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1. Sammanfattning 
Projektet Energi för unga i skolan – Hållbara kliv del 2 är en fortsättning på projektet 
Energi för unga i skolan – Hållbara kliv del 1 och har genomförts i syfte att öka elevers 
intresse och engagemang för naturvetenskap och teknik i allmänhet och energi- och 
klimatfrågor i synnerhet. Detta ska göras genom att utveckla arbetssätt och innehåll i 
lärandet inom ramen för lärande för hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är den 
viktiga roll skolan har i det pågående arbetet för en bättre hushållning av våra 
naturresurser där utnyttjandet av fossila bränslen för energianvändning utgör en viktig 
del. Som i så många andra sammanhang är skolan även här en grundplattform för att 
påverka barn och ungdomars attityder och beteendemönster. Engagerade lärare och övrig 
skolpersonal fungerar som goda föredömen för eleverna och bidrar till positiva effekter 
när det gäller barns och ungdomars intresse och engagemang för viktiga framtidsfrågor.  
 
I både nationella som internationella styrdokument finns tydliga kunskapsmål uppsatta 
för att eleverna ska få ”kunskaper och förmåga att ta ställning i frågor som rör hållbar 
utveckling och dessutom kompetens att aktivt delta i utvecklingen av ett hållbart 
samhälle”, (citat från ett av Myndighetens för skolutvecklings dokument). 
Men olika undersökningar visar på dåligt intresse för dessa viktiga frågor hos dagens barn 
och ungdomar. Detta kan i många fall bero på pedagogernas bristande engagemang och 
kompetens och att frågorna inte sätts in i ett sammanhang som känns relevant för 
eleverna. Detta leder då till att målen i många fall inte uppnås. 
 
Åtgärder för att öka intresset för dessa frågor gynnar också den framtida rekryteringen till 
energi- och teknik branscherna som idag ser stora problem med kompetensförsörjningen. 
Utveckling av ny energi och miljöteknik kommer att utgöra grunden för de nya gröna 
näringarna vilka kommer att få stor betydelse på den framtida arbetsmarknaden. Därför 
har näringslivet varit en viktig part under projekttiden. 
  
Aktiviteterna i projektet har vänt sig direkt till pedagoger och skolledare för att 
därigenom nå så många elever som möjligt. Att genom fortbildning höja kompetensen 
rent faktamässigt samtidigt som nya arbetssätt och metoder för lärandet utvecklas har 
varit projektets fokus. Detta har sedan kombinerats med det utvecklingsarbete som 
skolorna ålagts att göra enligt direktiv från Skolverket. För att överhuvudtaget kunna 
genomföra ett fortbildningsprogram har pedagogerna och skolledarna själva varit med 
och planerat genomförandet. Genom detta tillvägagångssätt har nya fortbildningskoncept 
utformats som sedan spridits via olika informationskanaler på både regional som nationell 
nivå.  
 
En framgångsfaktor, som samtidigt är en förutsättning för att få en bred förankring i ett 
utvecklingsarbete, är de nätverk och kontakter som skapats för att kunna genomföra  de 
olika projektaktiviteterna. Bland dessa nätverk och kontakter återfinns både det lokala 
näringslivet, regionala organisationer, lärosäten och myndigheter representerade. Dessa 
bidrar också till att nå långsiktiga effekter av projektinsatserna.   
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2. Bakgrund 

För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi hushålla bättre med våra naturresurser. Där 
utgör användningen av fossila bränslen en av framtidens viktigaste frågor vilken också är 
en avgörande faktor till klimatförändringarna. Därför måste vi ställa om energisystemet 
genom energieffektiviseringar, ny energiteknik och en utfasning av de fossila bränslena. 
I en sådan omställningsprocess är alla människor delaktiga eftersom mycket hänger 
samman med vår livsstil, våra attityder och beteenden. För att kunna påverka detta och 
skapa intresse och engagemang för frågorna behövs olika informationsinsatser och 
kunskapshöjande åtgärder.   
Den bästa plattformen för att på ett strukturerat sätt nå så många människor som möjligt 
är inom skolans verksamhetsområde. Energikontor Sydost bedriver därför ett aktivt arbete 
gentemot skolorna inom regionen sedan 2003. 
 
Erfarenheter från detta arbete visar att lärare ofta saknar både intresse och kompetens för 
att på ett engagerat sätt jobba med energi- teknik och miljöfrågorna. Därmed nyttjas inte 
de idag så samhällsaktuella frågorna som en naturlig ingång för att utveckla metoder som 
skulle kunna bidra till skolutveckling inom ramen för ”Lärande för hållbar utveckling”.   
Tyvärr så leder detta till att målen och riktlinjerna gällande dessa frågor i skolans 
styrdokument inte efterlevs och uppnås fullt ut. Bland annat skriver tidigare Myndigheten 
för skolutveckling: 
”I Sverige pågår ett omställningsarbete inom alla områden för att skapa en hållbar 
samhällsutveckling. Utbildning och lärande för hållbar utveckling bygger på en 
helhetssyn där strävan är att integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska 
dimensionerna. 
Ett viktigt mål för utbildningen är att de studerande efter avslutad utbildning har 
kunskaper och förmåga att ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och dessutom 
kompetens att aktivt delta i utvecklingen av ett hållbart samhälle”. 
Likaså är den svenska skolan dålig på att följa intentionerna i den internationella 
överenskommelsen FN- Dekaden för Lärande för hållbar utveckling 2005 – 2014. 
 
Pedagogernas förmåga att fånga elevers intresse har stor betydelse för lärandet, vilket 
flera olika studier visar på.   
The Relevance Of Science Education, ROSE, är ett internationellt projekt om ungdomars 
attityder till Naturvetenskap och Teknik och har genomförts i mer än 40 länder i samtliga 
världsdelar. Resultatet pekar på våra nordiska ungdomars bristande intresse för 
naturvetenskap och teknik vilket enligt studien beror på att dessa frågor inte upplevs som 
relevanta för den enskilda eleven och att de därmed inte ser behovet av att ta in kunskap 
om färdiga begrepp, lagar och teorier som särskilt stort. Dagens elever vill inte bara lära 
sig en massa fakta, utan man vill vara delaktig genom att engagera sig i och diskutera de 
problem som individen, samhället och vetenskapen står inför. Skolan har generellt sett 
misslyckats med att möta dessa behov, och förmår inte sätta in frågorna i 
ungdomskulturens sammanhang 
 
Det finns stora möjligheter för att energi- teknik och miljöfrågorna skulle kunna utgöra 
grunden för det hållbara lärandet, där ämnesgränser suddas ut och våra barn och 
ungdomar, tillsammans med pedagogerna, lär sig se helheten i lärandet och på så vis 
också bättre förstår sammanhangen. Genom att utveckla alternativa lärmiljöer, nya 
pedagogiska metoder och involvera eleverna i lärandet genom ett demokratiskt 

 
www.energikontor-so.com 

4



 

tillvägagångssätt skapas förutsättningar till ett mer engagerat och intresseväckande 
arbetssätt.  
En självklarhet i en sådan skolutvecklingsprocess är kopplingen till skolans styrdokument 
och att kunna använda bedömningen som ett led i lärandet.  
 
För näringslivet som helhet och energi/teknik branscherna i synnerhet är det viktigt att få 
fler barn och ungdomar intresserade av energi- teknik och miljöfrågor. De frågorna utgör 
grunden för de nya gröna näringarna vilka kommer att få stor betydelse på den framtida 
arbetsmarknaden. Inom dessa branscher kan nya innovativa energilösningar och ny teknik 
utvecklas som kommer hela samhället och näringslivet till del. 
I dag står energi- och teknikbranscherna inför stora utmaningar vad gäller framtida 
rekrytering. De senaste undersökningarna visar på en stor brist på sökande till 
utbildningar och att utbildningsplatserna blir färre.  
 
Energikontor Sydost har under åren varit delaktig i skapandet av nya nätverk och 
mötesforum där diskussioner förts kring behovet av en långsiktig strategi för att integrera 
energi och hållbarhetsfrågorna i det dagliga lärandet och där också näringslivet görs 
delaktig. 
En sådan strategi förutsätter samarbete mellan lokala, regionala och nationella aktörer för 
att få den bäst tänkbara utväxlingen. Detta antagande stöds av resultaten från de studier 
som gjorts inom projektet ”Energi i skolan”, som genomfördes i samarbete mellan 
Energimyndigheten och branschorganisationerna och projektet ”Skolprojekt för 
framtiden” i samarbete med Energimyndigheten och FSEK (Föreningen Sveriges 
Energikontor).  
 
Hållbara kliv läsåret 2007 – 2008   
Utifrån ovan beskrivna bakgrund drev Energikontor Sydost läsåret 2007 – 2008 ett 
skolutvecklingsprojekt i Kalmar län, Energi för unga i skolan - Hållbara kliv. Projektet 
var ett resultat av flera års arbete för att skapa ett samarbete mellan Energikontor Sydost, 
ansvariga myndigheter och övriga aktörer, både regionala som nationella och som arbetar 
med fokus på utbildningsväsendet. Projektet främsta målgrupp var barn och ungdomar 
men de direkta aktiviteterna i projektet riktade sig mot pedagogerna för att genom dem nå 
så många elever som möjligt.   
Detta skedde i samarbete med Energimyndigheten och Myndigheten för skolutveckling, 
Linköpings universitet och Stockholms universitet samt regionala och lokala aktörer. 
Samarbetet var unikt på olika sätt. Dels genom samarbetet mellan flera olika aktörer och 
dels för att utgångspunkten för projektet byggde på vetenskapliga studier både inom 
skolans område som inom energi och klimatområdet. Energifrågornas betydelse för 
framtiden kopplat till skolutveckling och lärarnas bedömningsproblematik utgjorde en 
spännande ingång. Både i planeringen och genomförandet av projektet deltog forskare 
och professorer tillsammans med myndigheter och regionala aktörer.  

 
För att få veta vilka avtryck projektet gav genomfördes en omfattande utvärdering med 
enkäter och fördjupande intervjuer med elever och deltagande lärare.  
(Utvärderingen av Energi för unga i skolan - Hållbara kliv finns på Energikontor Sydosts 
hemsida).    
 
I denna rapport refereras till det projektet och kommer att benämnas Hållbara kliv–del1.  
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Energi för unga i skolan P 30603-2 
Hållbara kliv – del 2 
Hållbara kliv – del 2 har byggts utifrån identifierade behov och erfarenheter från projektet 
Hållbara kliv–del 1,(Energi för unga i skolan - Hållbara kliv, projektnr. 30603-1) där 
resultat om lärandemetoder för lärare och elever som utarbetas i projektet tillvaratagits 
och utvecklats. 
Genom att höja lärares kompetens ökas också deras intresse och engagemang för energi- 
teknik och miljöfrågor och kopplingen till de problem och utmaningar vi står inför. Men 
viktigt har varit att också se de möjligheter som dessa frågor utgör för en hållbar 
utveckling inom alla tre dimensionerna, de sociala, ekonomiska och ekologiska.  
 Komptenta och engagerade lärare är en förutsättning för att få elever intresserade och 
engagerade i komplexa frågor som för dem inte alltid känns relevanta. Med en ökad 
förståelse hos elever om energi- teknik och miljöfrågornas betydelse för vår gemensamma 
framtid så kommer helt naturligt ett nytt beteendemönster att utvecklas. Våra barns 
ställningstagande ger ofta starka intryck hos föräldrar och övriga i deras omgivning vilket 
också främjar ändrade vanor och beteenden hos de vuxna på sikt 
Huvudman för projektet har varit Energikontor Sydost och finansierats med medel från 
Energimyndigheten, Myndigheten för skolutveckling, senare Skolverket samt regionala 
aktörer som bland annat Kalmar Högskola, Regionförbundet i Kalmar och lokala 
energibolag. 
Den styrgrupp som etablerades för projektet Hållbara kliv del 1 under läsåret 2007 – 
2008 tog också fram den inledande arbetsplanen för Hållbara kliv del 2.  
 
Styrgruppens deltagare 
Astrid Pettersson, professor vid Lärarhögskolan Stockholm  
Lars-Owe Dahlgren, professor Linköpings universitet 
Anders Jidesjö, doktorand FontD, LiU 
Johan Hedbrandt, LiTH 
Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 
Annika Björn, doktorand Tema Vatten, LiU 
Siv Frisell, Myndigheten för skolutveckling 
Daniel Lundqvist, Energimyndigheten   
 
Tidplan enligt beslut 2008-06-23 
Projektstart 2008-04-01 
Projektslut 2009-10-15 
Slutrapport 2009-10-15 
Ekonomisk slutredovisning 2009-12-15 

 
I augusti 2009 ansöktes om förlängning av projektet vilket också beviljades. 

Ny tidplan enligt beslut 2009 -9-07 
  

 
  

  
  

Projektstart 2008-04-01 
Projektslut 2010-02-15 
Slutrapport 2010-02-15 
Ekonomisk slutredovisning 2010-04-15 
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3. Verksamhetsbeskrivning/projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, 
mål och målgrupp  
 
3.1 Syfte  
Syftet med projektet har varit att öka elevers intresse och engagemang för naturvetenskap 
och teknik (NT) i allmänhet och energi- och klimatfrågor i synnerhet. För att uppnå detta 
fokuseras lärandeprocesserna på olika vis. Dels genom aktiviteter som ökar lärarnas 
kompetens inom naturvetenskap och energi, dels genom att tydligt utgå från vissa centrala 
områden som elevperspektiv, lärandemiljöer och bedömning för att undervisningen ska 
upplevas som relevant och betydelsefull för eleverna. 
Uppfyllelse  
Projektets syfte tar lång tid att uppnå. För att få en långsiktig effekt vände vi oss i det här 
fallet inte till den direkta målgruppen, eleverna, utan istället till de personer som ska 
finnas till för barns och ungdomars lärande både inom skolans direkta 
verksamhetsområde som samhället som helhet. Att skapa engagemang, nyfikenhet och 
intresse hos dessa grupper är en förutsättning för att nå projektets övergripande syfte. 
Därför är det omöjligt att efter två läsår (inkluderat Hållbara kliv del 1) kunna se några 
märkbara effekter. Inga metoder har tagits fram för att kunna göra vetenskapliga 
mätningar av barns och ungdomars förhållande till hållbarhetsfrågor med fokus på 
naturvetenskap, teknik och energi. 
 
3.2 Mål 
Genom att engagera lärarlag på skolor i regionen ska koncept utvecklas för hur lärandet 
för hållbar utveckling kan bli en del av det vardagliga lärandet i såväl grund- som 
gymnasieskolan. Nätverk/samarbete med näringslivet, framförallt energibranschen, studie 
och yrkesvägledare och lärosäten för lärarutbildning/fortbildning skapas för att få en bred 
delaktighet och förankring av utvecklingsprocessen. Erfarenheter och nya idéer från 
samtliga deltagare tas tillvara för att på sikt kunna utgöra underlag till förändring och 
utveckling av lärarutbildningen/fortbildningen. 
Uppfyllelse  
Ett av de direkt mätbara målen var att lärarlag från sex ”nya” skolor skulle delta aktivt i 
projektet samtidigt som kontakt med lärare som deltagit i Hållbara kliv – del 1 skulle 
upprätthållas. 
Trots ett genomgripande informationsarbete till regionens skolor så var det svårt att få 
hela arbetslag engagerade. Enligt skolledarna berodde detta på stress hos både lärare och 
skolledning inför Skolverkets direktiv att ta fram individuella utvecklingsplaner med 
skriftliga omdömen för alla elever i grundskolan. Flera av de skolor som från början visat 
stort intresse avböjde därför erbjudandet om att delta i projektet Hållbara kliv eftersom 
deras resurser för fortbildning, både i tid som pengar, var uppbokade för aktiviteter som 
hänvisade till de nya direktiven från Skolverket. Detta beskrevs i delapporten i april 2009. 
Två hela arbetslag deltog i projektet enligt ursprunglig projektplan och för att nå målet 
om antalet engagerade lärare och elever togs en ny strategi fram vilken beskrivs under 
punkten 3.4.  En positiv effekt av den nya strategin var att det blev enklare att 
upprätthålla kontakten med deltagarna från förra läsårets projektgrupp samt att 
etableringen av nya viktiga kontakter till gagn för projektets långsiktiga effekter blev mer 
naturlig.  
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Måluppfyllelse angående utvecklande av koncept för lärandet för hållbar utveckling samt 
samarbetet med näringslivet återfinns under punkten 4. – Projektets resultat och 
erfarenheter. 
 
 3.3 Målgrupper 
Samtlig personal inom skolans verksamhetsområde med fokus på pedagoger verksamma i 
klassrummet. 
Skolpolitiker 
Elever 
Lärosäten 
Företag inom energibranschen 
Branschorganisationer 
Uppfyllelse 
Samtliga målgrupper har nåtts i olika omfattning. Skolledare är en väldigt ”svårfångad” 
målgrupp som i princip har hela läsåret inplanerad. För att nå skolledarna måste man 
använda redan befintliga forum där de träffas kontinuerligt. Detta kräver kontakter och 
framförhållning gentemot de aktörer som ansvarar för dessa mötesforum på regional och 
lokal nivå. En mycket positiv utveckling för projektet var kontakterna med regionens 
lärosäten där de ansvariga för RUC, regionalt utvecklings centrum, i både Kalmar och 
Växjö visat mycket stort intresse och engagemang för samarbetet kring utveckling av 
lärarutbildning och lärarfortbildning. 
 
3.4 Verksamhetsbeskrivning 
Under denna punkt beskrivs de aktiviteter som genomförts inom projektets ram och 
resultaten av dessa. 
Inledande fas våren 2008 – informationsinsatser  
Under våren 2008 kontaktades ett tjugotal skolor i Kalmar län via brev med information 
om projektet. Brevinformationen följdes upp med telefonkontakt som i vissa fall följdes 
av inbokade möten med skolledning och personal. Information om projektet lämnades 
också vid ett flertal skolkonferenser både inom som utanför regionen. Det fanns ett stort 
gensvar och ett uttryckt behov på de flesta skolor att få påbörja ett utvecklingsarbete 
enligt riktlinjerna i projektet. Samtidigt märktes en stress hos både lärare och skolledning 
inför Skolverkets direktiv att ta fram individuella utvecklingsplaner med skriftliga 
omdömen för alla elever i grundskolan. Det visade sig senare att de flesta kontaktade 
skolor avböjde erbjudandet om att delta i projektet Hållbara kliv därför att deras resurser 
för fortbildning, både i tid som pengar, var uppbokade för aktiviteter som hänvisade till 
de nya direktiven från Skolverket. 

 
Utifrån detta faktum fick en annan strategi tas fram för att nå ut till skolorna. Viktigt var 
att projektet förankrades på ”högre” nivå i regionen och därigenom kunna marknadsföras 
som ett arbetssätt för att utveckla lärandet för hållbar utveckling samtidigt som 
individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen togs fram. Kontakt togs därför 
med RUC, det Regionala Utvecklings Centrat i Kalmar län (Högskolan i Kalmar) och 
GYF, Kalmarsunds Gymnasieförbund för att därigenom få direktkontakt med framförallt 
skolledare.  
I början på läsåret 08-09 etablerades ett samarbete med ovanstående aktörer och i 
samarbete med RUC, som också tog ett ansvar som medfinansiär, togs ett 
lärarfortbildningsprogram fram utifrån den arbetsplan som tagits fram vid ett möte med 
styrgruppen i juni månad.  
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Fortbildningsprogrammets första fas omfattade fem seminarier kopplat till workshops där 
innehållet byggde på utvärderingen av och erfarenheter från Hållbara kliv – del 1. 
Bilaga 1. 
 
Nya kontakter etablerades som skulle vara delaktiga i fortbildningsprogrammet enligt den nya 
strategin, där det också ingick att ”fasa” ut styrgruppens direkta insatser i projektet och ersätta 
dem med regionala aktörer. 
 

 

Informationsfolder som delades ut v id alla 
träffar med skolledare och pedagoger. 

Bilaga 2. 
 
Seminarieserien presenteras via direktkontakt med skolledare och lärare i regionen via RUC,  
GYF och XLs,( eXperimentLabbet i Kalmar), ambassadörsnätverk. 
Information om projektet gavs också i samband med seminariedagar för lärare.   
Bilaga 3.  
 
 

  

Träff med lärare, Arabyskolan i Växjö. 

 
 
 
Genomförandefas – Seminarieserien Aktivt lärande för hållbar utveckling  
Trots den massiva informationssatsningen i hela länet var det endast två arbetslag, ett från 
Lindsdalsskolan och ett från Lars Kaggskolan i Kalmar, (en högstadieskola och en 
gymnasieskola) sammanlagt 25 lärare, som deltog i projektet enligt ursprunglig 
projektplan. För att nå målet om antalet deltagande lärare i projektet och också för att få 
en större spridning av projektet och samtidigt en marknadsföring av nästa steg så 
vidgades projektet genom att bjuda in  lärare i hela regionen att delta på de inplanerade 
seminarierna. Programmet för seminariedagarna fick därmed olika utformning, ett 
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specialinriktat för projektdeltagarna där tid fanns avsatt för återkoppling och 
erfarenhetsutbyte kring de elevaktiviteter som skulle genomföras mellan 
seminarietillfällena. Och ett mer allmänt program som skickades ut via RUC i Kalmar 
och XLs ambassadörsnätverk. 
Antalet deltagare vid seminariedagarna kom därmed att variera stort, från ca 25 till ca 50. 
Ett tiotal lärare utanför projektet deltog vid samtliga tillfällen. 
 
Seminarieseriens innehåll baserades på de synpunkterna som kom fram i utvärderingen av 
Hållbara kliv – del 1 där det bland annat framfördes behov av att omsätta teori till 
praktisk handling – vad och hur gör man rent konkret med eleverna i klassrummet. Med 
det som utgångspunkt påbörjades ett samarbete med kooperativet Simnet. 
(www.simnet.se). Simnet är ett pedagogiskt kooperativ och ett nätverk för pedagoger som 
arbetar med aktivt lärande. Deras uppdragsgivare är bland annat Sida och Den globala 
skolan och deras specialitet är att producera eget pedagogiskt material i form av 
simuleringar. 
Det teoretiska innehållet i seminarierna skulle Simnet konkretisera med 
simuleringsövningar samt ta fram passande övningar för pedagogerna att genomföra i 
sina klasser mellan sammankomsterna. I och med detta samarbete kom seminarieserien 
att få rubriken Aktivt lärande för hållbar utveckling.   
Kontakt togs också med det nationella centret för utomhuspedagogik, NCU, som har sitt 
säte i Vimmerby och som blev en annan aktör i fortbildningsprogrammet. 
  
Med anledning av de beskrivna problemen i inledningsskedet gick även större delen av 
höstterminen åt till informationsinsatser och endagars seminarier för lärare och skolledare 
för att väcka intresse och marknadsföra projektet. En träff för deltagarna i Hållbara kliv – 
del 1 genomfördes i september då en muntlig presentation av utvärderingen gjordes. 
Deltagarna fick även se resultatet av den elevenkät som genomfördes och utvärderades av 
Anders Jidesjö och som kan ses som en ”lokal” ROSE-enkät. Det blev många aha 
upplevelser för lärarna som sedan diskuterades och analyserades. Med på denna träff var 
större delen av styrgruppen och resultatet av diskussionerna på träffen användes senare 
för att finslipa programmen i seminarieserien Aktivt lärande för hållbar utveckling. 
Ytterligare en träff inklusive ett studiebesök planerades senare på hösten men fick tyvärr 
ställas in på grund av för få anmälda deltagare. 
 
Det första seminariet i fortbildningsprogrammet för arbetslagen från Lindsdalsskolan och 
Lars Kaggskolan genomfördes den 1 december 2008. Detta skedde i samband med 
Energy Forum i Oskarshamn. Precis som vid starten av Hållbara kliv – del 1 så inleddes 
den första träffen i del 2 med en föreläsning kring elevintresse och elevperspektiv av 
Anders Jidesjö, Linköpings Universitet. Detta för att få en gemensam plattform att utgå 
från för projektdeltagarna. 
På eftermiddagen gjorde Anders också en mycket uppskattad variant av föreläsningen 
men då med fokus för näringslivet. Som grund för de båda föreläsningarna låg resultaten 
från ROSE projektet. 
Bilaga 5. 
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Anders Jidesjö, Linköpings Universitet, tillsammans med några av 
projektdeltagarna vid seminariet den 1 december 2008. 

Energy Forum är ett återkommande årligt event i Oskarshamn där energifrågorna sätts i 
fokus. De senaste åren har barn och ungdomar varit de främsta målgrupperna där 
Energikontor Sydost haft möjlighet att påverka och utveckla innehållet i programmet. 
Detta event är också ett forum där näringsliv och skola kan mötas på lika villkor.  
Bilaga 4. 
 
Förutom seminariedagen för lärare så erbjöd Energy Forum flera olika aktiviteter 
anpassade för barn och ungdomar. Bland annat tävlingen ”Energi i femman” där samtliga 
femteklasser i Oskarshamns kommun hade bjudits in att delta.  
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Stolta elever från Norra skolan tar emot första pris från moderatorn Johan 
Mauritzson.   



 

Femteklasserna hade också inspirerats till att jobba tematiskt med energifrågorna i skolan. 
Påskallaviksskolan bidrog med en hel utställning kring sitt skolprojekt på Energy 
Forum. Skolan hade under läsåret också deltagit i Energimyndighetens projekt Active 
Learning. 
 

 

Här är några exempel från  
Påskallaviksskolans energiarbete. De 
flesta energikällor fanns 
representerade och det märktes att det 
jobbats med stort engagemang.  

 

 

Kreativiteten flödade och bland annat 
hade några elever gjort en modell på 
en båt som drivs av ett 
multikraftverk.  

 
 
Våren 2009 
Fyra seminarier följde därefter under våren 2009 med varierande teman men med fokus  
på hållbar utveckling. Seminariet i maj lockade många deltagare utanför projektgruppen 
så i augusti genomfördes en extra dag med samma innehåll med riktad till lärare för de 
lägre åldrarna. 
 
Genom samarbetet med både nationella och regionala aktörer blev det en bra mix av 
medverkande föredragshållare. Vid samtliga tillfällen blandades teori med praktiska 
övningar. Projektdeltagarna fick uppgifter med sig ”hem” till klassrummet där övningarna 
skulle omättas till klassrumsmiljö och sedan redovisas vid kommande träff. Till skillnad 
mot Hållbara kliv – del 1 så gjordes inga studiebesök i anslutning till seminarierna, men 
alla träffar lades utanför vanlig klassrumsmiljö,som tex länsmuséet och 
eXperimantLabbet i Kalmar och vid Försjön utanför Vimmerby där seminarierna kring 
utomhuspedagogiken hölls.  
Seminarieprogrammen i sin helhet enligt bilagorna 6 – 10.   
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Thomas Krigsman från Skolverket pratar om Skolans roll för en hållbar 
utveckling. Seminariet hölls på Högskolan i Kalmar i januari 2009.  

 

 
 
 

 
Här får deltagarna själva fundera över vad hållbar utveckling är. 

 
 
En dag fylld av aktivt lärande leddes av Anders Szczepanski, NCU, Linköpings 
Universitet,vid Försjön i Vimmerby i maj månad. 
 

 
 
 
 

Några övningar var av det lite mer udda slaget. 
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Elevaktiviteter 
Mellan varje träff fick lärarna med sig uppgifter som skulle genomföras med deras elever 
och redovisas vid nästkommande träff. Uppgifterna togs fram av pedagogerna från 
Simnet i samarbete med föredragshållarna för att få rätt koppling mellan teori och 
praktiska moment.  
Den första uppgiften var kopplad till Anders Jidesjös föredrag kring elevperspektiv och 
där fick eleverna svara på frågorna: 
 - Vilka gemensamma samhällsutmaningar/problem står vi/världen inför? 
 - Vad är du intresserad av? 
 - Vad vill du lära mer om i skolan? 
 
Nedan är några av svaren från en gymnasieklass på Lars Kaggskolan: 

 Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? 
 Stoppa alla krig, svält och den ekonomiska krisen. 
 Miljöproblem 
 Finanskrisen 
 Globala uppvärmningen 
 Fossila bränslen tar slut 
 Klimatförändringar 
 Att kunna arbeta tillsammans i hela världen och hålla sams 
 Större jämställdhet mellan man och kvinna 
 HIV 
 Odla upp öknar 
 Epidemier, rasism och kriminalitet 

 
Sammanställning av alla svar finns i bilaga 11a – 11b. 
 
 
Genomförandefas – hösten 2009 
Under hösten 2009 fortsatte aktiviteterna med två workshops på eXperimentLabbet samt 
en tvådagars studieresa som ett komplement till seminarieserien som genomfördes under 
vårterminen. Bilagorna 12 – 15. 
Aktiviteterna ”designades” för projektdeltagarna men även här gick inbjudan ut allmänt. 
Höstterminen avslutades i december med ett tvådagarsseminarium i samverkan med 
Energy Forum. Detta evenemang fokuserade på årskurs fem, åtta och gymnasieskolan och 
var en utveckling av Energy Forum 2008. Här blev kopplingen skola – näringsliv mycket 
tydlig och utgjorde ett bra exempel på ett forum där skola och näringsliv möts. Bilaga 16.  
 

 
 

”Uppdrag Energi” – Tävling för 
gymnasieungdomar.  
Uppdragen hade tagits fram av 
två energiföretag. 
 
Tre tjejer från Oscarsgymnasiet 
jobbar med sitt energicase.  
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2009 års vinnare i ”Energi i 
femman”. 

 
 
 
Övriga aktiviteter inom ramen för projektet  
Som nämnts ovan deltog endast två arbetslag i projektet som helhet men däremot var det 
fler som ville genomföra olika former av aktiviteter och temaarbeten utan att binda upp 
sig för ett helt läsår.  
Sjöängsskolan i Kalmar genomförde ett energitema under vårterminen 2009 för 
årskurserna 3-6. Det arbetet skedde i samarbete med Regionförbundet i Kalmar, 
Länsmuséet i Kalmar och SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB). Som en kickoff för 
det arbetet bjöds all personal till en inspirationsdag på Äspö. Detta följdes sedan av att 
samtliga klasser fick besöka utställningen Klimatgreppet på länsmuséet. Därefter jobbade 
eleverna i skolan med olika energiteman och det hela avslutades med en miljödag i slutet 
av vårterminen där eleverna presenterade sitt arbete. Man använde sig bland annat av 
teater, utställningar och powerpointpresentationer.. Eleverna visade på ett otroligt 
engagemang vilket visas av nedanstående exempel.   
Bilagor 17 – 18. 
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Axplock från elevernas 
energiarbete under våren 
2009 på Sjöängsskolan i 
Kalmar. 

       
 
 
Inför Miljö och Energimässan i Kalmar genomfördes aktiviteten ”Utbytesjakten”. Det var 
en tävling för alla femteklassare i Kalmarsundsregionen som gick ut på att byta vanliga 
glödlampor till lågenergilampor. Tävlingen var en del i ett samarbete med IKEA och  
projektet Miljö & Energi 2008. De flesta skolorna som deltog jobbade under tiden med 
olika energiteman på skolorna. Bilagor 19 – 20.  
 

  

Genom ett stort engagemang från lärare 
och elever blev Fårboskolan vinnare i 
Utbytesjakten. 

 
 
Pårydsskolan i södra Kalmar län är en annan skola som jobbar med återkommande 
energiteman. Energikontor Sydost, framförallt genom eXperimentLabbet, är delaktiga i 
deras arbete. Våren 2008 avslutades deras arbete med en stor energimässa med flera olika 
aktörer medverkande samtidigt som eleverna fick visa upp sina arbeten.  
Bilaga 21. 
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Pårydsskolans arbete uppmärksammas i media. 

Flera av pedagogerna från Pårydsskolan deltog i seminarieserien Aktivt lärande för 
hållbar utveckling – våren 2009 
 
Slottsskolan i Borgholm samt Åkerboskolan i Löttorp är två skolor som också jobbar 
kontinuerligt med energiteman för deras högstadieelever. Flera elevkonferenser har 
genomförts med deras niondeklasser och då i samarbete med Regionförbundet i Kalmar,   
Sjöfarthögskolan och SKB. Elevkonferenserna är en kickoff för det arbete som eleverna 
sedan genomför på skolan.  
Liknande elevkonferens genomfördes för gymnasieskolans elever i Högsby som 
inspiration för både lärare och elever inför nästa läsår. 
Bilaga 22. 
 
 

 
 
 
Elevkonferens på Strandhotell i Borgholm för Slottskolans årskurs nio. 

 
Ovanstående är några av de skolor i regionen som kan uppvisa goda exempel på hur man 
kan jobba med energifrågorna. Här jobbar skolorna utifrån sina egna förutsättningar och 
där Energikontor Sydost och andra lokala och regionala aktörer finns med som stöd och 
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support. Spännande erfarenheter från detta arbete är det nätverk av olika aktörer som 
byggts utifrån skolornas behov och önskemål.   
 
Genom att samarbete med dessa skolor ”utanför” själva projektgruppen och i den 
omfattning som passade skolorna just då, så nåddes det antal lärare och elever som 
beskrevs i projektplanen och därigenom kunde fler fortbildningskoncept utvecklas.  

 
 
Parallella aktiviteter och informationsspridning   
Parallellt med planering och genomförande av läraraktiviteter samt bildande av nätverk 
med andra aktörer enligt ovan har ett samarbete etablerats med tre andra regioner i 
Sverige; Regionförbundet i Östergötland, senare Energikontoret Östra Götaland, 
Teknikdalen i Dalarna och Bio Fuel Region i Västerbotten/Västernorrland. Denna 
samverkan har lett fram till en gemensam ansökan om medel från Energimyndigheten och 
Skolverket för att genomföra ett nationellt projekt under tre år. Projektet har fått namnet 
KNUT och riktas mot pedagoger, elever, skolledare, politiker och lärosäten. 
(www.knutprojektet.se).   
Information av resultaten från Hållbara kliv del 1 och 2 har kunnat spridas utanför 
sydostregionen genom samarbetet i KNUT projektet likväl som resultat och erfarenheter 
från de övriga regionerna har kommit sydostregionen till del. 
 
Spridning och information av projektidén Hållbara kliv har också skett vid ett flertal 
tillfällen i regionen. Inte bara genom Energikontor Sydost utan också via kontakter 
mellan Linköpings Universitet och regionens lärosäten. Detta ledde till att samverkan 
skapades mellan Energikontor Sydost och Regionalt Utvecklingscenter i Växjö, RUC, där 
det fanns ett stort intresse att till läsåret 09 – 10 genomföra en lärarfortbildning enligt 
Hållbara kliv konceptet. 
Sammanslagningen av Högskolan i Kalmar och Universitetet i Växjö till det nya 
Linnéuniversitetet från och med hösten 09 och den omorganisation som följde med detta 
har medfört att tidigare kontakter inte längre finns kvar i organisationen och nya 
kontakter måste skapas. Detta resulterade i att den planerade fortbildningen inte kom 
igång till hösten 2009 utan har flyttats fram i tiden och kommer att bli en del av KNUT 
projektet – del 2.  
Bilaga 23. 
 
Regionförbundet i Kalmar och dess medverkan i projektet Uthållig kommun samt övriga 
kommuner i regionen som deltar i projektet Uthållig kommun har fått information om och 
konkreta förslag till aktiviteter inom ramen för Hållbara kliv. Samtliga energi och 
klimatrådgivare inom nätverket Energirådgivarna Sydost har fått information och visat 
intresse att ta en mer aktiv del i skolverksamheten. Goda exempel finns från bland annat 
Alvesta kommun, Kalmar kommun, Oskarshamns kommun och Karlskrona kommun. 
I samarbete med energirådgivarna i Älmhult och Karlskrona genomfördes två seminarier 
där inbjudan gick ut speciellt till skolorna i regionen.  
Bilagorna 24 – 25. 
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Pär Holmgren, meteorlog och författare pratade om mat och klimat i 
Älmhult i september 2009. 

 
Det stöd med spridning av projektet och projektresultat via Myndigheten för 
skolutveckling som utlovades kom tyvärr inte att fungera i den utsträckning som var 
tänkt. Detta på grund av att Myndigheten för skolutvecklings lades ner som egen 
myndighet och kom att involveras i Skolverkets verksamhet från och med hösten 2008.   
 
Nationella arenor för informationsspridning har bland annat varit den internationella 
Story Line konferensen i Göteborg våren 2008 samt för enskilda energirådgivare på 
energitinget våren 2009. Det sistnämnda gav inspiration till energirådgivaren i Karlstad 
att genomföra projektet Energiutmaningen i samarbete med bland andra Energikontoret i 
Värmland, Karlstad Universitet och Energimyndigheten.  Som nämnts tidigare har 
information om projektet kunnat spridas genom nätverket i KNUT projektet. Bland annat 
har ett samarbete etablerats med Linköpings kommun och deras projekt Naturvetenskap i 
och utanför skolan som från och med läsåret 2010 - 2011 är en aktivitet inom KNUT 
projektet och drivs av Energikontoret Östra Götaland.  
 

4. Projektets resultat och erfarenheter 
Under punkterna 3.2 och 3.3 beskrevs måluppfyllelsen angående nådda målgrupper och 
antalet skolor som deltagit i projektet enligt ursprunglig projektbeskrivning. Genom att 
göra föreläsningarna i seminarieserien öppna för deltagare utanför projektgruppen så fick 
många fler pedagoger ta del av fortbildningsprogrammet.  
Utanför fortbildningsprogrammet har fler skolor varit engagerade vilket finns beskrivet 
under rubriken Övriga aktiviteter inom ramen för projektet. Därmed har fler olika 
koncept utvecklats för hur lärandet för hållbar utveckling kan bli en del av det vardagliga 
lärandet, framförallt i grundskolan. Det viktiga här är att koncepten har utvecklats i dialog 
med skolorna och byggts utifrån varje skolas förutsättningar och planerats för att passa in 
i en redan befintlig organisation. Erfarenheter härifrån visar de möjligheter som uppstår 
när idéer förverkligas genom ett brett samarbete och med flera aktörer inblandade. Här 
utgör arbetet med Sjöängsskolan ett gott exempel. Andra goda exempel återfinns i det 
koncept som utvecklats för elever i de högre årskurserna och gymnasiet. Där väcks 
elevers intresse för frågeställningarna kring energifrågorna kopplat till miljö och 
klimatproblemen genom att frågorna sätts in ett sammanhang där de känner sig hemma. 
Att förlägga konferenserna utanför klassrumsmiljö bidrar också till att skapa en positiv 
attityd till frågorna. Eleverna blir sedan delaktiga genom det arbete som följer i skolan. 
Detta koncept har utvecklats utifrån resultatet från ROSE projektet och de utvärderingar 
som genomförts vid varje elevkonferens. 
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Den samverkan som etablerats med näringslivet och branschorganisationen Svensk 
Energi har bidragit till att studiebesöken och elevkonferenserna har kunnat genomföras i 
den omfattning som redovisats.  
Det samarbete som skapats med det regionala utvecklingscentrat, RUC, på 
Linnéuniversitetet och nätverket kring detta har varit en förutsättning för att få en bred 
delaktighet och förankring av utvecklingsprocessen inom lärandet för hållbar utveckling 
där nya kurser inom området kan bli ett resultat.   
Under projektets gång har kontakter skapats även på nationell nivå med personer på bland 
annat Skolverket och utbildningsdepartementet vilket är viktigt för ett långsiktigt resultat 
och att på sikt kunna uppnå syftet med projektet.   
 

5. Övrigt 
I ansökan till projektet finns även en beskrivning av Hållbara kliv - del 3 som då är en 
fortsättning och utveckling av del 1 och 2. Här beskrivs också den påbörjade dialogen 
med Regionförbundet i Östergötland, senare Energikontoret Östra Götaland, Teknikdalen 
i Dalarna och Bio Fuel Region i Västerbotten/Västernorrland kommer. Den dialogen tog 
fart under hösten 2008 och ledde fram till en gemensam projektansökan till 
Energimyndigheten våren 2009. De aktiviteter som planerades att genomföras i Hållbara 
kliv – del 3 finns nu stället med i den regionala aktivitetsplanen för Energikontor Sydost 
som delaktivitet inom ramen för KNUT projektet från och med läsåret 2010 – 2011. 
 
 

6. Bilagor 
Bilagt finns program och annan dokumentation som mer ingående beskriver de aktiviteter 
som genomförts under projekttiden. 
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