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EN VÄRLD DÄR UNGAS INTRESSE FÖR 
NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MATEMATIK 
HAR EN SJÄLVKLAR PLATS 

En värld där ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik har en självklar plats är 
en värld där alla unga har samma möjlighet att få utveckla och utöva sitt intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Det är en värld där alla unga får chansen att inspireras 
i verksamheter som är skapade av unga för unga och där ett intresse inom naturvetenskap, 
teknik och matematik är lika självklart som alla andra fritidsintressen. 

Samma möjligheter för alla 
Möjligheten att utforska och utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik, matematik och 
forskning ska aldrig vara begränsad. Alla unga ska kunna ta ett aktivt val om intresse, 
utbildning och karriär inom dessa ämnen oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, 
etnicitet, trosuppfattning, politisk sympati, funktionsvariationer, socioekonomisk bakgrund, 
eller andra ovidkommande faktorer. Oavsett om man är 6 eller 25 år gammal, var i landet man 
bor och vilken tid på året det är ska det alltid finnas stöd och möjligheter att utforska och 
utveckla sitt intresse. 

Unga för unga 
Unga inspireras bäst av andra unga, och deras intresse för naturvetenskap, teknik och 
matematik utvecklas på ett positivt sätt genom att de får leda och inspirera andra. För att 
inspirera unga måste unga förebilder lyftas fram i samhället och alla unga måste få 
möjligheten att ta på sig hållbara ideella engagemang. På så sätt får unga både en möjlighet 
att utvecklas själva och inspirera andra unga. 

Ett självklart intresse 
Att vara intresserad av naturvetenskap, teknik, matematik och forskning måste vara ett 
intresse som är lika självklart som andra fritidsintressen. Därför behöver bilden av dessa 
ämnen breddas både för unga och i samhället som helhet. Naturvetenskap, teknik och 
matematik får inte bara ses som skolämnen utan ska också ses som ett helt normalt 
fritidsintresse. 


