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Erfarenheter från ett pilotprojekt där högstadieelever i tre kommuner har arbetat fördjupat med energi och klimat.  
Projektet har haft särskilt fokus på solenergi.

Solelever
Ett soligt samarbete om 
förnybar energi 2019-2020
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Välkommen att ta del av projektets erfarenheter!
Den här rapporten riktar sig till dig som är verksam inom skola och utbildning, energi- och klimatrådgiv-
ning eller på annat sätt har intresse av samverkansprocesser och kunskapshöjande insatser inom energi och 
klimat. Projektet Solelever har syftat till att ta fram och testa ett koncept för att arbeta med klimat och energi 
med särskilt fokus på solenergi i undervisningen i högstadiet. Solelever är ett initiativ inom energi- och kli-
matrådgivningen i tre kommuner med finansiering från Energimyndigheten. Vi som arbetat med Solelever 
hoppas att material, metoder och erfarenheter från projektet kan inspirera och vara till nytta för fler.

Varför ett samarbete om solenergi?
Kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro har nära sam-
verkan inom energi- och klimatrådgivningen och driver gemen-
samma projekt. Ett av initiativen innebär att öka kunskaper och 
intresse för solenergi med högstadieelever som målgrupp. En 
möjlighet att nå dem är att skapa ett relevant erbjudande till  
skolor att arbeta fördjupat med energi och klimat. Samtidigt är 
det en möjlighet att nå ut till hushållen genom eleverna. 

Naturskyddsföreningen har sedan tidigare ett uppskattat och 
välanvänt skolmaterial om energi och klimat, Energifallet.  
Naturskyddsföreningen har också tidigare erfarenhet av att  
stötta skolor i processer inom hållbar utveckling. 

Genom Solelever har kommunerna kunnat bidra till att uppfylla 
mål inom energi- och klimatrådgivningen samtidigt som en rad 
nya erfarenheter samlats in. 

Projektet i korthet
Idén till projekt Solelever kläcktes under hösten 2018 då kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro  
ville hitta ett sätt att låta högstadieelever utveckla sina kunskaper om energi och klimat med särskilt fokus 
på solenergi. Kommunerna hittade Naturskyddsföreningens solcellslaboration på webben och en dialog om 
samarbete inleddes. Det hela utvecklades till en projektidé med utgångspunkt i solenergi och med elever 
som målgrupp – det föll sig naturligt att kalla projektet för Solelever. 

Projektet har pågått under ett och ett halvt år. Det första halvåret, våren 2019, bestod av förberedelser och 
planering och under läsåret 2019-2020 kunde de planerade aktiviteterna genomföras. Solelever har utförts 
som ett pilotprojekt med avsikt att samla erfarenheter och lärdomar som kan vara till nytta för fler som är 
verksamma inom lärandeprocesser och samar-
beten kring energi och klimat. Tillsammans med 
fem högstadieskolor har projektgruppen tagit fram 
och testat ett koncept där skolor arbetar verklig-
hetsnära och ämnesövergripande med energi- och 
klimatfrågor i både lokala och globala perspektiv. 
Lektionerna och laborationerna har kompletterats 
med studiebesök och föreläsningar. Upplägget har 
också knutit an till de globala målen för hållbar 
utveckling. Under hela projekttiden har skolorna 
haft möjlighet att använda Naturskyddsförening-
ens processledare som bollplank i planering och 
genomförande.

 

Solenergi
Solen tillför mer energi till jorden än vad människan 
använder. Energin från solen kan tas tillvara med hjälp 
av solceller som omvandlar energin till el eller med 
solfångare som omvandlar energin till värme. 
En stor fördel med energi från solen är att den finns 
överallt på jordklotet. Det är bara några få länder 
som har egen olja, kol eller uran, men alla länder har 
solsken och människor kan få tillgång till el med hjälp 
av sol, även om de bor långt från ett elnät.



4

Projektet som tidslinje
Våren 2019: Uppstartsprocess

 

Läsår 2019-2020: Genomförandeprocess
 
 

 
Läs mer om de olika aktiviteterna under rubriken Konceptutveckling och aktiviteter.

Projektets arbetsgrupp
Projektgruppen för Solelever har bestått av en representant från respektive kommun med ansvar för  
energi- och klimatrådgivningen samt en person med processledande funktion från Naturskyddsföreningen:

• Håbo kommun: Anna Atterlöf, miljöstrateg, Plan- och exploateringsavdelningen.

• Sigtuna kommun: Friederike May (till mars 2020), Emma Hansson (från mars 2020),  
    hållbarhetssamordnare, Kommunledningskontoret.

• Upplands-Bro kommun: Nicola Björk, miljöstrateg, Kommunledningskontoret.

• Naturskyddsföreningen: Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningens skolenhet.

Medverkande skolor
Totalt tretton lärare och 260 elever, varav tolv klasser i årskurs 9 och en klass i årskurs 8, har arbetat  
med projekt Solelever på följande fem skolor:

• Gröna dalenskolan, Håbo kommun
• Potentia Education, Håbo kommun 
• S:t Olofs skola, Sigtuna kommun
• Ekhammarskolan, Upplands-Bro kommun
• Hagnässkolan, Upplands-Bro kommun

Ytterligare en skola i Sigtuna kommun avsåg från början att delta men hoppade av på grund av tidsbrist  
en bit in i projektet. 

Konceptutveckling och aktiviteter
Värvning av skolor
Projektgruppens kommunansvariga kontaktade sina kommuners skolor via rektorerna och berättade  
om möjligheten att delta i projektet. Därefter genomförde respektive kommunrepresentant tillsammans 
med ansvarig från Naturskyddsföreningen uppstartsmöten för att diskutera förväntningar och genom- 
förande med de lärare som hade anmält sitt intresse.

Framtagning av material och verktyg
Naturskyddsföreningen presenterade ett förslag på arbetsupplägg för skolorna baserat på befintliga  
övningar i skolmaterialet Energifallet, som tar upp olika energikällor, energivanor i hemmet, hur energi  
och klimat hänger ihop, begrepp inom energi, klimat och hållbar utveckling samt en solcellslaboration  
och en miljöanalys av den egna skolan. 

 

Konceptutveckling och 
värvning av skolor

Innovationstävling

Kickoff för medverkande lärare

Uppstartsmöten med 
medverkande skolor

Eftertest med eleverna

Förtest med eleverna

Planering och fortsatt 
konceptutveckling

Utvärdering med lärarna

Skolarbete kring energi, klimat och hållbar utveckling 
kombinerat med studiebesök/föreläsningar
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Lärarna uppmuntrades att kombinera upplägget med annat material som de trivs med.  
För att förstärka fokus på solenergi har det befintliga materialet inom Energifallet byggts på med; 

• Ett för- och eftertest för elever.
• Ett intervjuuppdrag.
• Två fördjupningsuppgifter kring solenergi. 
• Med utgångspunkt i en av fördjupningsuppgifterna genomfördes också en innovationstävling 
      som de medverkande skolorna fick inbjudan att delta i.
• En länklista med läs-, film- och poddtips kring solenergi.

Hela arbetsupplägget finns här: naturskyddsforeningen.se/skola/solelever.

Kickoff för Solelever
I augusti 2019 hölls en träff för medverkande lärare på Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm. Ener-
gisakkunnig på Naturskyddsföreningen, Kristina Östman, föreläste om aktuell status för solenergi i Sverige 
respektive globalt. Kommunernas kontaktpersoner berättade om energi- och klimatrådgivningens roll och 
uppdrag och lärarna fick tillfälle att lära känna varandra och prova på att laborera med solcellsbyggsatser. 
Avslutningsvis fick lärarna sitta tillsammans och planera och diskutera arbetsområdet med kollegorna och 
även möjlighet att bolla idéer skolorna emellan.

Arbetet i skolan
Skolornas arbete med Solelever har skett vid varierande tidpunkter under läsåret. Några har arbetat mer 
koncentrerat som ett längre temaarbete och några har delat upp arbetet i mindre portioner mer utspritt 
över hela läsåret. Naturskyddsföreningen och kommunens energi- och klimatansvariga har fungerat som 
bollplank och stöd till lärarna.  

Samtliga medverkande skolor arbetade med Solelever i 
NO- och teknikämnena. Ett par skolor kopplade också in 
SO-ämnena, en skola samverkade brett inom NO, teknik, 
SO, matematik, hem- och konsumentkunskap samt bild. 
Eleverna har arbetat både enskilt och i grupper med 
olika fördjupningsuppgifter, laborationer och projekt- 
arbeten. 
 
På en av skolorna gjorde eleverna ett större fördjup-
ningsarbete kring olika energikällor och skapade plan-
scher och modeller som de ställde ut på skolan, eleverna 
redovisade också sina arbeten muntligt för årskurs 4. En 
annan skola gjorde ett projektarbete om livsstilars påver-
kan på klimat och miljö, och ytterligare en annan skola 
fördjupade sig genom ett arbete med livscykelanalys. 
 

Lärare på kickoff för projekt Solelever i augusti 2019.
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https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/solelever
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Tävling: Solcellsinnovationer
Hur kan solceller lösa problem och bidra till en hållbar utveckling? Det fick eleverna utforska genom en  
innovationstävling. Tävlingsuppdraget byggde på fördjupningsuppgiften Solcellsinnovation som togs fram 
inom projektet. Eleverna motiverade sina idéer utifrån hållbarhets- och livscykelperspektiv samt vilka  
globala mål de bidrar till. Finalen i tävlingen fick med anledning av coronapandemin genomföras digitalt. 
Eleverna skickade in sina bidrag i form av foton, digitala presentationer och korta filmer till juryn som  
bestod av projektets arbetsgrupp. Bland elevernas kreativa och intressanta bidrag fanns konstruktioner  
som båtar, vattenkraftverk, vattenrenare och luftrenare.

Till vänster: En prototyp och presentation av en soldriven plastsamlarbåt. Till höger: Presentation av en idé om en  
solenergi-app där det bland annat går att köpa och sälja solceller, både nya och begagnade. Båda bidragen kommer  
från elever i Håbo kommun.

Studiebesök och föreläsningar
Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner tog fram en lista med möjliga studiebesök lokalt eller i regio-
nen som på något sätt knyter an till arbetsområdet energi och klimat. Listan innehåller förslag på besök  
på solcellsanläggningar, kraftvärmeverk och andra relevanta verksamheter som erbjuder pedagogiska  
aktiviteter. Flera av skolorna hade planerat att besöka Tekniska museet under denna period,  men det var 
inte genomförbart. Inbokade besök på Lidl i Kungsängen, kretsloppsanläggningen i Högbytorp, Käppala-
verket på Lidingö och Vetenskapens hus i Stockholm ställdes också in. 

Test av ny visning om hållbar utveckling på Tekniska museet
Tidigare har skolor genom energi- och klimatrådgivningen i de tre kommunerna erbjudits besök till utställ-
ningen Spelet om energin på Tekniska museet, en utställning som hann lägga ned innan skolornas arbete 
med Solelever drog igång. Samtidigt hade man påbörjat utvecklingen av ett nytt skolprogram; Hållbar  
vision. Här uppstod en möjlighet för Solelever att testa konceptet i utvecklingsfasen. Då alla delar i  
visningen inte fanns på plats ännu togs i stället en specialkomponerad visning fram, uppbyggd kring  
delar av befintliga utställningar i kombination med en workshop om teknik och innovationer kopplat till  
de globala målen.

Två av skolorna i projektet har varit med och testat visningen. En av dessa var på plats på museet där  
klassen gick en guidad tur med museets pedagoger innan de landade i museets kreativa verkstad där de  
fick klura på innovativa lösningar för en hållbar framtid och bygga 3D-modeller av sina idéer. Den andra 
skolans besök kunde inte genomföras på plats med anledning av coronapandemin. I stället arbetades en 
digital variant av Hållbar vision fram och museet och klassen kunde träffas på videolänk. Klassen fick  
låna byggsatser från museet för att kunna genomföra den kreativa delen på distans.

Skolprogrammet Hållbar vision i sin helhet kommer att finnas tillgänglig för skolor att boka in sig på  
från och med hösten 2020 – som digital distansvisning eller som fysiskt besök på museet. 



7

Elever träffade kommunernas kontaktpersoner
Fyra skolor i projektet fick digitala eller fysiska föreläsningar från kommunens miljöstrateg eller hållbar- 
hetssamordnare om vad energi- och klimatrådgiv-
ningen gör och hur kommunen arbetar med miljö 
och hållbar utveckling. I samband med föreläsning-
en fick eleverna delta i några interaktiva moment 
med frågesport om energi och möjlighet att tycka till 
kring olika hållbarhetsfrågor. Under träffarna fick 
eleverna också tillfälle att ställa frågor om kommu-
nens hållbarhetsarbete. En klass fick också i förväg 
i uppdrag att testa verktyget Solkartan där de letade 
upp sin bostad eller skola för att se hur stor potenti-
al taket har för produktion av solel och solvärme.

Elever intervjuade vuxna om energivanor i hemmet
Inom projektet togs det fram ett intervjuuppdrag för eleverna att genomföra med en förälder eller annan 
vuxen i deras närhet. Intervjun avslutades med en kort frågesport där eleverna kunde testa intervjuperso-
nens kunskaper om solenergi. Intervjuuppdraget, som var frivilligt att använda sig av, syftade till att initiera 
samtal om energivanor i hemmet och skapa reflektion kring det egna hushållets möjligheter att satsa på 
solceller oavsett bostadstyp. 
 

Några av de ord som dök upp när frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet solenergi?” ställdes i intervjun.

Elever från Håbo och Sigtuna kommuner fick 
bygga modeller av sina hållbara visioner för 
framtiden. Den ena klassen besökte Tekniska 
museet (de två övre bilderna) i december 
2019 och den andra klassen kopplade upp 
sig på länk med museet från klassrummet i 
maj 2020 (de tre nedre bilderna).

Solkartan
Energi- och klimatrådgivningen har tillsammans med 
Storsthlm tagit fram verktyget Solkartan. Med hjälp 
av kartan går det att välja ett visst tak i regionen och 
se hur mycket solenergi som når taket, tillsammans 
med en preliminär bedömning av om det är lämpligt 
att installera solfångare eller solceller.

Verktyget finns på: 
energiradgivningen.se/solkartan

https://energiradgivningen.se/solkartan/
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Inställt och omställt med anledning av coronapandemin 
Samtliga deltagande skolor arbetade i olika omfattning inom Solelever under våren 2020 när pandemin  
bröt ut. Ett par av skolorna planerade i stort sett hela arbetsområdet till våren medan andra skolor hade  
kvar vissa delar under vårterminen. Coronapandemin kom att påverka skolvardagen genom perioder av  
hög frånvaro bland lärare och elever. Detta gjorde att delar av projektarbetet ströks. Restriktioner gällande 
olika fysiska sammankomster och resor begränsade skolornas möjligheter att göra studiebesök. Trots  
rådande omständigheter kunde flera aktiviteter genomföras, till exempel innovationstävlingen och digitala 
träffar med Tekniska museet och även med kommunens ansvariga för energi- och klimatrådgivningen.

Projektet skulle ha avslutats med en gemensam träff för de medverkande klasserna där de skulle ha fått 
möjlighet att träffas och visa sina arbeten för varandra. En sådan träff var inte genomförbar med anledning 
av coronapandemin. Klasserna fick i stället avrunda terminen och sin medverkan i projektet var för sig  
genom att samlas och se en kort film med en hälsning från projektgruppen. Klasserna skickades också fika 
att mumsa på och ett kortspel om klimat att spela i samband med avslutningstillfället.

Resultat
Syftet med projektet har varit att skapa och testa ett undervisningskoncept som kan bidra till att stärka 
elevers kunskaper kring energi och klimat med särskilt fokus på solenergi. Ur ett långsiktigt perspektiv är 
förhoppningen att det kan bidra till hållbara energival i framtiden.

Att arbeta med energi och klimat i ett bredare grepp är relevant för att ge solenergin en tydlig kontext och 
sätta den i relation till andra energikällor samt för att synliggöra hur energianvändning hänger ihop med 
klimatet. Genom hela arbetet har fokusämnet solenergi löpt som en röd tråd, där eleverna i olika uppgifter 
och aktiviteter fått fördjupa sig och se möjligheterna med solenergi i ett lokalt och globalt perspektiv. 

För att mäta elevernas kunskapsutveckling togs ett elevtest fram inom projektet. Samma elevtest genom- 
fördes både före och efter genomfört arbetsområde. Det sammanställda resultatet av elevtesterna grundar 
sig på inlämnade för- och efterresultat vid två skolor. Bedömningen av testerna gjordes efteråt av process-
ledaren för Solelever tillsammans med en kollega på Naturskyddsföreningens skolenhet som är utbildad 
NO-lärare och skolutvecklare. Resultatet från testet kan inte ses som representativt för alla medverkande 
elever, eftersom alla fem skolor har arbetat på varierande sätt och testsvar har uteblivit från tre av skolorna. 
Vad eleverna lärt sig, vad de tyckt om arbetet och vad de bär med sig framgår också av de utvärderingar  
som gjorts med lärarna på alla fem skolor i projektet.

Resultat av för- och eftertest
Elevtestet bestod av en kombination av faktafrågor och resonemangs- och frisvarsfrågor. Resultatet  
presenteras därför i två delar, där den första visar utvecklingen av faktakunskaper och den andra ger  
en sammanfattad bedömning av hur elevernas resonemang utvecklats.

Faktakunskaper om energi och klimat
Resultat förtest: 55 % rätta svar i genomsnitt
Resultat eftertest: 83 % rätta svar i genomsnitt
Kommentar: Eleverna hade förhållandevis goda förkunskaper om energi och klimat och det syntes en  
fortsatt kunskapsutveckling efter arbetsområdet. Till exempel visade förtestet att 100% av eleverna redan 
kände till energiprincipen. Däremot var det större skillnad när det gällde att sortera energislag eller  
känna till skillnaden mellan solceller och solfångare.
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Resonemang och begreppsanvändning kring energi och klimat

Kommentar: Resultatet visar en tydlig progression hos eleverna inom energi- och klimatområdet. Den  
begreppsliga förmågan har utvecklats märkbart. Fler och nya centrala begrepp inom området används.  
Begreppen relateras till varandra och sätts i sammanhang för att förklara och visa på samband i högre  
utsträckning. I eftertesterna breddas perspektiven och externa aktörer som företag och kommun och  
politiska påverkansmedel som lagar, skatter, prissättning och information ges betydligt större utrymme.  
I förtesterna ligger fokus på insatser som att åka mindre bil, äta mindre kött, cykla, öka användningen  
av elbilar och solenergi. Dessa insatser återfinns även bland svaren i eftertesterna men underbyggs då  
i större utsträckning med argumenterande resonemang.
 
Så tyckte skolorna
Vid vårterminens slut 2020 genomfördes utvärde-
ringar med lärare på samtliga skolor i projektet. 
Där fick de bland annat svara på hur de arbetat i 
skolan och hur de upplevt det material och andra 
resurser som erbjudits inom projektet.

Färdiga koncept lockar
Bland utvärderingarna framgår att det färdiga  
arbetsupplägget uppskattats. Några har gjort egna 
anpassningar och kombinerat med andra läro-
material. Det framgår också att klasserna arbetat 
varierat, både teoretiskt och praktiskt, genom 
grupparbeten och enskilda arbeten, laborationer 
och fördjupningar. En lärare berättar att eleverna 
särskilt uppskattat arbetet med solcellslaborationer 
och att bygga egna modeller och sedan förbättra 
dem och skriva rapport över processen. 

Tar med sig konceptet i den fortsatta  
undervisningen
Några skolor fick stryka arbetsmoment på grund  
av tidsbrist och/eller begränsningar i arbetet i och 
med coronapandemin, men uppger att de kommer 
göra ett nytt försök nästa läsår. Flera menar att de 
ser att de kommer att ha användning för arbets- 
upplägget i framtida undervisning. 
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Testsvaren har kategoriserats i de fyra kategorierna ej 
godkänt, basnivå, utvecklade svar och mer utvecklade 
svar. Efter arbetsområdets genomförande hade den 
procentuella fördelningen i respektive kategori. Fler 
testsvar kategoriserades alltså i utvecklade respektive 
mer utvecklade svar efter arbetsområdet jämfört med 
före, därför är den procentuella fördelningen lägre i de 
två första kategorierna i efter arbetsområdet.

Det har varit varierat under hela läsåret, med olika 
sätt att ta sig an området. 
  Lärare, Sigtuna kommun

Färdiga koncept och planeringar lockar bättre. 
Man sparar tid och får motivation för vidare 
utveckling och anpassning till sin egen skola.
   Lärare, Upplands-Bro kommun

Undervisning är en dynamisk process så om jag stött 
på något som inte fungerade eller inte förstods så 
omformar man. Så helheten blir nådd ändå.
   Lärare, Håbo kommun

Eleverna tyckte att det var roligt och praktiskt 
att flera ämnen samarbetade.
   Lärare, Håbo kommun

Jag gillade det med omvärldskunskapen, vad händer  
i världen, vad händer i Bålsta.
   Lärare, Håbo kommun

Grön: Förtest 
Blå: Eftertest
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Fortsatt samarbete välkomnas
I utvärderingen tillfrågades lärarna också om vilken typ av samarbete de skulle vilja se med kommunens  
energi- och klimatrådgivning i framtiden. Bland svaren finns förslag som går ut på att hålla mer kontakt, 
bjuda in eleverna för att visa det arbete som görs och vad som planeras i kommunerna inför framtiden  
samt hjälp med att ordna studiebesök och liknande aktiviteter.

Några utmaningar i arbetet
Den vanligaste utmaningen för skolorna var att hinna med allt de tänkt att göra och att hitta tillfällen 
tillsammans med kollegor för att göra den ämnesövergripande planeringen. En lärare nämnde också att 
arbetet blev lite utdraget eftersom merparten av deras arbete låg vid en tidpunkt då de andra skolorna inte 
arbetade med projektet. Vissa gemensamma moment i projektet låg mot slutet av vårterminen och för de 
som förlagt arbetet tidigare under läsåret kunde det upplevas som lite osynkroniserat. 

Sammanfattning och tips till andra
Projekt Solelever har genomförts i stort sett som det var tänkt från början men med vissa modifieringar, 
främst med anledning av coronapandemin. I utvärderingar med lärare och projektgrupp framgår det att 
projektet varit uppskattat och att alla på olika sätt ser att de kan ta vidare delar ur konceptet i framtiden. 

Några nyckelfaktorer för projektet
I ett samarbete mellan flera olika aktörer är det mycket att hålla reda på och många olika scheman att 
matcha. Baserat på erfarenheterna från Solelever delar projektgruppen här några nyckelfaktorer för att 
skapa goda förutsättningar att lyckas:

God framförhållning. Att få olika verksamhetsplaneringar och verksamhetsperioder att synka med varan-
dra kan vara en utmaning. En mycket god framförhållning i arbetet är därför en förutsättning. Skolor startar 
ofta planeringen av ett läsår redan under vårterminen föregående läsår och det kan finnas andra bestämda 
aktiviteter eller pågående processer i verksamheten att förhålla sig till.

Flexibla ramar för medverkan. Det är svårt att hitta en ”one-size-fits-all”. En väg att gå är att utgå från  
en gemensam målbild och några minimumåtaganden för medverkan och lämna utrymme för olika parter att 
medverka utifrån sina förutsättningar. Projekt Solelever har erbjudit skolorna en föreslagen arbetsgång med 
tyngdpunkt på vissa moment tillsammans med ett smörgåsbord av möjliga kompletterande delar.

Tillgänglighet, transparens och överskådlighet. I samverkan mellan aktörer som har olika system 
och verktyg i sin arbetsvardag kan det vara svårt att hitta en samlingsplats som passar alla, där det är lätt 
att komma åt och få överblick över all viktig information. I projekt Solelever har information och material 
skickats ut till skolorna både digitalt och med vanlig post. Allt material har också funnits samlat på en och 
samma sida på Naturskyddsföreningens hemsida. Genom bland annat en gemensam kickoff och en gemen-
sam Google Drive-mapp har de medverkande uppmuntrats att bolla frågor, dela med sig och stötta varandra 
under arbetets gång.

Samordning. En viktig förutsättning i arbetet är att ha en tydlig samordnare som tar ett helhetsgrepp, som 
kan hålla ihop arbetet och som medverkande parter kan vända sig till för frågor. Det är en fördel om sam-
ordningsfunktionen har god lokalkännedom och ett lokalt kontaktnät för att effektivt kunna hitta lösningar 
på allt från fikabeställningar och lokalbokningar till att ordna studiebesök och föreläsare. 

Ett skalbart koncept för fler att ta del av
Erfarenheterna och konceptet inklusive utvecklat skolmaterial från projekt Solelever är skalbart och anpass-
ningsbart för andra kommuner som vill arbeta på liknande sätt med energi, klimat och hållbar utveckling i 
skolan med tydliga kopplingar till närsamhället. 

De sammanställda erfarenheterna kring projektet kan också ses som inspiration och underlag till fortsat-
ta samarbeten, projekt och skolmaterial kring hållbar utveckling i allmänhet samt processer där skolorna 
involveras i kommuners hållbarhetsarbete. 

Allt material som tagits fram inom projektet finns samlat på: naturskyddsforeningen.se/skola/solelever

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/solelever
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Hållbar utveckling i skolan
Den svenska läroplanen för grundskolan (Lgr11) är  
tydlig med skolans uppdrag att lära om och för en  
hållbar utveckling. Till exempel ska miljöperspektivet 
– tillsammans med de historiska, internationella och 
etiska perspektiven – finnas med i all undervisning:

”Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] 
möjligheter både att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka och att skaffa 
sig ett personligt förhållningssätt till över-
gripande och globala miljöfrågor. Undervis-
ningen ska belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpas-
sas för att skapa hållbar utveckling.”

Tips till skolarbeten om energi, klimat och 
hållbar utveckling

• Arbeta ämnesövergripande! Samplanera med kolle-
gorna och arbeta mot flera läroplansmål samtidigt. 
Energi, klimat och hållbar utveckling passar för 
samverkan mellan till exempel NO-, och SO-ämnena, 
teknik, och hem- och konsumentkunskap.

• Använd närsamhället! Bjud in kommunens miljö- 
ansvariga för att berätta om det lokala arbetet  
för en hållbar utveckling eller undersök om ni kan 
besöka en solcellsanläggning, värmeverk eller  
annan typ av energianläggning. Är det svårt att  
få till fysiska besök – koppla upp er för en digital 
träff från klassrummet!

• Ta fasta på de globala målen! De sjutton globala 
målen kan användas för att synliggöra kopplingen 
lokalt-globalt och hur olika hållbarhetsfrågor hänger 
ihop med varandra och skapar en helhet. Inspira-
tion och underlag till arbetet finns på till exempel 
globalamalen.se/skola eller naturskyddsforening-
en.se/skola/10-tips-globala-malen.

• Gör eleverna delaktiga! Vilka frågor vill de ha svar 
på? Och hur går de tillväga för att ta reda på svaren? 
Använd elevernas drivkrafter och nyfikenhet för att 
utforska arbetsområdet. Kanske kan de driva en 
egen process under arbetets gång, till exempel en 
miljöinventering av den egna skolan?

• Ta del av ett färdigt arbetsupplägg! På naturskydds-
foreningen.se/skola/solelever finns varierande  
övningar och kompletterande material till skolar-
beten om energi, klimat och hållbar utveckling. 
Det kostar inget och kräver ingen inloggning eller 
registrering. 

Lärande för hållbar utveckling, LHU

LHU innebär att ta ett helhetsgrepp i undervisningen kring 
frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter av hållbar utveckling. Skolverket beskriver att 
undervisning för hållbar utveckling karaktäriseras av:

• demokratiska arbetssätt

• kritiska förhållningssätt

• ämnesövergripande samarbeten

• mångfald av pedagogiska metoder

• delaktighet och inflytande från eleverna

LHU kan illustreras med hjälp av en sol. Solkroppen före-
ställer processen, de demokratiska och ämnesövergripan-
de arbetssätten, det kritiska tänkandet och möjligheten  
att få agera och kommunicera. Solstrålarna är undervis-
ningens innehåll, ju fler strålar som tas upp desto tydliga-
re helhet får eleverna. De tomma strålarna symboliserar 
komplexiteten i LHU och att det inte helt går att veta i för-
väg vilka frågor eller teman som kan dyka upp. Målet med 
LHU är inte att presentera färdiga svar utan att eleverna 
får möjlighet att utveckla förmågan att fatta väl övervägda 
beslut i komplexa frågor, för att i sin tur kunna utveckla 
handlingskompetens för hållbar utveckling. 

Skolarbetet med Solelever kan knytas till flertalet 
skrivningar i läroplan och kursplaner.  
Några exempel på övergripande mål i läroplanen 
är att eleverna får:

•  kunskaper om förutsättningarna för en god 
miljö och en hållbar utveckling,

•  kunskaper om och förståelse för den egna  
livsstilens betydelse för hälsan, miljön och  
samhället, och att de kan:

•  granska olika valmöjligheter och ta ställning  
till frågor som rör den egna framtiden.

https://www.globalamalen.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/10-tips-globala-malen
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/10-tips-globala-malen
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Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

I september 2015 enades världens ledare i FN:s general-
församling om den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling någonsin. Agenda 2030 består av sjutton 
globala mål med 169 delmål som enar alla världens länder 
i arbetet med att avskaffa extrem fattigdom, minska ojäm-
likheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen till år 2030. 

Att knyta de globala målen till undervisningen kan vara  
ett sätt att visa världens gemensamma utmaningar, hur 
de hänger ihop med varandra och hur de kan lösas. De 
globala målen står inte utskrivna i svensk läroplan, men 
däremot fick Skolverket 2019 i uppdrag att synliggöra hur 
Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen kopplar 
till skolans styrdokument. Uppdraget redovisades i början 
av 2020 och finns att ta del av på Skolverkets hemsida. 
Skolverket har också tagit fram lärmoduler som stöd till 
skolors arbete med hållbar utveckling, där de globala 
målen ingår som en del.

I kursplanerna finns bland annat följande skriv-
ningar gällande det centrala innehållet i under-
visningen för årskurs 7-9:

•  Teknik: Samspel mellan människa och teknik 
samt människans möjligheter att skapa teknis-
ka lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

•  Fysik: Energins flöde från solen genom naturen 
och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika  
energislags energikvalitet samt deras för- och 
nackdelar för miljön. Elproduktion, eldistribu-
tion och elanvändning i samhället. Försörjning 
och användning av energi historiskt och i nutid 
samt tänkbara möjligheter och begränsningar  
i framtiden. 

•  Geografi: Förnybara energitillgångar, t.ex.  
sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. 

•  Biologi: Människans påverkan på naturen 
lokalt och globalt. Möjligheter att som konsu-
ment och samhällsmedborgare bidra till en 
hållbar utveckling. Ekosystems energiflöde 
och kretslopp av materia.

•  Hem- och konsumentkunskap: Ställningstag- 
anden vid val av varor och tjänster, t.ex. vid  
inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån 
perspektiven ekonomisk, social och miljö- 
mässig hållbarhet.

 
Projekt Solelever knyter också an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4 om god  
utbildning för alla, mål 7 om hållbar energi för alla och mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.  
Delmål 4.7 handlar specifikt om utbildning för hållbar utveckling och understryker att alla studerande  
får de kunskaper och färdigheter som krävs för att främja en hållbar utveckling.
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Vi som samarbetat
De tre kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro, har inom verksamheten för kommunernas energi- 
och klimatrådgivning, arbetat med Solelever och haft ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen för  
att driva samt genomföra pilotprojektet. Den kommunala Energi-och klimatrådgivningen finansieras med 
medel från Energimyndigheten och ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, föreningar 
och små och medelstora företag i syfte att minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan.  

Samverkan Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner
Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro är tre av 26 kommuner som ingår i den regionala samverkan för Energi- 
och klimatrådgivningen tillsammans med Energikontoret Storsthlm. De tre kommunerna har med sin 
geografiska närhet till varandra sökt gemensamt stöd för 2018-2020 och har under denna period haft nära 
samverkan i olika projekt och aktiviteter. Projekt Solelever är en del av flera gemensamma initiativ. För  
att nämna några har samarbete och dialog skett kring evenemang som till exempel Earth hour, Trafikant- 
veckan, och solseminarier för att öka kunskapen om installation av solpaneler.  
Målet med aktiviteterna är att främja:

1. en effektiv och miljöanpassad användning av energi
2. en minskad klimatpåverkan från energianvändningen
3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås
4. att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås

Hela den samlade verksamheten svarar samtidigt mot den gemensamma målbilden för all kommunal  
energi- och klimatrådgivning i landet, som under programperioden 2018-2020 bland annat syftar till att  
göra energi- och klimatrådgivningen mer känd och skapa en struktur för ökad synlighet i samhället  
genom samverkan med andra aktörer. 

Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen är en obunden ideell förening som idag har 237 000 medlemmar. Klimat, hav, skog, 
jordbruk och miljögifter är föreningens övergripande arbetsområden. Föreningen arbetar också aktivt för 
att främja och påskynda implementeringen av lärande och utbildning för hållbar utveckling inom det  
svenska utbildningssystemet. Naturskyddsföreningen erbjuder kostnadsfria läromedel, verktyg och  
material till skolors arbete med lärande för hållbar utveckling. Föreningen samarbetar med kommuner,  
skolor, forskare och andra relevanta aktörer för att sprida metoder och goda exempel på hur hållbar  
utveckling kan implementeras i undervisningen. 

2013 lanserade Naturskyddsföreningen Energifallet, ett skolmaterial för grundskolan, med stöd från  
Energimyndigheten. Sedan dess har Energifallet använts flitigt av skolor runt om i landet och resulterat  
i spinoff-effekter i flera nya samarbeten med olika samhällsaktörer. Namnet Energifallet kommer att för- 
svinna framöver som en del i utvecklingen mot ett mer enhetligt grepp kring föreningens skolmaterial  
som inte kategoriseras utifrån projektnamn.
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Tack!
Stort tack till elever och lärare på medverkande skolor! Utan ert engagemang hade  
projektet inte kunnat genomföras. Era kloka tankar och förslag har bidragit starkt till  
processens gång och en kunskaps- och erfarenhetsgrund att bygga vidare på i framtiden. 

Särskilt tack också till Tekniska museet för den flexibilitet och det lösningsorienterade  
fokus som gjorde det möjligt att testa ett alternativt studiebesök i både fysisk och digital 
form när ordinarie energiutställning lagts ner.

Länkar
energiradgivningen.se
naturskyddsforeningen.se/skola/solelever
håbo.se
sigtuna.se 
upplands-bro.se

https://energiradgivningen.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/solelever
https://www.habo.se/
https://www.sigtuna.se/
https://upplands-bro.se/

