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Inledning 
För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi hushålla bättre med våra naturresurser. Vår 
användning av fossila bränslen utgör den största orsaken till klimatförändringarna. Därför måste 
vi ställa om energisystemet genom energieffektiviseringar och att fasa ut de fossila bränslena och 
ersätta dem med förnyelsebara alternativ. 
En minskad energianvändning är den mest framgångsrika vägen i omställningsarbetet vilket 
också alla människor kan vara delaktiga i. Här spelar människors attityder och beteende den 
viktigaste rollen och för att påverka dessa behövs informationsinsatser och kunskapshöjande 
åtgärder. Vi vet att för att öka möjligheterna att ta till sig information och nya kunskaper så krävs 
att man skapar ett intresse för de frågor man fokuserar på. Frågorna som kopplas till den globala 
uppvärmningen är mycket komplexa och kräver därför också att de sätts in ett sammanhang som 
alla känner igen sig i. 
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 sydostregionen. Ett arbete som oftast genomförs i samarbete med andra aktörer 
både på lokal, regional som nationell nivå.  
 
Energikontor Sydost är ett icke-vinstdrivande informations- och kunskapscenter som jobbar för 
ett hållbart energisystem. Vi arbetar inom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län och har kontor i 
Växjö och Oskarshamn. 
Målen är en minskad klimatpåverkan och regional utveckling genom en satsning på förnybara 
energikällor och energieffektivisering. Vi arbetar med alla aktörer som vill arbeta mer medvetet 
med energifrågor: industrin, kommuner, skolor, transportsektor och fastighetsägare. 
Våra projekt sker i nära samarbete med den offentliga sektorn i sydöstra Sverige. 
Energimyndigheten, Myndigheten för skolutveckling och Vägverket är andra viktiga 
uppdragsgivare. Många av kontorets projekt finansieras genom olika EU-program. I EU-
projekten samarbetar vi med energikontor och organisationer i hela Europa. Kontoret är medlem 
i FSEK, Föreningen Sveriges Energikontor och i den europeiska organisationen för energikontor 
FEDARENE. 
Energikontor Sydost startade 1999 och utvecklades länge som en del av föreningen SSKL, 
nuvarande Regionförbundet Södra Småland. Från och med 2007 drivs kontorets arbete i ett 
aktiebolag som ägs av kommuner och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 
 
Beskrivning av Energikontor Sydosts arbete med beteende och utbildningsfrågor  
Sedan 2003 arbetar Energikontor Sydost aktivt med utbildningsinsatser mot skolorna i vår 
region. Syftet med det är att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och energi. Vårt 
budskap kring de frågorna utgår alltid från begreppet hållbar utveckling. 
Vi har under hand konstaterat att det saknas både intresse och kunskap hos pedagogerna för de 
här frågorna vilket får till följd att de inte prioriteras i den utsträckning som läroplanen och 
kursplanerna förskriver. Därmed får inte heller de nedslag vi gör på skolorna någon långsiktig 
effekt utan kan istället liknas vid en lustfylld dag då man slipper ordinarie lektioner.  
Till detta har flera olika vetenskapliga undersökningar visat på elevers bristande intresse för 
naturvetenskap och teknik.  Bland annat kan nämnas ROSE projektet som är en stor 
internationell studie bland högstadielever runt om i världen. Den visar på vad ungdomar är 
intresserade av och hur de upplever undervisningen i naturvetenskap och teknik i skolan. Studien 
visar också skillnader mellan könen vad gäller naturvetenskap och teknik där flickorna visar 
mindre intresse för de här frågorna. Dessutom upplevs frågorna inte relevanta för dagens 
ungdomar.  
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Projektet Hållbara kliv 
Projektet Energi för unga i skolan – Hållbara kliv steg 1 är ett resultat av flera års arbete för att 
skapa ett samarbete mellan Energikontor Sydost och ansvariga myndigheter och övriga aktörer 
som arbetar med fokus på utbildningsväsendet. I detta projekt har vi vänt oss till lärargruppen för 
att genom dem nå så många elever som möjligt. Projektet ska ses som en lärarfortbildningsinsats 
med målet att få till en utvecklingsprocess på de deltagande skolorna. Viktigt har varit att se 
processens avtryck i klassrummet, det vill säga hur eleverna påverkas.   
 
 

 
 

Elever från Kristinebergsskolan i Oskarshamn 
 

“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.”( Myndigheten för skolutveckling). 
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Sammanfattning 
Under läsåret 2007 – 2008 har Energikontor Sydost genomfört steg ett i projektet Energi för unga 
i skolan – Hållbara kliv, i samarbete Energimyndigheten och Myndigheten för skolutveckling. 
Åtta lärararbetslag från sex skolor i Kalmar län, tre gymnasieskolor och tre högstadieskolor har 
deltagit. Arbetslagen har träffats i seminarieform nio heldagar under perioden april 07 till maj 08. 
Det övergripande temat för seminarierna har utgått från samhällsutmaningarna kopplat till 
elevintresse och skolans styrdokument. Under hand kom mycket fokus att sättas också på 
bedömningsfrågorna. 
Projektet bytte namn till Hållbara kliv där kliv är en förkortning av kunskap, lärande, intresse 
och vetenskap. Dessa ord sammanfattar innehållet i den fortbildningssatsning för lärare som 
projektet syftat till. 
 
Fokus i detta första steg har varit att belysa ungdomars dåliga intresse för naturvetenskap, energi 
och teknik där ¹ROSE projektets resultat använts som bakgrundsfakta.  
Forskning kring det meningsfulla lärandet visar att delaktighet i lärandet samt att kunna se 
sammanhangen har en avgörande betydelse för att fånga och behålla elevers intresse för 
komplexa frågeställningar.   
Kan ett exempel på meningsfullt lärande vara kopplat till vår tids största samhällsutmaning, 
klimatförändringarna?  Hur blir i så fall eleverna delaktiga i det lärandet; Lärande för hållbar 
utveckling? 
Ett sätt att se sammanhangen kan vara att belysa klimatförändringarna ur perspektivet att det är 
människors livsstil och beteende som orsakar den globala uppvärmningen. Då blir de 
naturvetenskapliga fenomenen inte lika abstrakta längre och ungdomarna får en förståelse för 
problemställningarna och motiveras till att lära mer.  
 
En viktig del i projektet var att det skulle bidra till en skolutvecklingsprocess på utvalda skolor 
och inte upplevas som ett ”tomtebloss”, dvs. något man gör bara här och nu. Därför har lärarnas 
kunskapspåfyllnad inom naturvetenskapliga ämnen blandats med diskussioner och arbete med 
bedömningens roll för lärandet. De teman som eleverna ute på skolorna jobbat med under 
projektets gång har varit en del i det vardagliga lärandet som också kunnat betygssättas. 
Temaarbetena ska också ha haft en tydlig koppling till läroplanen och kursplanerna.   
  
Arbetet har bedrivits i nära samverkan med Myndigheten för skolutveckling och en 
referensgrupp med representanter från Linköpings universitet och Stockholms universitet 
(tidigare Lärarhögskolan i Stockholm). Referensgruppen har förutom att planera genomförandet 
också varit aktiva vid seminarierna. Därutöver har flera av regionens energiföretag samt andra 
aktörer inom energibranschen varit delaktiga och bidragit med föreläsare och väl planerade 
studiebesök. 
 
1) 

   .  
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Genomförandet 
 
Planeringsarbetet 
Planeringsarbetet inför projektet påbörjades senhösten 2006 med möten med referensgruppen. 
Utgångspunkten i planeringen var hur lärandet skulle göras intressant samtidigt som skolans roll 
för den hållbara utvecklingen skulle tydliggöras. Därtill var det viktigt att se hur skolans 
styrdokument är kopplade till dessa viktiga framtidsfrågor, samhällets utmaningar. Vägledande 
för projektet var också att arbetet skulle ingå som en del i det vardagliga skolarbetet för att 
därmed undvika känslan av extraarbete hos de deltagande lärarna. Detta gjorde att 
bedömningsfrågorna kom att utgöra en betydande del av projektet. 
En viktig förutsättning i planeringen var att innehållet i projektet skulle vila på vetenskaplig 
grund.  
Utifrån ovan beskrivna utgångspunkter för den planerade lärarfortbildningen togs minsta 
gemensamma nämnare fram och som också blev kärnan i projektet som kom att kallas Hållbara 
kliv. Ordet kliv är sammansatt av orden; kunskap, lärande, intresse och vetenskap.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Referensgruppen; 

• Astrid Pettersson, professor i pedagogik, Stockholms universitet, (lärarhögskolan) 
• Lars-Owe Dahlgren, professor i pedagogik, Linköpings universitet 
• Anders Jidesjö, doktorand i naturvetenskapernas didaktik, Linköpings universitet 
• Johan Hedbrandt, forskningsingenjör, Institutionen för Ekonomisk och Industriell 

utveckling, Linköpings Universitet 
• Annika Björn, doktor Tema Vatten, Linköpings Universitet 
• Kerstin Eriksson, projektledare Energikontor Sydost 
• Siv Frisell, undervisningsråd, Myndigheten för skolutveckling 
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Våren 2007  
I samarbete med Siv Frisell, undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling, besöktes 
skolledare och lärare på sex skolor i Kalmar län under perioden januari – februari . Vid de 
träffarna förankrades projektidén för skolledarna och lärarna informerades om projektets syften 
och mål.  
Gensvaret från skolorna blev mycket positivt och samtliga sex skolor bestämde sig för att delta i 
projektet med ett eller flera arbetslag. 
 
De deltagande skolorna var: 
Ellen Keyskolan Västervik, högstadieskola, två arbetslag 
Slottskolan Borgholm, högstadieskola 
Kristinebergsskolan Oskarshamn, högstadieskola 
Västerviksgymnasiet, två arbetslag 
Oscarsgymnasiet Oskarshamn 
Jenny Nyströmskolan Kalmar, gymnasieskola  
 
Sammanlagt deltog 45 lärare. 
 
Parallellt med de initiala skolbesöken träffades referensgruppen vid tre tillfällen för att göra en 
grovplanering inför de tre första seminarietillfällena. 
 
Till referensgruppen kopplades Anna Engdahl från Myndigheten för skolutveckling, vars uppgift 
skulle bli att följa projektet och ansvara för att information om och utveckling av processen 
presenterades på skolmyndighetens hemsida.  
   
En tidplan för genomförande, datum för seminarierna samt en grov skiss på raminnehållet för 
projektet presenterades för deltagarna vid första träffen i april.  
Finplaneringen av det konkreta innehållet vid lärarseminarierna togs fram under projektets gång 
och i samråd med deltagarna. Detta var en viktig utgångspunkt för att få deltagarna så delaktiga 
som möjligt och att få ett innehåll som i stor utsträckning skulle fylla på med den kompetens som 
deltagarna efterfrågade.  
 
Första seminariet, i april, var en kickoff för hela projektet och inriktades på hur elevintresse 
kunde matchas mot skolans uppdrag och samhällets utmaningar. Träffen arrangerades vid Södra 
Cell, Mönsterås Bruk. 
 

 
Brukets kärnverksamhet är massaproduktion, men elleveranserna blir allt viktigare som ett led i kretsloppstänkandet. 
Förutom el levererar bruket även fjärrvärme till Mönsterås kommun och till Södras sågverk, som finns på området. 
Dessutom tillverkas pellets av vedens bark. Allt baserat på biobränsle 
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Andra seminariet, i maj, var fokus på utomhuspedagogik och hur synen på lärandet förändrats 
historiskt. Här samlades gruppen vid Torslunda forskningsstation på Öland där deltagarna också 
fick uppleva hur man kan ta tillvara naturen som en positiv lärmiljö. 
 

 
 
Mellan seminarietillfällena har arbetslagen fått olika uppgifter med ut i klasserna. Uppgifterna 
var kopplade till föreläsningarna och därför blev första uppgiften att undersöka elevintresset på 
skolorna. Utifrån elevernas svar gjordes en ”ram” varifrån de olika arbetslagen skulle arbeta. De 
fyra nyckelorden som utkristalliserades i elevsvaren och som blev vägledande i projektet var 
energi, miljö, elevintresse och Kalmar län.  Utifrån detta har sedan de olika arbetslagen planerat 
och genomfört temaarbeten på sina skolor. Dessa har varierat beroende på elevintresse och 
lärarnas förutsättningar till ämnesövergripande arbetssätt.     
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Hösten 2007 
I augusti genomfördes en tvådagars fortbildning med extra tonvikt på hur energi och 
miljöfrågorna är kopplade till skolans styrdokument. Detta tillfälle var förlagt till OKGs och 
SKBs anläggningar i Oskarshamn. Här gavs utrymme till både studiebesök och tid för 
bedömningsfrågorna. 
 
 

                       
 
 
 
 
September träffades gruppen på Futurum i Västervik där tyngdpunkten för dagen var arbete och 
planering i det egna arbetslaget men också ett besök på gymnasiebiblioteket 
som blev utsett som 2006 års bästa skolbibliotek. Deltagarna fick också information kring 
vattenvårdsprojektet i Västervik och projektet Vattenskolan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vy från Simpevarps by mot 
O1 och O2, två av tre reaktorer i 
Oskarshamn.  

Äspölaboratoriet 
SKBs anläggning för 
forskning kring 
slutförvar av använt 
kärnbränsle 

Interiör från Västerviks gymnasiebibliotek 
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Oktoberträffen var förlagd till Vindkraftexpot i Bergkvara, Torsås kommun, där en presentation 
av vindkraftens betydelse gjordes ur ett nationellt och regionalt perspektiv 
Förutom vindkraften fokuserades dagen på Projektens avtryck i elevernas kunnande, med  
följande frågeställningar;  
- Vad vill ni att eleverna skall kunna efter att projekten genomförts? 
- Hur kan vi ta reda på elevernas kunnande? 
Dagen avslutades med ett studiebesök på Söderåkra vindkraftverk. 

                                  

Den 29 november genomfördes höstens sista träff på Forum Oskarshamn i anslutning till Energy 
Forum. Förmiddagen ägnades åt diskussion i seminarieform där deltagarna presenterade sina 
olika projekt och arbetsmodeller för varandra. Inbjuden gäst till detta tillfälle var Pererik Åberg 
från SMHI, som pratade klimatfrågor ur sitt perspektiv, personligt och meteorologiskt. 
Dessutom hade lärarna tillfälle att besöka energimässan och de övriga aktiviteterna som erbjöds 
under Energy Forum. 
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Arbetet på skolorna 
Under hösten fick lärarna i uppdrag att göra en projektspecifikation bestående av: 
 

1. Projektets (preliminära) namn 
2. Projektets huvudsakliga innehåll. 
3. Ämnen som berörs av projektet 
4. Områden inom respektive ämne som berörs av projektet  
5. Mål (läroplansmål, programmål, kursplanemål) som projektet kan uppfylla. 
6. Kunskaper, kompetenser, förhållningssätt mm som eleverna ska ha möjlighet att visa 

under och efter projektets genomförande    
 
 
Följande är en kort beskrivning av respektive skolas projekt; 
 
Oscarsgymnasiet - Var finns energi, hur använder vi den och med vilka följder? 
Projektet utförs i grupper om 3-4 personer och ska resultera i en populärvetenskaplig artikel på 
temat ovan. Varje elev ska vidare läsa en artikel på engelska vilken ska redovisas/sammanfattas 
muntligt på engelskan. I artikeln ska finnas en sammanfattning (Abstract) på engelska vilket 
anger de viktigaste resultaten och slutsatserna. Varje grupp bokar och genomför en intervju samt 
gör en kort statistisk undersökning inom valt ämnesområde. 

 
Ellen Key skolan P-laget - Vatten, stan är full av vatten – Future Westbay? 
Ett temaarbete (Future Westbay) som kretsar kring Västerviks närmiljö, bl a havsmiljön, 
vattenförsörjning och rening, infrastruktur, turism samt skärgårdsnäringar. 
Syftet är att skapa intresse för miljön och forma och påverka samhället för en hållbar utveckling. 
Inom projektet ska göras studiebesök, exkursioner och bjuda in sakkunniga personer från företag 
och kommunen. Ett samarbete med syv för att knyta projektet till skolans prao ska påbörjas. 
Arbetssättet ska vara undersökande och vetenskapligt/reflekterande och slutprodukten ska 
redovisas offentligt, eventuellt på Naturrummet 
 
Ellen Keyskolan  N- laget - Ökad miljömedvetenhet i vardagen. 
Projektets huvudsakliga innehåll är att regelbundet ha punktinsatser från lärarna, i form av 
aktuella artiklar (både från Internet och olika tidningar), TV-program och film. Eleverna får 
under projektet olika uppdrag som består i att besöka olika sorters butiker, för att bland annat 
undersöka och ta reda på butikernas miljömedvetenhet. 
Eleverna får kontinuerligt i uppgift att ta reda på egen kunskap inom miljöområden. Det kan vara 
i form av artiklar, TV-program de sett och mindre undersökningar. Efter varje punktinsatts följer 
klassdiskussioner samt egna reflektioner i den egna loggboken. Klassen jobbar även med 
projektet Future city. Ett projekt som innebär att eleven ska öka sitt kunnande inom teknik, 
naturvetenskap och bygga upp kunskap och sitt intresse för att skapa en hållbar framtid. 
 
Slottsskolan - Tema 50-07 
Temat går ut på att eleverna skall göra en jämförelse mellan hur människor levde på 1950-talet 
jämfört med i dag. Eleverna skall, med hjälp av intervjuer, faktaanalyser och beräkningar göra 
jämförelser mellan de ekologiska fotavtrycken människor satte på 50-talet jämfört med de vi 
sätter idag.  
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Kristinebergsskolan - Miljön nu och om 20 år. 
Miljön nu och i framtiden (om 20 år) i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv 
genom fakta, förståelse, kommunikation, reflektion och analys. Projektet skall genomföras och 
utgå ifrån elevernas intresse inom miljö och arbetet skall inriktas mot PBL.  Exempel på områden 
som eleverna kan arbeta med är: migration, transporter, energi, mat, konsumtion, resurser, natur, 
djur, hälsa, bostäder, hygien, resor, vatten… 
 
Västerviks gymnasium - Livsstil och miljöpåverkan. 
Projektet går i huvudsak ut på att ge eleverna förståelse för hur vår energianvändning hänger ihop 
med miljöpåverkan. Således ska kopplingen mellan vår livsstil och resursfrågor tydliggöras för 
eleverna, så att de kan kunna utveckla ett förhållningssätt till dessa aktuella lokala och globala 
miljöfrågor. Till detta kommer eleverna att få insikt i olika partiers syn på miljöfrågor samt hur 
partierna ställer sig till den hållbara energiutvecklingen och vilka värderingar som finns gällande 
miljöfrågorna. 
 
Västerviks gymnasium – Energi, ekonomi och politik  
ett samarbete mellan Nk 1201och Sh1201 
Moment som ska ingå: 

1) Projekt kring energikällor och dess miljöpåverkan (nk) 
2) Debatt kring partiernas syn på energi och miljö (sh) 
3) Marknad och ekonomi(sh) 
4) Film: Al Gores film om miljö, samt diskussion (nk) 
5) Miljöhistoria och ekologism (sh) 
6) Lagar och politik på miljöområdet ( sh) 

 
Ovan beskrivna projektplaner från de olika arbetslagen på skolorna visar på en stor variation av 
lärandemetoder inom ramen för projektet. De visar också på de möjligheter som uppstår att jobba 
ämnesövergripande vilket är en viktig del i projektet. Det har rått stor kreativitet i grupperna och 
problemen som uppstått har snarare bestått av att avgränsa arbetet. 
Deltagarna har uppskattat den faktakunskap de fått vid de olika seminarietillfällena och använt 
sig av den i sina projektupplägg. 
Den kontinuerliga kopplingen som gjorts till bedömningsfrågorna har varit mycket uppskattad av 
deltagarna. Bedömningsfrågorna är en stor och viktig fråga både för elever som för lärare och här 
har man haft möjlighet till diskussion i frågan med professionellt stöd av Astrid Pettersson från 
Lärarhögskolan i Stockholm. 
 
Genom dessa olika projektarbeten har cirka 300 högstadieelever och 300 gymnasieelever 
jobbat med energi, miljö och klimatfrågorna på ett konstruktivt sätt under läsåret.   
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Hållbara kliv på Jenny Nyström gymnasiet i Kalmar 
Utdrag från skolans hemsida  
 

 
Ett ämnesövergrip-ande projekt i årskurs 1 på naturveten-skapsprogrammet. Under fem dagar arbetade eleverna med 
frågorna:  
Vad är hållbar utveckling? Hur vill vi att energianvändningen ska se ut om 50 år? 
 
 

  
Utifrån dessa frågor skapade NV-ettorna sina visioner och redovisade dem i form av tidningar, broschyrer, power-
pointpresentationer, modeller, planscher och filmer. 
 

                 
Projektet stöttas av Myndigheten för skolutveckling Energimyndigheten  
och Energikontor Sydost 
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Våren 2008  
I februari samlades gruppen på eXperimentlabbet i Kalmar. Här gavs en föreläsning om 
kemikalie- och sophantering. Efter en förevisning kring aktivt lärande diskuterades den 
bedömningsmatris som lärarna jobbat med i klasserna. 
 

 
   
Träffen i april var planerad att genomföras i Vimmerby där deltagarna förutom fortsatt arbete 
med sina projektarbeten också skulle få göra ett studiebesök på Arla mejeri. 
Tyvärr fick den träffen ställas in på grund av alltför många andra aktiviteter för lärarna den 
veckan. 
 
Avslutningen för vårterminen blev istället den 26 maj på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. 
Dagen fokuserades på språkets betydelse för lärandet kopplat till arbetslagens arbete med 
Bedömning av elevers kunskap och kompetens som visat sig i projektarbetet. 
Lärarna fick också tillfälle till ett studiebesök på Kapsellaboratoriet. 
 

                                                    
 
 
 
Studiebesök 
När träffarna varit förlagda i anslutning till energiföretag har också verksamheterna presenterats 
av representanter för företaget. Dessutom har det erbjudits studiebesök vilket gett lärarna goda 
insikter om företagens produktion och samhällsnytta. Detta sammantaget har gett lärarna en 
inblick i näringslivets villkor vad gäller miljöarbete, anpassning till marknaden och de krav som 
ställs från både nationellt som internationellt håll vad gäller anpassningen mot hållbara lösningar 
inom alla de tre dimensionerna, det ekonomiska, det sociala och det ekologiska. Företagen har 
också passat på att informera om det rekryteringsbehov som väntas inom branschen de 
kommande åren. 
 
 

Kapsellaboratoriet i 
Oskarshamn där SKB 
utvecklar och demonstrerar 
metoder för inkapsling av 
använt kärnbränsle 
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Hösten 2008 
Den 11 september bjöds arbetslagen och berörda skolledare in för en träff där utvärderingen 
presenterades och analyserades. Här gavs tillfälle för skolorna att berätta för varandra om hur de 
tagit tillvara och utvecklat de nya kunskaper som de fick genom projektet.  
Vid detta tillfälle presenterades också det preliminära resultatet av den ”lokala” ROSE enkäten 
som samtliga deltagande arbetslag låtit de inblandade eleverna svara på. 
 
 
 

 
 
 
Arbetslagen passade på att vid denna träff ge muntlig återkoppling på projektets innehåll och 
genomförande, både positiva och negativa; vad var bra, vad kan göras bättre osv. 
Därefter skickade arbetslagen in sina skriftliga kommentarer. Dessa har utgjort en bra grund inför 
den fortsatta planeringen av nästa steg i projektet, Hållbara kliv – steg 2. 
 

  
 
 
 
Nedan följer några av arbetslagens kommentarer 
”Vi har diskuterat här på Jenny Nyströmsskolan hur vi vill fortsätta projektet. Vi är alla överens 
om att vi kommer att använda den modell vi har arbetat fram även nästa år här på skolan. I 
övrigt skulle vi kunna tänka oss att lärare i hela länet erbjuds goda föreläsningar om hållbar 
utveckling ett par gånger per läsår. Dessa borde då vara öppna för alla lärare på högstadiet och 
gymnasiet. Behovet är stort och då skulle det finnas ett stort intresse från vår sida att delta och 
även utbyta erfarenheter, kanske i olika diskussionsforum”. 
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”Vi vill fortsätta själva med projektet Energi i åk 1. Både elever och lärare har lämnat positiva 
utvärderingar. Erfarenheter och lärdomar från detta år ligger till grund för hur vi gör nästa år. 
Vi kommer troligen att lägga lite färre antal timmar på detta projekt nästa år än under detta år. 
Eftersom tjänstefördelningen inte ser lika ut, kan kanske några kurser utgå medan andra kommer 
till. Detta kräver naturligtvis en hel del planeringsarbete. Vi kan inte bara kopiera förra årets 
plan. En elevenkät med nya elever ger andra önskemål. Genom att möta eleverna i 
planeringsarbetet får man ett större engagemang och bättre resultat.”   

”I första hand vill vi jobba på vår egen skola med projektet nästa år. Det kräver mycket tid och 
även en hel del ”förlorade lektioner” att åka iväg på samlingar av olika slag. Dessutom behöver 
vi hålla oss uppdaterade inom andra moment och områden i våra kurser. Vi bör hålla oss 
informerade om aktuell forskning även om andra moment än miljöfrågorna. 
I andra hand kan vi tänka oss att komma på enstaka samlingar, där vi diskuterar utvecklingar 
och forskningsprojekt inom t.ex. naturvetenskap och pedagogik-didaktik. 
Besök på industrier och institutioner är alltid uppiggande. Men vi måste i huvudsak jobba med 
vårt projekt på hemmaplan. 
En annan möjlighet till kontakter med andra skolor vore att erbjuda ev. intresserade kollegor, 
som jobbar med Hållbara (k)liv ett besök på vår skola, när vi jobbar med något av våra 
delprojekt. 
Dessutom vore det positivt att få möjlighet att skicka våra NV-elever på en veckas APU till olika 
natur- och teknikinstitutioner på universitet, högskolor och företag med forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Detta för att entusiasmera och inspirera våra elever att satsa på fortsatt 
högre utbildning.” 
 
”Kanske kunde vi skapa en katalog med ämnen för olika projektarbeten till våra NV-elever . 
Företag och högskolor kanske kan hjälpa till med olika förslag till uppgifter. Man skulle kunna 
få arbeten med lokal förankring och dessutom öka andelen projektarbeten med NV-moment. Det 
skulle också kunna skapa kontaktvägar mellan studenter, högskolor och framtida arbetsgivare. 
Ett stort TACK till Dig och Dina medarbetare för mycket trevliga och nyttiga dagar 
tillsammans.”  

”För vår egen del innebär deltagandet i projektet möjligheten att ta del av aktuell forskning,  
möta föreläsare från Linköpings universitet och få inblick i olika företag genom studiebesök.  
Genom att delta i projektet kommer vi tillsammans med andra lärare och experter inom 
pedagogik och olika ämnesområden att fortbilda oss. En stor del av tiden kommer att ägnas åt  
utvärdering och bedömning av elevarbeten genom att arbeta fram ämnesövergripande matriser.  
För eleverna innebär vårt deltagande i projektet att de kommer att få arbeta ämnes-
övergripande med frågor som rör hållbar utveckling. Detta arbete ligger väl i linje med våra 
strävansmål inom olika ämnen.”  

 ”För vår egen del innebar deltagandet i projektet att vi har fått möta engagerade och kunniga 
föreläsare. Vi har deltagit i intressanta studiebesök som ger inspiration till framtida studiebesök 
för eleverna. 
Slutgiltig utvärdering kommer att ske efter genomfört elevarbete och när projektet ”Hållbara 
kliv” är avslutat. 
Vi arbetar för att få utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling.” 
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Spridning  
Energikontor Sydost har presenterat projektet vid alla tillfällen som getts. Det har varit på 
lärarkonferenser arrangerade i egen regi, på nätverksträffar som Myndigheten för skolutveckling 
anordnat samt i sammanhang när någon av de andra involverade aktörerna i projektet anordnat 
träffar för lärare och skolledare. 
För detta ändamål togs en enkel folder fram som gav en kortfattad information om projektet samt 
ett informationsmaterial i form av en PowerPoint presentation. 

 
 
Därutöver har projektgenomförande och projektresultat presenterats på Energikontor Sydosts 
hemsida och nyhetsbrev, Energikicken. De medverkande skolorna har presenterat projektet på 
sina hemsidor och i några fall finns projektet beskrivet i skolornas kvalitetsredovisningar.  
Kompletterat till utvärderingen tas en dokumentation fram av referensgruppen där de olika 
delarna av projektet redovisas. Den kommer att läggas ut på Skolverkets hemsida. Där kommer 
också de olika arbetslagens projektgenomförande att presenteras. 
 
Den samverkan som påbörjats med andra liknande skolutvecklingsprojekt i Sverige har också 
haft en stark spridningseffekt. Framförallt gäller det projekt som genomförs i Västerbotten i regi 
av Bio Fuel Region, Teknikdalen i Dalarna och Regionförbundet i Östergötland, Östsam. 
Under hösten 2008 har också en dialog kring en samverkan med Växjö Universitet inletts.    
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Material 
Olika skolmaterial har presenterats och i viss mån delats ut till de deltagarna under projektets 
gång. Det material som använts har framförallt varit sådant som tagits fram av och finns 
presenterat på Energimyndighetens hemsida. Här återfinns både eget producerat material som 
sådant som arbetats fram i samverkan med andra aktörer. Världsnaturfondens material håller 
också en mycket hög klass och har utvecklats och kompletterats med kopplingen till skolans 
styrdokument vilket av lärarna har uppfattas som mycket positivt. 
Det har också delats ut och funnits möjlighet att köpa böcker som presenterats i samband med 
föreläsningarna. Fördragen har dokumenterats och lämnats till deltagarna.   
 
 
 

                                      
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Några exempel på bra skolmaterial 



 

 
www.energikontor-so.com 

19

 
 
Utvärderingen 

 
 
Ramböll Management AB fick uppdraget att genomföra en utvärdering av projektet.  
Utvärderingen inleddes med ett startmöte under våren som syftade till att förtydliga 
utvärderingsuppdraget och detaljer gällande utvärderingens syfte och genomförande. I den 
inledande fasen fördes även diskussioner om lämpligt bakgrundsmaterial för Ramböll att studera 
inför det fortsatta arbetet med utvärderingen. 

Den kartläggande delen har belyst vilka aktiviteter som har genomförts samt hur det var tänkt att 
dessa aktiviteter skulle leda till projektets avsedda resultat och effekter. För att finna svar på detta 
använde sig Ramböll av tre olika datainsamlingsmetoder; dokumentstudier, intervjuer med 
projektledning samt framtagande av förändringsteorin för pilotprojektet. 

För att få en god grundläggande bild av projektet, och inte minst de aktiviteter och de arbetssätt 
som genomfördes/användes inom ramen för projektet har Ramböll studerat den dokumentation 
som tagits fram inom projektet. Det har exempelvis handlat om projektbeskrivningar, 
avstämningar liksom material som sänts ut till deltagarna. 

I kartläggningsfasen genomfördes dessutom intervjuer med projektledningen. Intervjuerna 
gjordes som så kallade explorativa intervjuer, vilket innebar att projektledningen i öppna 
intervjuer berättade om projektet och dess aktiviteter så att utvärderarna kunde få en djupare 
förståelse för projektet. 

Som ett sista steg i kartläggningen genomfördes en workshop för att utveckla en förändringsteori 
för projektet (theory of change). Förändringsteorin beskriver hur olika mål, resultat och effekter 
är sammankopplade, samt hur de aktiviteter som ingått i projektet är avsedda att leda till att 
avsedda resultat och effekter nås. 
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Förändringsteorin beskriver hur olika mål och delmål är sammankopplade, samt hur de 
aktiviteter som ingår i projektet är avsedda att leda till resultat och effekter. 
 

Figuren nedan visar projektets förändringsteori. 

 

Fler lärare (icke NT) får 
ett ökat intresse om 
naturvetenskap och 
teknik

Omställningen till 
ett hållbart 
samhälle 
påskyndas

Lärare på olika skolor 
byter erfarenheter

Lärarna får uppdaterad 
kunskap om NT

Lärare från olika ämnen 
utvecklar ett tematiskt 
arbetssätt tillsammans, 
som en naturlig del av 
undervisningen (skapar 
sammanhang och ser 
helheter)

NT-undervisningen utgår 
från elevernas intressen

Lärarna får ökad 
kompetens att bedöma 
elevers kunskap vid 
temarbeten

Lärare och elever 
analyserar styrkor och 
svagheter i större 
utsträckning, gällande 
såväl undervisning som 
elevers kunnande

Temaarbetenas koppling 
till program- och 
kursplanemål synliggörs

Elevernas kunskap 
om/intresse för NT ökar

Skolledare stimulerar 
utvecklingen

Gemensamma 
studiebesök

Gemensamma 
föreläsningar

Temaarbeten (på
hemmaplan)

Introduktion av 
skolledarna i 
projektet

Gruppdiskussioner 
kring temaarbete

NT-undervisningen är 
meningsfull utifrån ett 
”hållbar-utvecklings-
perspektiv”

Lärarna får kunskap om 
elevernas intressen inom 
NT

Lärarna får ökad 
medvetenhet kring 
konsekvenser av det egna 
handlandet
(hållbara kliv)

Lärarna får ökad 
kompetens att inkludera 
elever i utvecklingen av 
undervisningen

Aktiviteter                          Utfall Resultat Effekter

 
 
Hela rapporten finns med som bilaga. 
 
Parallellt med utvärderingen genomfördes en ”lokal” Rose enkät bland de deltagande 
arbetslagens elever. Resultatet av den presenterades på träffen i september -08. 
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Slutsats 
Både deltagare och referensgrupp är överens om att den form av lärarfortbildning som arbetats 
fram under projektet är ett bra sätt att få långsiktiga effekter. Framgångsfaktorerna har varit att 
hela, eller delar av ett arbetslag, har kunnat delta, att fortbildningen pågått under en längre tid 
med kontinuerliga träffar kombinerat med praktiskt arbete i klasserna samt att träffarna varit 
förlagda till miljöer ”utanför” skolan. Deltagarna har också uppskattat att de haft möjlighet att 
påverka innehållet i fortbildningen. Positiva spinoffeffekter har varit att arbetslagen fått en 
starkare sammanhållning samt att man insett vikten av ämnesövergripande arbetssätt. 
 
Beslutet att redan från början låta bedömningsfrågorna löpa som en röd tråd genom projektet 
visade sig som mycket lyckat. Det har bidragit till att lärarna kunnat implementera nya kunskaper 
i den vardagliga verksamheten och därmed upplevdes inte projektet som en extra 
arbetsbelastning.   
 
Klargörandet att en del av projektets syfte var att sätta igång utvecklingsprocesser istället för ett 
projekt med en tydlig början och slut bidrog till en positiv attityd hos deltagarna. Detta innebar 
att arbetslagen arbetade efter sina egna och skolans förutsättningar. I sin tur ledde det till att det 
blev ett stort spektra av metoder och processer som utvecklades under läsåret. 
 
Målet att se vilka avtryck som sätts i klassrummet efter en sådan här fortbildningsinsats har efter 
bara ett läsår inte kunnat påvisas. Här behövs längre processer för att se några generella effekter. 
Dock har lärarna konstaterat att deras elever på många olika sätt uppvisat ett ändrat beteende och 
attityder vad gäller miljö och klimatfrågorna.  
 
Det som efterfrågats bland deltagarna har varit att omsätta nyvunna kunskaper i praktiken samt 
att inriktningen på föredragen i vissa fall har varit alltför teoretiska. Problemet har varit att kunna 
anpassa innehållet i föreläsningarna till de olika målgrupperna inom arbetslagen. 
 
Det som både deltagare och referensgrupp saknat under projektets gång har varit engagemanget 
från skolledarna. Arbetslagen har saknat stöd i form av uppmuntran och tid för att kunna 
engagera sig fullt ut i projektarbetet.  
Detta trots att projektet inleddes med besök och dialog med skolledarna. 
En negativ effekt av detta blev att spridning av projektresultat till övriga kollegor på skolorna i 
stort sett uteblivit. Därmed kommer inte utvecklingsprocesserna igång i den omfattning som var 
tänkt . 
 
Trots att det inte blev full pott i alla delar så anser referensgruppen att projektet 
blev mycket lyckat och kommer utifrån vunna erfarenheter att arbeta vidare och 
utveckla den här formen av lärarfortbildning.      
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Bilagor   
Bilaga 1  Elevperspektiv, sammanfattande utgångspunkt, Anders Jidesjö 
Bilaga 2  Presentation av Rose projektet 
Bilaga 3  Samhällsutmaningar 
Bilaga 4  Arbetsuppgifter till arbetslagen 
Bilaga 5  Presentation av projektet 
Bilaga 6  Folder Hållbara kliv 
Bilaga 7  Utvärderingen presentation 
Bilaga 8  Utvärderingen, hela rapporten 
Bilaga 9                              Seminarieprogram                                                                              


