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Vem är jag och vad ska vi göra idag? 



Vilka är ni? 



Frågor om Energi 

Vad är energi? 

Var kommer energin ifrån? 

 

 

Bygg ett vattenhjul och hissa upp en legobit! 



Fundera på.. 

 Hur skulle ni kunna 
jobba med energiformer 
eller energi och miljö 
kopplat till denna 
övning? 

 

 









Snart komplett version, med lektionsupplägg 



Vad vill vi att eleverna får med sig? 

• Kunskap  

• Räcker det? 

• Handlingskompetens!  

    Vad innebär det? 

 

Kunskap, vilja, mod och lust att agera, förmåga att söka lösningar, 
kritiskt granska och reflektera över olika alternativ, kunskap om 
påverkansmöjligheter, kunna påverka 

 



Hur ska vi då undervisa om viktiga 
framtidsfrågor? 
 

Vad säger forskningen? 



Viktigt för att få och behålla engagemang 

Känslor  

Social gemenskap 

Att uppleva sig kompetent 

Se andras framgång i påverkansarbetet 

 

Lösningsinriktat fokus  

 (kunskap, uppleva att det finns förutsättningar att agera och att man själv 

har kompetensen som krävs) 

 



Behöver inte vara negativt! 

 

Kombinera med hopp och meningsfullhet…. 

     ….. inte pessimism 

 

Viktigt att känna att det är möjligt att påverka 
men också att ha tilltro till att andra aktörer 
gör något. 

Rädd för att väcka oro? 



Intresseväckande och relevant? 

 Rolig och relevant allmänbildning, diskussion och 
reflektion eller ensidiga krav på katalogkunskaper 
eller? 

 

• Sammanhang!  

• Elevens vardag,  

• Egna intressen erfarenheter och känslor,  

• Koppling till andra ämnen (och ”verkligheten”). 

• Mellanmänskliga intressekonflikter 



När har ni upplevt att det glimmar till 
av engagemang hos eleverna? 

 

Att på lärarens inrådan slänga matavfall i 
komposten? 

Att på eget initiativ bedriva lobbyingarbete för 
att få mer ekologisk mat i skolan? 



Demokrati och inflytande 

 

Delaktighet och inflytande  

Mer fokus här och nu 

Mötas i demokratiska samtal 

Testa argument 

Inte bara mötas av massa färdiga svar 



Viktigt att anta utmaningen! 



Frågor för reflektion 

1. För att behålla ett engagemang för hållbarhetsfrågor 
verkar ”glädje över att agera” vara en nyckelfaktor. 
Det är också viktigt att förmedla hopp. Hur kan vi som 
pedagoger bidra här?  
 
2. Hur kan vi ta tillvara elevernas intresse och 
erfarenheter för att öka elevers inflytande?  
 
3. Hur skapar vi en skola där människor kan mötas, vara 
aktiva, ta initiativ och delta i demokratiska samtal 
i nuet istället för att fokusera på vad som ska uppnås 
senare?  

4. Ämnena undervisas oftast enskilt, men ska hänga samman och ingå i en 
gemensam utbildning. Kontexter däremot är gemensamma. Vilken roll har de 
olika ämnena i en kontext (t.ex. energiomställning i samhället.)?  
 



Material  
för alla åldrar 
 

• Förskola 

• F – 6  

• 7 – 9 

• Gymnasiet 

 

 




