtiden?
Abdi: 20 kr
Hamza: 1000 kr
Vad ska du jobba med i framtiden?
Abdi: Polis
Hamza: Polis

Hur kommer naturen att vara i framtiden?
Abdi: Fullt med robotar
Hamza: Lite annorlunda
Hur kommer klockan att se ut i framtiden?
Abdi: Som en bil
Hamza: Som en fot
Gullingeskolan 5B

Intervju med Samir och Sumaya från åk. 2
Var vill ni bo i framtiden?
Samir: I en villa
Sumaya: I en villa
Vad vill du bli i framtiden?
Samir: Servitör
Sumaya: Doktor
Kommer det att finnas
krig i framtiden?
Samir: Ja
Sumaya: Nej
Vad tror du att det kommer
att finnas för sport i framtiden?
Samir: Fotboll
Sumaya: Tennis

Vad tror ni att det kommer att
finnas för mat i framtiden?
Samir: Lasagne
Sumaya: Pasta och köttbullar
Vad tror ni att man kommer att
ha för husdjur i framtiden?
Samir: Hundar
Sumaya: Katter och kaniner
Tror ni att jorden kommer att förintas ?
Samir: Nej
Sumaya: Nej
Hur mycket pengar vill ni ha i framtiden?
Samir: 6 miljoner
Sumaya: 80 miljoner
Gullingeskolan 5B
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Krig
Om ungefär 100 år tror jag att kriget kommer bli
mycket värre. Jag tror att vi kommer förstöra naturen och att vi kommer börja använda laser. Jag tror
att människorna kommer utrota sig själva. Jag tror
även att det kommer bli en ny Hitler.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

Röster om framtiden
Vi har intervjuat några vuxna på skolan om
framtiden. Så här säger Päivi, 59 år:
– Jag tror att teknologin kommer att ta över.
Man kommer att stanna hemma och få skypeundervisning istället för att gå till skolan. Det tycker
jag är både bra och dåligt. Det kommer säkert
att fortsätta med teknologin och den kommer att
utvecklas mycket mer.
– Vad tycker du om det, undrar Julia.
– Både ja och nej, säger Päivi, för man kommer
inte att få samma kontakt med eleverna som man
får i ett klassrum. öga mot öga.
Riccardo Molina, 35 år, från Guatemala.
– Jag tror att sporten kommer att försvinna och
att människan blir för lat och tränar genom elektronik, säger Riccardo.
– Jag tror människor kommer att bli mer hälsosamma längre fram och kanske man kan stoppa in
en tablett i micron och så kommer det ut en grillad
kyckling, säger han också.

»Kanske kan man stoppa
in en tablett i micron och
så kommer det ut en
grillad kyckling.«
Oscar Karlsson, 20 år, från Sverige.
– Jag tror att sporten kommer att bli mer
utvecklad eftersom spelarna kommer att bli större
och starkare. Många robotar kommer att finnas i
framtiden. säger Oskar.
Det är en svår fråga, men jag tror att det
kommer att vara många bra och många mindre bra
saker. Själv kommer jag att försörja mig på hockeyn
och ha en fin familj, säger Oskar vidare. Vi kommer
att äta mycket kött och grönsaker och jag tror inte
att vi kommer att vara nyttigare än vad vi är i dag,
avslutar Oskar.
Brunnsängsskolan, 5B
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Framtidens skola 2029
I skolan år 2029 kommer Skrothög vara rektor i
Tavestaskolan. Skrothögen kommer att anställa
robotar som lärare i skolan. Han har inbyggt övervakningssystem. Den anställde har en specialitet
och det är muttrar och ståltråd.
Jag tror att skolans lärare ska få utskrivna
texter om vad dem ska säga istället för att de ska
planera hemma. Och att barnen kommer att få
datorer/surfplattor. Man får använda mobiltelefonerna på rasterna. En skola ska vara dubbelt så
stor. Maten ska vara ekologiskt och vara mycket
godare. På matten behöver man ha surfplattor. Sen
ska det finnas bättre skolmaterial som till exempel
whiteboardpennor. Sen får man ha egna airboard
eller hoverboard.
Tavestaskolan, 5B

Intervju med Simon, 38 år
Irma: Vad tycker du om för musik?
Simon: Bra musik är när det är instrumenten
som spelar själva, t ex synth eller trummaskin.
Om typ 20 år tror jag att det kommer vara
några som fortfarande använder gamla och nya
apparater.
Irma: Tror du det kommer vara mer unga
artister än gamla om 20 år?
Simon: Jag tror att det kommer vara 70-åringar som spelar musik men att dom lite unga
kommer att göra lite mer nyare låtar och dom
kommer bli lite mer kända.
Irma: Tror du att det kommer finnas
skivbolag om 40 år?
Simon: Ja, men jag tror att det kommer vara fler
skivbolag.
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Irma: Vad kommer vara populärast om 40 år
av hårdrock, pop, klassiskt, elektroniskt eller
hiphop?
Simon: Alla och något nytt.
Irma: Tror du att dom klassiska låtarna som
Idas sommarvisa kommer vara kvar om 50 år?
Simon: Ja och jag hoppas att det kommer fler
nationallåtar.
Irma: Tror du att Mello kommer att finnas kvar
om 50 år?
Simon: Nej. Men jag tror att istället för ESC
kommer det vara för hela världen, Worldvision
Song Contest.
Gubbängsskolan 3A
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Intervju med Ahmed i åk 2
Vad kommer man att äta i framtiden?
Ris som flyger.
Ska du hjälpa fattiga barn i framtiden?
Ja.
Hur mycket pengar vill du ha i framtiden?
Ett tusenhundramiljoner.
Vad vill du jobba med?
Jag vill bli brandman.
Var vill du bo?
I Tensta i en stor lägenhet.

Kommer man att gå i skola
i framtiden?
Ja
Tror du att du kommer att lyckas
med ditt jobb i framtiden?
JA
Kommer du att bli rik i framtiden?
JA
Kommer jorden att förintas?
Nej

Vilket husdjur kommer man att ha?
Papegojor

Tror du att astronauterna kommer
att hitta en ny planet?
Ja, det tror jag.

Vad kommer man att uppfinna?
Robotar

Vad tror du om naturen i framtiden?
Jag tror att det kommer att bli finare.

Kommer det att vara människor
eller robotar som jobbar?
Människor

Hur många barn vill du ha?
Jag vill ha två barn.

Tror du att fattiga barn kommer
att få mer pengar?
Jag hoppas det.

Tror du krig kommer att finnas?
Nej
Gullingeskolan 5B

Intervju om framtidens skola 2029
Hur ska lärarna vara?
Dem kommer att vara snälla lärare, fast de kommer vara robotar. De kommer vara snäll men
stränga på ett snällt sätt/ The floorball King
Dem kommer att vara robotar. Lite läskiga fast
ändå trevliga. Alla barn kanske kommer vara tysta eller bara förstöra…. Vi får se!/ The floorball
Queen!

Dem ska vara robotar. Dem kommer att ha allt
inbyggt. Man kommer att skicka sms till lärarna
och man får mat genom en Ipad!.. / A girl.
Hur tycker du att skolan ska se ut år 2029?
Alla får en dator/mobil. /The gangster King
Man får jackpack istället för skoltaxi. / Nomis
Går ej i skolan. /Axel
Tavestaskolan 5B
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Berättelser har funnits i alla tider och kommer
fortsätta att underhålla, upplysa och utmana
människor framöver. Redan nu kan du
inspireras av framtidens berättelser.
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Chokladskogen år 2079
Lina Eriksson 11år har åkt till chokladskogen för
första gången. Hon såg att gräset var choklad med
mjölk och träden var mörk choklad. De höga bladen
var vit choklad och blommorna var godis. Plötsligt
fick Lina syn på ett choklad ägg som kunde gå och
hon bestämde sig för att fotografera det. Men ägget
blev jätterädd och sprang sin väg eller rättare sagt
det flög för det hade vingar. Lina sprang med ägget
men han flög. Hon hittade en flygande matta som
hon tog och flög efter ägget. Sen flög ägget ner för
att det vill vara vän med Lina. De började prata och
Lina föreslog att de skulle leka chokladkull. Sedan
blev de vänner för hela livet.
Gullingeskolan 5B

Den flygande mattan
Det var en gång en flygande matta som hette
Erik, som skulle köra en tävling. Den var
redo och nervös, de andra var också nervösa. Men inte Adam han visste att han skulle
vinna för han tänkte ta en genväg. Det gällde
att flyga så fort som möjligt på en bestämd
bana. Man fick heller inte fuska. Han gjorde
så här: man skulle ta höger men Adam tog
vänster sen så skulle man ta rakt fram men
Adam tog höger och vann.
Gullingeskolan 5B
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Alice, en dag år 3000
Alice Framson skulle åka och köpa nya flygande
skor tillsammans med sin pappa. När hon var
framme i butiken kunde hon inte välja vilka par hon
skulle köpa. Expediten blev trött på henne. Han
hade visat henne tusentals av nya flygande skor.
Men hon kunde fortfarande inte bestämma sig.
Pappan sa att de skulle gå hem för dagen. För att
han skulle gå till jobbet. Men precis när hon skulle
gå ut ur butiken fick hon syn på det perfekta paret
flygande skor. Hon köpte dem och tog en roxobi
hem.
I bilcentralen som styrs av robotar hade en
inbrottstjuv tagit sig in. Han ville stjäla huvudstenen
som styrde alla bilar och hela bilcentralen. Han
lyckades stjäla stenen alla robotvakter jagade efter
honom. Efter ett tag hittade man tjuven. Men han
hade gömt stenen. Så robotarna gick på en ny jakt
efter stenen.
Alice är fortfarande på väg hem men plötsligt
stannar bilen och så börjar det ett tjutande. Alice
pappa sa att det var en larmsignal som varnade
för att nått hade hänt med bilcentralen och att alla
bilar måste stanna då och att ingen får vara ute.
Men plötsligt faller det ner något från himlen.
Alice vill gå ut ur robxin
(Robxi = själv styrande taxi) Men hennes pappa
säger att det kan vara farligt. Men hon gick ut i alla
fall. Det var en sten. Hon visade den för sin pappa
för det var nämligen inte vanligt med stenar. Hennes pappa sa att det var bil centralens huvudsten
och att de måste lämna den genast. De gick till
bilcentralen för den var nämligen ovanför de.
Robotarna blev väldigt glada och allting återgick
till det vanliga. Flygande bilar, robxi och robotarna
allting var helt perfekt.
Gullingeskolan 5B
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spel
Sport &

I framtidens GTA kommer du inte kunna köra bil, men
det går däremot bra att steka burgare på McDonalds,
bli ett djur eller gå i skolan. Här får du en glimt
framtidens spel och det senaste inom månfotboll
och andra framtida sporter.
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Sport & spel

Fem tv-spel i framtiden
Hur kan framtidens spel se ut? Och hur går det till? Så här sa
45-åriga Cristian, 8-årige Erick och 6-årige Ruben
45 årige Cristian var först ut. och så här sa han:
”Om jag fick komma på ett eget spel från framtiden. Då
skulle det gå till så här. Att man skulle ha sin kamera i
telefonen och så titta sig omkring, då skulle den säga
t.ex. ta upp den blå spaden. I verkligheten ser man inte
någon blå spade men i kameran så gör man det. Och
om man ser den sträcker man ut handen och då tar
man upp spaden i spelet. Och det skulle få 5 poäng
om jag fick bestämma.” sa Cristian.

8 årige Erick trodde
där emot att:
”Jag tror att det kommer att
finnas ett minikraftspel som det
finns plan, bilar & helikoptrar i
som går att köra. Om jag fick ge
spelet poäng från 0-5 skulle det
få 5 av 5”

Men 6 åriga Ruben frågade vi
och han svarade så här:
”Jag tror att det kommer finnas ett fotbollspel
där man har på sig en dräkt så att man kommer in i spelet. Om jag skulle få ge spelet
poäng från 0-5, skulle jag ge spelet 5-5! för
jag älskar fotboll!” sa Ruben.

Gubbgängsskolans 3B
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Betyg på framtidens nya tv-spel!
Vi var på den nya spelhallen, där vi provade några
splitternya spel. Vi var dom första som provade. Det
var roligt på den nya spelhallen.
Gta500
Det var ett roligt spel för att man kunde vara på en
djurpark. Det som var tråkigt var att man inte kunde köra bil. Man kunde klättra på tak och spränga
helikoptrar. Man kunde jobba på McDonalds, gå
i skolan och man kunde bli ett djur. Men det var
förmycket reklam.
Vi ger Gta500…6 av 10 poäng.
Mario kart 100
Det var ett tråkigt spel för att man kunde bara köra
en och en, man kunde inte flyga och man kunde
inte krocka in i varandra. Men det var roligt att köra
med kroppen.
Vi ger Mario kart 100…3 av 10 poäng.
Skylanders the force
Det var ett roligt spel för att man kunde vara
många olika gubbar, man kunde samla JETTE

mycket pengar och det fans super många uppdrag.
Man kunde göra mini uppdrag och man kunde
hoppa jätte högt. Visa ovanliga gubbar kunde flyga
och simma under jorden.
Vi ger skylenders the force…8 av 10 poäng
Hunting 2060
Det var ett roligt spel för att det fanns många olika
vapen. Man kunde välja olika platser som man
kunde vara på. På dom olika platserna fanns det
olika djur. Man kunde springa ganska snabbt. Men
man kunde inte hoppa särskilt högt.
Vi ger hunting 2060…6 av 10 poäng.
Motor storm 200
Det var ett ganska roligt spel för att man kunde
köra: motorcykel, fyrhjuling, bil, lastbil, terrängbil
och pansar vang. Man kunde köra i 7000 km i timmen max. man kunde göra voltar och hopp. Man
kunde krascha mycket och köra in i varandra.
Vi ger motor storm 200…5 av 10 poäng.
Gubbängsskolan 3B

VR är framtiden
Jag tror att spelen kommer vara VR och
kommer vara hologram.
Gubbängsskolan 3A

Hologramglasögon
i framtidens spel
Jag tror att spelen i framtiden kommer vara mycket
bättre och snyggare och att dom kommer vara billigare. Spelen kan man spela på alla slags grejer typ
Ipad, mobilen, datorn osv. Och att mobilen och
Ipaden har ett tangentbord som man kan dra ut
från den.
Spel kommer bli en hjälm med inbyggda hörlurar och hologramglasögon.
Gubbängsskolan 3A
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Ny teknik inom spel 2097
Molnfotbollsmatch
år 2123
Det berömda fotbollslaget L FC har en viktig
månfotbolls- match mot FC S . Arenan får
plats med 70 miljoner människorobotar. Det
är en jätteviktig match för L FC för de har
aldrig vunnit månfotbollsligan. Matchen börjar 19:00 på kvällen. De ska köra med den
gyllene molnbollen. 20:30 slutar matchen.
Lissabon FC vinner med 5–0 vilken seger.
FC S tackar för matchen. L FC har en stor
fest och bjuder in FCS och alla sina vänner
och familjer.

Ny teknologi har gjort det möjligt att känna saker
i spel. Allt du behöver är en tröja, ett par handskar
och ett par spelglasögon.
Den nya teknologin gör det möjligt att känna
saker i spel. Hjärnan bakom det här Carl Smith. Det
är samma person som uppfann den flygande Box-x.
Allt funkar så här. I tröjan finns det en maskin som
trycker mot nerverna. Det finns också i handskarna. Med dessa saker kan man känna konturer
av saker som t.ex en sten. Dom finns att köpa på
spelhallen.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

Gullingeskolan 5B

5 spelrecensioner 2055
1. Need For Books. Du har en lista med böcker som
du måste hitta på en minut i ett bibliotek. Du
styr gubben i spelet med din egna kropp så att
du måste röra på dig för att gubben ska röra på
sig. Dock ibland så gör gubben i spelet vad den
vill och sen kraschar spelet. Detta är någonting
väldigt dåligt.
2. FpsMinecraft . Det är minecraft med verklig
grafik.
3. Gaben, Gaben. Det handlar om en snubbe som
heter Gaben. Han är skaparen av Steam och ska
förgöra AppStore och Googleplay eftersom det är
hans konkurenter.
4. FIFA 26. Samma gamla FIFA år efter år. Det är lite
bättre grafik än FIFA 25.
5. Forza Horizon 5. Med spelet kommer det pedaler,
ratt och förarsäte. Det är också open world så att
du kan köra vart du vill och spelvärlden är gigantiskt. Det är också super verklig grafik.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5
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Sport
I framtiden kommer det finnas helt otroliga saker i
sport. Jag tror att bollarna kommer att kunna sväva
och att också spelaren kommer att sväva.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

Sport & spel

Carball
Nu har framtidens efterlängtande Carball kommit till Sverige! Nu kan man gå till
tele20 arena och se den första matchen någonsin mellan Fors vs Nissan.
Man kan prova Carball nästa vecka om du är över 18 år & har körkort. Om du är
över 10 år kan du börja med Carball med mindre plan och säkrare bilar.
Gubbängsskolan 3B
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Sportgrenar 2090

Framtidens hobby!
Takhoppning: Jag tror att man hoppar från ett tak
med sele på sig. Och man ska landa snyggt och
snabbast. Sedan hoppar man på högre och högre
tak beroende på vilken nivå man är på och hur
många tävlingar man har vunnit.
Flygande tefats och tekopps hoppning: Jag tror
att man hoppar från en tekopp till ett tefat och
sedan är det blandat med tekoppar och tefat. Dem
går uppåt och uppåt tills man kommer längst upp,
då ska man ta en guldboll som flyger. Man ska tävla
mot varandra vem som kommer snabbast upp och
tar guldbollen. Den som fångar guldbollen vinner.
Svamphoppning: Jag tror att man hoppar på
stora svampar som är studsiga. Då ska man hoppa
över stora hinder som hästar hoppar över. Man
ska komma först i mål och det är 5 åt gången som
tävlar. Man vinner en medalj om man kommer först
i mål och den som är mästare får svamppokalen.
Teknisktävling: Man ska bygga en teknisk sak
som funkar bra och man tävlar med sig själv och
man ska alltid slå sin förra tid. Det finns vissa som
kör mot varandra för att det verkar kul. Sen får man
sälja saken och får pengar. För pengarna köper
man nya delar för att bygga nya saker. Det finns
bara en affär i världen som säljer sådant och den
ligger i Danmark.
Tavestaskolan, 5B
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De nya sportgrenarna kommer vara väldigt tekniska
till exempel så kommer det komma en ny fotbollssport som heter Klotboll. Man är i ett i heligt klot
med ingen gravitation. Du kan hoppa genom hela
rummet och springa på väggar och taket. Målen finns
på olika ställen för att de rör sig hela tiden. Men den
populäraste sporten kommer vara Robotkampsort
som är robotar som brottas med varandra. Men de
här robotarna kan alla kampsporter i världen. Vissa
bygger egna robotar men de flesta köper robotar.
Man kan vara robotbyggare och få flera 100,000
kr för en robot.
Det finns också en till populär sport som heter
Speedrush där man har ett par skor som kan springa
snabbare än ljudets hastighet genom en hinderbana.
Men så finns det sporter nu som blir populärare
hela tiden till exempel Paintball som är en skjutsport
som kommer bli en otroligt framgångsrik sport.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

»Vart det röda laget tog
vägen är det ingen som
vet. Kanske snurrar de
runt i ett svart hål.«
VM 2038 MÅNFOTBOLL
Två lag kämpar för att få vara de första människorna
som ska få besöka Mars. Det är den farligaste sporten
i världen. Det lag som förlorar ska bort från jorden och
in i ett svart hål.
Den första matchen är mellan blå och röd. De blå
vann med 6–5 och de blev de första som skulle få
komma till Mars. De tyckte att det var jättespännande.
På Mars var allt fantastiskt, där kunde man göra precis vad man ville. Vart det röda laget tog vägen är det
ingen som vet. Kanske snurrar de runt i ett svart hål.



Gullingeskolan 5B
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Den ultimata spelguiden
I den här recensionen sätter vi betyg på framtidens tevespel topp 5 så att du vet vilket spel
du ska köpa år 2056–2080.
År 2056
En av dem nyaste tv-spelen är Five nights at
Freddys 10
Det här spelet är för dem som vill ha en
läskig utmaning. Vi ger det betyget 4 ½ av 5.
År 2068
Ett spel som precis har kommit Los Minechaft
Det har en väldigt spännande inledning
och mycket äventyr. Det handlar om en kille
som ska gå ner i massa gruvgångar och stöter
på massa faror. Vi tycker att spelet verkar vara
roligt, därför ger vi detta spel 4 ¾ av 5.
År 2080 Mario Cart 20
Det galnaste spelet vi testade! Mycket mer
bilar och figurer än dem första. Vi ger spelet
4 ½ av 5.
Hoppas du gillar något spel.

År 2067 Pac-man 5
Ett utvecklat spel av pac-man, pac-man 5. Nu finns
det mycket mer faror och spöken och nu ser du vad
pac-man ser. Vi ger spelet 5 av 5.

År 2072 Cow Race, ett spel med djur som kör race.
Man kan rida på massa djur t. ex ko, häst, gris, flodhäst och
många fler. Det verkar roligt, därför ger vi spelet 3 ½ av 5.

Gubbängsskolan 3B
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Teknikutvecklingen går i en rasande fart. Många
uppfinningar som vi förutspår i dag kommer att bli
verklighet i framtiden tillsammans med ett helt gäng
nya lösningar. Gör dig redo för soffor som kan
laga mat, bilar som drivs av citroner
och sjuksköterskerobotar!
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Citron

Framtidens fordon
Jag tror att det kommer finnas flygande bilar i
framtiden. För det kommer att gå snabbare att
ta sig fram. Jag tror det kommer finnas själv
körande flygplan för då slipper piloterna köra.
Jag tror att bilarna kommer åka jättesnabbt och
drivs av el. Pontus

Det finns en dräkt som man kan flyga med.

Jag tror att fordonen i framtiden kommer att vara
mycket mer tekniska, typ soffor som kan laga
mat och flyga.

Tänk dig ett flygplan som kör av sig själv. Bilar
som kan flyga. Tåg som kan köra under vatten
utan tunnlar. Kvastar som man kan flyga på.

Det finns svävarbrädor som flyger. Mer sateliter
runt alla planeter och mer planeter.

Flygande soffa som lever och kan prata. Den
är röd. Alla älskar att sitta på den och den är
miljövänlig för den skräpar aldrig ner. Den är
jättemodern.

Jag tror att det kommer att komma miljövänligare transporter. Som t ex att istället för bensin så
ska det vara kompost. Det kanske är lite äckligt
men miljövänligt.
Jag tror att det kommer finnas flygande tåg och
bilar som dras av citroner.
Raketboots. Det går snabbare att komma till
skolan eller jobbet. De drivs med elladdare. Man
tar elen genom eluttaget.

Flygande
bilar. De används till att komma snabbare till andra länder och städer. Man tankar bilen
med Wifi. De går 999 km i timmen.
Undervattensvävarbrädor kommer vara jättesnabba. Bläckfiskar kommer att åka på dom och
om dom har en så sån kommer dom bli världens
snabbaste djur.
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Vattenmelonbilen
ser ut som en vattenmelon.
Den har fönster och motor men inga hjul. Den
flyger istället för att åka på marken. Den har en
lucka där bak som släpper ut en vattenmelon var
femte meter den åker.

Alla åker till mataffären med supersnabb bil
och ingen kommer vilja gå och cykla.
Jag tror att man kommer att ha en säng som
man kan flyga till månen med. Jag tror att det
kommer finnas jetpack som kostar billigare. Och
jag tror att det kommer finnas flygande bilar. Och
bilarna kommer vara självkörande.
Jag tror att det kommer vara enklare att åka
ut i rymden för man kommer kunna åka med
rymdfärjor. Jag tror att på meteroiter kommer
det finna McDonald’s och att på månen kommer
det finnas hotell. Jag tror att man kommer kunna
åka till Saturnus på tolv timmar och jag tror
att man kommer att ha utforskat ännu mer av
Vinergatan.
Gubbängsskolan 3A

Fordon & teknik

Robotar jobbar för
människorna
Ilan tror på bilar som kör automatiskt, flygande bilar
och bilar som kör på vatten. Han tror att robotar
kommer att jobba för människor att det finns elektriskt schack och att hus och skateboard kommer
att kunna sväva.
Brunnsängsskolan, 5B

Flygande bilar blir standard
– Vi tror att det kommer att finnas hus gjorda av
starkt glas i framtiden. Det kommer att
finnas svävande skateboards och ögonlinser som
man som man ser rosa med. Vi tror också att de
kommer att finnas Iphone 10 för att vi tror att de
kommer att fortsätta med Iphone 7 och 8 o s v,
funderar flickorna.
– Jag tror att det kommer att finnas flygande
bilar, tänker Sandra. Jag är 90 % säker på att
det kommer att finnas flygande bilar, lägger Sara
till. Och det kommer att finnas rosa choklad är
flickorna överens om.
Brunnsängsskolan, 5B

Den nya modellen
av I EYE från Apple
I EYE har blivit väldigt trendig och styrs med
hjälp av hjärnan och man behöver bara sätta
in I EYE in i ögat. Den finns i olika färger, är bekväm och man kan sova med den. Den ramlar
inte ut ur ögat.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

Röststyrda lås
populära i framtiden
Jag tror att det i framtiden, om ca 50 år, kommer
att finnas bilar som kör för sig själv.
Kanske kommer det att finnas lås som man
låser upp genom att prata. Det öppnar sig själv.
Tänk om skolorna kommer att utvecklas så att de
bygger skolorna av metall istället för sten eller trä.
Jag tror att det kommer att finnas en bil som kan bli
ett hus, flygplan eller en bil som flyger. Det kommer
kanske att finnas en mobil där bilden blir som i 3d.
Brunnsängsskolan, 5B
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Svävande hus och skateboards
Fråga 1. Vad tror du att en vanlig
person kommer att äga?
Person 1: Svävande hus, hemmabio, Iphone 36,
robotbetjänt, svävande bil och
skateboard, minitält som blir stort.
Person 2: Svävande skateboard (drivs av luft),
automatisk bil, Iphone 27, vanliga hus,
robotar tar över jobben.
Person 3: Vanliga hus, allmänna bilar
Fråga 2: Vilka märken kommer
fortfarande att användas?
Person 1: Apple, Samsung, Adidas och Nike.
Person 2: Toyita, Nike, Adidas, Mazda, samsung.
Person 3: Nike Cola, Apple, Adidas.

Fråga 3: Vilka filmer kommer
att få biopremiär i framtiden?
Person 1: The Simpsons (ny säsong), Svampbob.
Person 2: Lego dimensions (The movie), back to
the future 4 0ch 5.
Person 3: Rauls life, Frozen heart (Frost del 3),
Minions 4.
Fråga 4: Vad kommer dina barn
att göra i framtiden?
Person 1: Jobba som polis, vara rika, ha google-glasses, äga hover-boards.
Person 2: Bli rika. De kommer att bli ingenjörer
och bli rika på Lotto.
Person 3: Vara proffs på tricksparkcykel (tjäna
pengar på det), äga en sparkcykelaffär.
Brunnsängsskolan, 5B

Framtidens prylar
– Alla kommer att äga en Iphone, tror Eric.
– Jag tror att det kommer att finnas en
svävande bil, säger Johannes.
– Den kommer att sväva för sig själv,
fyller Filip i.
– Svävande Ipads och mobiler,
tror jag på, säger Martin.
Brunnsängsskolan, 5B

Bilarna kommer att flyga
I framtiden kan skolan bli billigare. I Lilla Aktuellt
har jag hört att i framtiden kommer vi att äta insekter. Jag tror att i framtiden kommer man att få mer
i lön. I framtiden kommer vi få andra olika kläder.
Dem här bilarna kanske i framtiden kommer att bli
gamla och ingen kommer att vilja ha dem. I fram
tiden kommer bilarna att flyga.
Oxbacksskolan 3:2
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»Robotar kommer
jobba på sjukhusen«
Skolan kan bli billigare och större och jobben
ökas och mera lön. Bostäderna kan bli större.
Fordon som finns idag kanske blir långsammare och de kommer på nya bilar och var
snabbare. Vi kommer kanske få robotar som
jobbar på sjukhusen.
Bilar kanske kommer flyga. Naturen kanske förändras i framtiden. I framtiden kanske
man äter insekter och gräshoppor. Tvn kanske
är mycket större. Det kanske finns flera spel
och XBOX 4 597.
Oxbacksskolan 3:2

Den bästa uppfinningen
i världen.
Det är en handske som kan lyfta en bil. Man blir
lika stark som 10 stora män, men tillsammans.
Man kan hjälpa folk med den och bryta sten med
den. Man kan lyfta ett bord eller en stor sten. Man
kan hjälpa djur med den. Man kan ta av den och
när den är urladdad kan man ladda den. Den kan
användas som ett stöd och annat. Man kan sänka
och höja styrkan på handsken. Man kan stänga av
den och sätta på den. Man kan använda den som
en prydnad och man kan ha den på sig för att den
är cool/snygg. Man kan återvinna den och om du
är en polis kan du använda den som ett vapen och
andra saker.
Tavestaskolan, klass 5B

Robotliv

Kloning
Istället för att någon från släkten eller någon du
känner ska behöva gå ut i krig så kan klonerna
göra det istället.
Man kan odla kroppsdelar så om du förlorar en
kroppsdel kan dem odla en ny del. Det kan vara bra
om man har en sjukdom som cancer och behöver
ha en ny kroppsdel.

Nu är det år 2036 och jag är vuxen. Min Airboard
svävar i luften. Min bil svävar också i luften. Mina
barns skolor är hemma i datorn eller mobilen. Våra
yrken kommer styras av robotar. Och alla apparater
kan man prata med. Mina barn kommer bli robotar
tror jag. Robotar ska bli pigor i huset. Min mat är
tabletter och godis och onyttiga saker. Våra mediciner kommer kanske försvinner och om någon
blir sjuk och dör så får man en robot som är lik den
personen som dog. När man begravs så är det i en
metall kista. Man har inga krukor eller glass. Glassen kan man kolla på film istället. Vi behöver inte
sova utan vi äter tabletter som gör att vi blir pigga.
Vi har inga känslor. Vi kanske inte har händer eller
fötter bara alla robotar. Då blir det läskigt. Alla
klassrum är borta så att det är lektioner i datorn.
Det är min framtid.

Tavestaskolan, klass 5B

Gullingeskolan 3A

Framtida nya uppfinningar
Holo handsken
Du ser din mobilskärm som ett hologram. Som
kommer upp ur handsken och du kan styra skärmen. Du kan till och med ta foton från kameran
som svävar över skärmen. Det är som en helt egen
mobil.
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Jag i framtiden
Nu har jag blivit vuxen och jag är 29 år. Det har
ändrats mycket sen från år 2016. TV- apparaterna
har blivit annorlunda. Man har ändrat alla Air boardar. Det finns inga fjärrkontroller man säger istället
den kanalen man vill välja. Det finns inga soldater
längre som slåss och dödar. Människorna kommer
på massor med maträtter t ex våffelburgare. Det
finns inga sjukdomar mer, bara cancer nuförtiden.
Det finns inga tjuvar heller för ingen vill stjäla längre. Robotar har börjat spela instrument nu. Man
har kommit på nya ord också. Man har uppfunnit
massa nya spel. Bilarna har alla eluttag så att man
kan laddar sin telefon.
Gullingeskolan 3A

Sveriges två bästa
robotar år 2087!
Ps, innan vi börjar, så kom ihåg att detta är 71
år fram i tiden!
Sveriges tjänsterobotförbund år 2087
Nu har årets bästa robotar äntligen utsetts!
Först så har vi nurserob, en sjuksköterskerobot
som tar hand om patienterna bättre än dig
själv! Denna robot kan till och med mäta upp
medicin i en EXAKT mängd!
Sedan så har vi teachtob, en lärarrobot
som kan ALLT! Den är smart och har fyra armar
för att kunna hjälpa fler personer samtidigt.
Om du köper den inom två veckor så får du
även en heliumdator på köpet!
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5
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Våra modeskribenter rapporterar direkt från
framtidens modevisningar och kan konstatera att
tekniska finesser blir standard framöver. Vad sägs till
exempel om skor med inbyggd GPS och kläder med
utfällbar mugghållare?
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Tekniskt mode
Vi frågade 9 personer om hur de trodde att framtidens mode skulle se ut
och om de hade tekniska egenskaper.
Den första vi intervjuade var ca 10 år och han trodde att det skulle finnas biffiga klänningar med egna stora lavakanoner, raketer och granater.

 J onas ca 40 år trodde att det skulle
finnas kläder som ändrade tjockhet
beroende på vilken temperatur det
var ute.

 strid ca 10 år trodde att det skulle finnas shorts
A
med oändliga fickor, läderstövlar med raketsulor,
en vanlig magtröja och en oändlig väska med
hjälpmedel.

 ilip Verner-CarlF
son trodde att det
skulle finnas osynlighets kläder.
 iri kutt 69 år trodde
S
att det skulle finnas
ekologiska kläder
som är nedbrytbara.

Hatt med inbygd telefon.
Tröja som känner
om du är varm eller kall.

Marge Wiklund 39 år trodde att det skulle finnas
tröjor som kunde känna om du var varm eller
kall och hattar som skulle ha telefoner i sig.

1 min
senare

 uben 9 år trodde att det skulle finnas mer fickor
R
på kläderna, att kläderna rengör sig själva och
att det växer efter ägaren.
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 gnes Verner-Carlson 6 år
A
trodde att det skulle finnas
glasögon med röntgensyn.
J enny Verner-Carlson
38 år trodde att skorna
kommer att ha inbyggda
GPS-er så att om man
går åt fel håll så piper
skorna.

Gubbängsskolan 3B
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Framtidens mode med WOWFACTOR
Framtidens mode - hur kommer det se ut?
Vi har varit på mode show i framtiden och WOW det
var så coolt!
På mode showen år 2100 hade de väldigt
annorlunda kläder. De använde saker vi skulle kalla
skräp t.ex. gamla däck, plastpåsar, petflaskor men
ändå modernt med teknik.

Vi såg bland annat träningskläder med pulsmätare och inbyggd vattenflaska. Priset på modet
kommer vara ca 10-20 tusen kr.
Vi har också frågat några som inte fick gå på
mode showen och intervjuade två personer i samhället om vad de tror om framtidens mode.

Namn: Anna
Efternamn: Larsson
Ålder: 37
Jobb: brevbärare

Namn: Bengt
Efternamn: Larsson
Ålder: 44
Jobb: Banktjänsterman

Frågor& svar:
1.Hur tror du att modet i framtiden kommer se ut?
Svar: Jag tror att modet kommer se typ likadant
som nu men ett annat material. Återvinnbart t.ex.
av petflaskor.
2. Tror du att det kommer bli mer vanligt att herrar
kommer ha ”dam- kläder” och tvärtom?
Svar: Jag tror att modet kommer vara likt emellan
herrar och damer och utvecklas att det inte finns
dam & herr kläder.
3. Tror du att modet kommer förändras mycket
eller lite?
Svar: Jag tror det kommer förändras mycket.
4. Hur mycket tror du modet kommer kosta?
Svar: Jag tror priserna kommer gå upp t.e.x. ett
par jeans kommer kosta 2–3 tusen kr.

Frågor& svar
1.Hur tror du framtidens mode kommer se ut?
Svar: Det kommer inte förändras materialvis men
stilen kommer förändras mycket.
2. Tror du det kommer bli mer vanligt att killar har
”tjejkläder” och tvärtom?
Svar: Jag tror inte det kommer förändras alls. I så
fall väldigt lite.
3. Tror du att modet kommer förändras mycket
eller lite?
Svar: Jag tror modet kommer förändras mycket typ
lika mycket som det senaste 100 åren.
4. Hur mycket tror du att modet kommer kosta?
Svar: Jag tror en tröja som kostar 1000 kr idag
kommer kosta 10.000 kr om hundra år.
Gubbängsskolan 3B
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Framtidens mode
Vi har intervjuat fyra personer om framtidens mode:

Namn: Ingemar
Waldén
Ålder: 76
Har du stort
modeintresse?
Svar: Inget större
Tror du att modeintresset kommer
att vara lika stort
som det är nu? Varför?
Svar: Nej, folk börjar använda gamla kläder som
dom har sparat sen länge.
Tror du att framtidens klädbutiker kommer att
vara uppdelat i dam-och herr avdelningar? Hur
skulle du vilja att det var?
Svar: Nej, det finns många kläder som passar
både tjej och kille.
Hur tror du att framtidens mode ser ut?
Svar: Bekväma kläder inte lika högtidliga.

Namn: Irma
Lönnqvist
Ålder: 9
Har du stort
mode intresse?
Svar: Nja, jag är
hyfsat noga när jag
är ute på stan men
hemma spelar det
ingen roll.
Tror du att mode-intresset kommer att
vara lika stort som det är nu? Varför?
Svar: Jag tror att det kommer att vara större.
Tror du att framtidens klädbutiker kommer att
vara uppdelat i dam-och herr avdelningar? Hur
skulle du vilja att det var?
Svar: Tjejerna kommer ha andra kläder än killarna.
Hur tror du att framtidens mode ser ut?
Svar: Teknik i kläderna, annorlunda än våra kläder.

Namn: Cecilia Wolfers
Ålder: 44
Har du stort
modeintresse?
Svar: Det är väl kul.
Tror du att modeintresset kommer att
vara lika stort som
det är nu? Varför?
Svar: Jag tror det, folk kommer alltid
gilla att göra sig fina.
Tror du att framtidens klädbutiker kommer att
vara uppdelat i dam-och herr avdelningar? Hur
skulle du vilja att det var?
Svar: Det vore roligt och bra om det var uppdelat
efter vilket intresse man har.
Hur tror du att framtidens mode ser ut?
Svar: Jag tror att kläderna kommer vara i andra
material.

Namn: Moa Bjurling
Ålder: 9
Har du stort mode
intresse?
Svar: Ja, det kan man
säga.
Tror du att modeintresset kommer
att vara lika stort
som det är nu? Varför?
Svar: Populärare! Det har redan utvecklats,
så det kommer göra det mer populärt.
Tror du att framtidens klädbutiker kommer att
vara uppdelat i dam-och herr avdelningar? Hur
skulle du vilja att det var?
Svar: Det skulle vara enklare om det är uppdelat.
Hur tror du att framtidens mode ser ut?
Svar: Luftiga, konstiga och komplicerade.
Gubbängsskolan 3B

Mode
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Mode

Spektakulära skor blir standard

44

 olla på dina kläder och sen tänk dig att det
K
finns en utfällbar mugghållare eller knappar
som gör så att du tränar utan att veta om
det. Skor med sugproppar så att du kan
klättra jättelätt.

den det. Och om du säger att den ska börja
prata så gör den det. Du kan säga att den
ska sätta på ljus och av. Du kan säga gå till
Frankrike så gör den det och du kan säga
vad som helst och den går dit.

 kor kommer bli mycket billigare. Det
S
kommer komma raketskor och skor som
går automatiskt. Skor som är så mjuka så
att om du faller 80 meter och landar så har
du ingen skada alls. Och skor som när du
har tröttnat på dom kan du äta upp skorna.
Skorna kommer att bli mycket snyggare.
Och skor som passar på allt som lever. Skor
som är elektriska. Skor som åker lika snabbt
som en bil men bränslet är vilket vatten som
helst. Skor som pratar med dig och man kan
säga att den ska sluta prata med dig så gör

 aketskor som man kan flyga max 9 181
R
691 612 316 km i timmen och de saktaste
är 16 236 116 km i timmen, man kan inte
ens se. Dom startar när man har tryckt på
en knapp. Ett tips, sätt på dig dom innan
annars…
 lla har vita kläder från den sista juli och
A
fram till den femte augusti. För det är en ny
tradition.
Gubbängsskolan 3A

Mode

Pojke
Framtidens mode
Hur ser framtidens mode ut?
Om vi skulle vara på en mode
show i framtiden så tror vi att
kläderna skulle se ut så här:
Kläderna kan se ut på ett
annorlunda sätt. Dom kan lysa,
byta färg och byta klädsel. Dom
är säkert väldigt häftiga. Vi har
också intervjuat 4 personer

a

Flick

Ria Wulff, från Farsta
strand tror att om några
månader: kommer det
bli 70tals mode

Pontus Bluning, från
Gubbängen tror att det
kommer bli nytt tyg på
alla klädesplagg.

Alexander Gustavson,
tror att plaggen kommer att börja brinna för
att det finns teknologi
inbyggt i kläderna.

Suvi Mikkonen,36 år,
från Gubbängen tror att
träningskläderna
kommer att ha inbyggda
träningsappar som kan
mäta hjärtslag, hur
långt och hur snabbt
man springer

Gubbängsskolan 3B
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Nu är de äntligen här! Stolt kan vi presentera våra
nygjorda serier Brist på ambitioner, The Walking
Framtid och Färg finns.
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Elefanter med fem huvuden som tar över världen och
pratande växter. Här kan du läsa mer om vad
du kommer stöta på i naturen i framtiden.

51

Djur & natur

Skyskraporna tar över
Naturen… Naturen kan du tänka dig att kanske det
inte finns en endaste liten skog bara höga skyskrapor och hus i många mängder. Kan du tänka dig
det?
Gubbängsskolan 3A

Djuren blir smartare
än människorna

Talande växter och
hjälpsamma djur
Jag tror att det kommer att komma nya
djurarter. Ett djur kommer att se ut som en
sköldpadda men med mycket mer färg. Jag
tror också att det kommer att bli varmare
klimat så att växterna börjar leva och prata.
Och att djuren kan förstå vad människorna
säger. Alla djur kommer att kunna förstå
människorna men vi kommer inte kunna
förstå djuren. Ett djur kommer att hjälpa
djur och människor som har gjort illa sig.
Den kommer at se ut som en liten liten gris
men den kommer verkligen inte vara lika
klumpig som en gris. Den kommer också
hjälpa dom som får dödliga sjukdomar.
Gubbängsskolan 3A

Jag tror att det kommer finnas nya djurarter i
framtiden. Massor av olika djurarter. T ex elefanter
med 5 huvuden och 50 öron. Sen kanske djuren
blir smartare än vad människorna är och tar över
världen. Djuren kommer kanske äta upp människorna istället för att vi äter upp djuren. Om hundra
år kanske det kommer finnas hundra olika sorters
djur till.
Gubbängsskolan 3A

Skogarna grävs bort
I framtiden kommer miljön att bli mycket sämre
och folk kommer inte att bry sig om miljön och de
kommer att slänga massa saker i naturen eller ta
bort skogarna och gräva bort dem.
Gubbängsskolan 3A
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Djur & natur

Grizzlybjörnens framtand
En grizzlybjörn som har en tand och det är framtanden. Och den är väldigt väldigt väldigt tjock.
Gubbängsskolan 3A

Torka skapar taggfontän
Jag tror att om typ 40 år kommer jordens klimat att vara väldigt annorlunda. Jag tror att vårt klimat
kommer vara mycket varmare och därför kommer det att utvecklas många nya djurarter och växter.
T ex när någon sjö har torkat ut kommer rödspättan som är en väldigt platt fiska få ben och kunna
byta färg. Den kommer gömma sig i skogen och när ett djur kommer så ….. attack! Tex hunden som
har varit så bra vän med människor att som lärt sig prata med oss. Ett exempel är att kaktusen
kommer att bli så varm att allt vatten i den sprutar ut ur den. Så den viker sig och varannan minut
sprutar den ut vatten. Jag kallar den ”taggfontän”.
Gubbängsskolan 3A
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Om du har tröttnat på att laga samma rätter om och
om igen kan du hämta inspiration från framtidens
smaker. Vad sägs till exempel om skalbaggetacos
eller 999 999 olika godissorter att välja bland?
Redan nu kan du laga en smarrig månkaka eller
saturnusglass med hjälp av våra recept.

55

Recept & mat

Insekter, självöppnande bananer
och tuggummin som aldrig tappar smaken
J ag tror att i framtiden kommer det finnas ugnar
som går på en sekund att laga mat på. Dom
styrs av röststyrning.

J ag tror att det kommer finnas tuggummin som
inte förlorar smaken och som man kan blåsa hur
långt som helst.

J ag tror det kommer finnas mat i träd i framtiden.
Och jag tror det kommer finnas nya fruktsmaker.

I framtiden tror jag att det finns självöppnande
bananer så man slipper öppna bananer själv.
Men vi kommer att bli slöare, mycket slöare. Vi
kommer att sluta anstränga oss och bli mycket
tjockare. Jag tror det kommer finnas mycket
konstgjord mat.

Det ska finnas glass, godis och choklad som aldrig tar slut och det växer upp när du har ätit upp
den. Glassen smälter aldrig. Och varje gång du
äter den så blir den större och större. Tuggummit förlorar inte smaken och man kan blåsa hur
stora bubblor som helst.
J ag tror att det kommer finnas glass som aldrig
smälter. Jag tror att det kommer finnas tug�gummin som aldrig tappar smaken. Jag tror det
kommer finnas 1 000 000 olika glassmaker för
att då kan man inte tröttna på glass! Jag tror det
kommer finnas 999 999 olika godisbitar. Jag tror
det kommer finnas massor av olika chips.
J ag tror att ugnar gör maten snabbare och att
kylen kommer att kunna säga när maten är
dålig. Fast jag tror att ugnen och kylen kommer
att kosta väldigt mycket. Jag tror också att man
kommer äta mer insekter och maneter som finns
i havet. Att tuggummin aldrig tappar smaken och
man kan blåsa hur många bubblor man vill.

 i stoppar in rester i ugnen och det blir ny mat
V
och det händer på 1 minut.
J ag tror att bordsskick i framtiden inte kommer
att spela någon roll. Jag tror också att när man
vill ha mat så kan man bara knäppa med fingrarna och säga vilken mat man vill ha.
 an kommer att äta mer insekter t ex myrburM
gare, skalbaggstacos och flugkorv. Det kommer
vara förvånansvärt gott. Man kommer att dricka
myrjos. Det kommer bli mer miljövänlig mat. Jag
tror det kommer att hända om ungefär 50 år.

 et kanske kommer finnas tuggummin som
D
aldrig tappar smaken. Godisar som blir som en
smakbomb när man stoppar dem i munnen.
Frukter som öppnar sig själva. Mat som bara fylls
på och på på tallriken.

»Bordskick kommer inte spela
någon roll i framtiden. När man
vill ha mat kommer man bara
behöva knäppa med fingrarna
och säga vilken mat man vill ha. «
56

Gubbängsskolan 3A

Recept & mat

Framtidens mat
Vi tror att i framtiden kommer det att finnas mat i pillerform.
Vi har intervjuat 4 personer om vad de tror.
– Vad heter du?
– Tomas
– Hur gammal är du?
– 57
– Vart bor du?
– Globen
– Om det finns mat i pillerform,
hur tror du det smakar?
– Det kommer inte smaka nåt.

– Vad heter du?
– Rebecca
– Hur gammal är du?
– 47
– Vart bor du?
– Gubbängen
– Om det finns mat i pillerform,
hur tror du det smakar?
– Jag tror det kommer smaka äckligt.

– Vad heter du?
– Anna
– Hur gammal är du?
– 67
– Vart bor du?
– Gubbängen
– Om det finns mat i pillerform,
hur tror du det smakar?
– Det kommer inte smaka.

– Vad heter du?
– Nettan
– Hur gammal är du?
– 51
– Vart bor du?
– Gubbängen.
– Om det finns mat i pillerform,
hur tror du det smakar?
– Det smakar inte.
Gubbängsskolan 3B

Tuggummin som
är en hel måltid
I framtiden tror vi att man bara kommer att
handla på nätet. Många mataffärer kommer
att sälja färdigmat. I framtiden tror jag att
man ska kunna köpa tuggummin som är en
hel måltid. Man kan styra alla pengar och sitt
kontokort på klockor och så använder man
inte kontanter mer.
Brunnsängsskolan, 5B
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Recept & mat

Månkaka
1dl månpulver
½ msk månsocker
2 dl månsirap
5 tsk månstenar
½ tsk mångrädde

Saturnusglass
med månpulver
Ingredienser:
5 dl svart motor olja
4 muttrar
1 stort ägg från retar strutsen
2 dl extra vita sandstenar från Saturnus ringar
1 dl syntetisk grädde
5 små månstenar
Gör så här:
1. Börja med att vispa ägget och den syntetiska
grädden i en galojs bunke.
2.Värm blandningen i 700°c och rör försiktigt ner
den svarta motor oljan.
3.Lägg ner en mutter i taget tills de har smält.
4. Efter det häll försiktigt ner sandstenen tills den
har smält.
5. Krossa månstenarna i en matpulvriserare om du
behöver mer kraft använd dynamit.
6. Medans du krossar månstenarna häll smeten
i en form och lägg den i frysen över natten eller
använd flyttande nitrogen.
7. När din glass är klar skopa upp några skoper av
din glass, servera med månpulver och motorolja.
8. Nu är glassen klar för dig och dina vänner!
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskola, klass 5

58

Så här ska du göra:
Blanda mångrädde och månsirap
tillsätt månpulver, månstenar och
månsocker till en rejäl smet. Sätt
in det i ugnen. Nu har du din goda
månkaka.
Gullingeskolan 5B

Recept & mat

Smaker och mat
Tänk dig framtidens mat och smaker. Jag tror att det kommer finnas
svamppizza och tacossmak på glassar och på svamp, pizza och tacos
kommer det vara glassmak. Det kommer säkert vara fina restauranger
där de serverar glass och godis.
Adolf Fredriks musikklasser,
Farsta grundskolan, klass 5
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Fantastiska

fakta
Tycker du att framtiden är dyster? Misströsta inte!
Läs istället om brustabletten som botar sjukdom på
fem minuter, de nya bostäderna på månen och
om hur hela jorden kommer att leva i fred.
Framtiden är ljus!

61

Fantastiska fakta

Framtidensskolor & natur
Vi har intervjuat fyra personer för att se
hur dem tror att skolan och naturen kommer
se ut i framtiden.
Hur tror du att skolan och naturen
kommer se ut i framtiden?:)

Elisabet, 72 år, tror att naturen behöver
vi ta mer hand om i framtiden.
I skolan kommer vi behöva fler lärare.

Victoria, 40 år, tror att vi behöver ta
hand om naturen bättre.

Klara, 6 år tror att skolan kommer bli
finare, & i naturen ska vi inte kasta skräp.

Torkel, 41 år, från Stockholm skolan kommer
att bli mer anpassad till eleverna. Alla elever
ska ha egna datorer. Ingen vet hur det ska bli
i framtiden men det ska bli spännande att se.

Gubbängsskolan 3B
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Fantastiska fakta

Bostäder
Månstäder som man kan bo i. Rymdbussar
som går till månen. Mer folk bor på månen.
Det finns undervattenshus som man
kanbo i. Det finns undervattenståg som fraktar hajar och fiskar till andra ställen.
Gubbängsskolan 3A

Sjukdomar och medicin
J ag tror att läkarna kommer att hitta en medicin
till cancer och att det blir bättre mediciner till
dödliga sjukdomar. Jag hoppas dom hittar ett
vaccin till sjukdomar som vi inte behöver t ex
cancer och malaria och andra sjukdomar som är
onödiga.

Pengar
J ag tror att det kommer att bli billigare. Kläder,
skor och mat kommer inte kosta lika mycket
som det gör nu. Jag hoppas att det kommer bli
billigare så att alla har råd med mat, dryck, skor
och kläder.
 u kan bara tänka att våra mobiltelefoner idag
D
kanske bara kommer att kosta 100 kr. Tänk dig
att det kanske kommer finnas nästan likadana
mobiltelefoner som våra som kanske kommer
kosta flera miljoner.
Jag tror att allt som är dyrt nu kommer att bli billigt i framtiden och allt som är billigt nu kommer
att bli dyrt i framtiden.
Gubbängsskolan 3A

»Det finns undervattens
hus som man kan bo i
och undervattenståg som
fraktar hajar och fiskar
till andra ställen.«
 ud vad ledsen jag skulle bli om min bästa komG
pis fick en livsfarlig sjukdom idag. Men i framtiden skulle någon bara säga ”Gå till apoteket
och köp den där medicinen” för de hade säkert
kommit på en otroligt bra medicin mot den
sjukdomen. Tänk bara alla livsfarliga sjukdomar
idag, de skulle säkert ha en bra medicin
i framtiden.
Gubbängsskolan 3A

63

Fantastiska fakta

Experterna: »Om 50 år är
hela världen ett land.«
Sharbel har talat med en expert som anser att det
om 50 år kommer hela världen att vara ett land
med en valuta. Det kommer att finnas elbilar som
också flyger och kan åka på vattnet. De kör av sig
själva.
Brunnsängsskolan, 5B

Tre fantastiska
fakta om framtiden
1. Bilarna kan åka själva, det betyder att de nästan
aldrig krockar med varandra.
2. Cancer blir inte ett problem i världen. Medicinen
blir så bra att det är enkelt att göra människor
friska.
3. Vi kan leva på månen och på andra planeter
Gullingeskolan 5B

Tre fantastiska fakta
om framtiden
1. Alla länder ska ha fred.
2. Alla barn ska vara glada när
de går till skolan.
3. Gud ska hjälpa alla barn.
Gullingeskolan 5B

Brustablett som botar
sjukdom på 5 minuter
Jag tror att det i framtiden kommer att finnas robotar som gör det hårda arbetet. Tidigare
gjorde människorna allt hårt arbete men inte i
framtiden. Jag tror också att bilarna kommer att
kunna flyga. När du kommer hem behöver du inte
ta TV-kontrollen för att sätta på TVn utan bara
säga: Sätt på dig TV! Det kommer också att vara
samma sak med datorn. Om du är väldigt sjuk och
mår väldigt dåligt kommer det att finnas en brustablett som botar dig på fem minuter.
Brunnsängsskolan, 5B
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Fantastiska fakta

Framtidens topp 5 TV-serier
Nu har folket röstat fram dem 5 bästa tv
serierna!
Alla serier är från 2051 i år. Den första
serien som vunnit, för tionde året i rad, är
Familjen Thunderman. Det kommer en tionde
säsong.
Även vår alldeles egna Hotell Transsylvanien 10 vinner. Nu vinner Alvin och gänget
på semester i Turkiet. Nu för första gången
någon sin vinner smurfarna och den jätte
ätande krokodilen.

Vår sista vinnare i år är Apan med den
gyllene tofsen.
Serien som fick flest röster är Apan med
den gyllene tofsen.
Det var allt för den här galan. Ett stort
grattis till alla som vann! Ni andra är lika
fantastiska, ni skapar den här galan.
Alla serier är från 2051 i år. De två som
fick flest röster i år är apan med den gyllen
tofsen och Hotell Transsylvanien 10. Det
kommer en tionde säsong från familjen Thunderman.
Gubbängsskolan 3B
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Fantastiska fakta

Jobben
I framtiden kanske man kommer sitta med en
kontroll och se till att robotarna gör rätt. Kanske
cheferna sitter framför mobilen och kollar så att
alla på jobbet styr robotarna rätt.
J ag ska bli advokat och en youtuber. Och jag ska
bli en hiphopdansare och en hiphopsångare.
 i kommer snart inte ha något jobb. Robotarna
V
kommer att jobba åt oss. Jag tror att människorna kommer sitta still mera och att maskiner
kommer att jobba åt oss.
 obotar gör hemmasysslor och robotar hjälper
R
oss på jobbet.
I framtiden kommer folk nästan inte jobba och
de kommer vara stenrika ändå.
Dom vanligaste jobben är kontorsjobb.
J ag tror att inga kändisar kommer att finnas för
att det inte ska bli så att alla ska följa efter dem.
 et kommer att vara helt fred på jorden. Och det
D
kommer att vara nya språk och nya länder. Alla
är friska på jorden.
Gubbängsskolan 3A

Södertälje om 100 år
Jag tror att Södertälje kommer att vara jättestort
och att Södertälje centrum kommer att bli dubbelt
så stort. Bilarna kommer att kunna flyga. Mobilen
kommer kanske att vara 1 meter lång och i 3 D och
fungera som dator och Ipad. Man kommer att ha
nätverk ute.
Barnen kommer inte att behöva gå till skolan
utan de loggar in på dator så att de kan ha lektion
hemma. Dörren kommer att låsas upp när man
pratar.
Brunnsängsskolan, 5B
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