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FUTURIZE – energi för framtiden! 

Framtiden börjar här och nu. I skolprojektet ”Futurize – energi för framtiden” öppnar vi 

dörrarna till en hållbar framtid för dem som har mest att vinna på att vi gör rätt redan 

från början. Det handlar helt enkelt om att ge dagens unga norrbottningar makt och 

medel att forma sin egen framtid, i just Norrbotten. Och vi gör det inom det på 

världsmarknaden glödheta energi- och klimatområdet. Vill vi ha en hållbar 

näringslivsutveckling med nya gröna jobb och företag här uppe måste vi lära oss att se på 

våra tillgångar och möjligheter med nya ögon. Det handlar om att tänka om. Och tänka 

nytt. Men kanske allra viktigast – att på allvar släppa in de unga i samhällsutvecklingen. 

En viktig del i projektet utgörs av de framtidsavtal som kommer att tecknas mellan 

ungdomar och beslutsfattare på lokal nivå. I dessa avtal ska politiken förbinda sig att 

fullfölja en del av de förslag till utvecklingsprojekt som ungdomarna arbetar fram. 

Projektet har som mål att skapa och sprida goda exempel på hur man kan arbeta med 

energi- och klimatfrågor i skolor och samtidigt påverka strukturer i syfte att ge arbetet 

hög prioritet. Det ska genomföras under två och ett halvt år och består av flera 

aktiviteter och etapper. 

Projektet ”Futurize – energi för framtiden” är ett samarbete mellan Teknikens hus, 

Kommunförbundet Norrbotten, Lapplands kommunalförbund och Nenet. 

Bilagor 

 Projektbeskrivning 

 Motivationstext ”Energi för framtiden”  

 Motivationstext ”Vad är en energiplan och klimatstrategi bra för?” 

 

 

För mer information om projektet kontakta: 

Nenet (Norrbottens energikontor) 
Wolfgang Mehl, wolfgang@nenet.se, tel. 070-201 37 48 
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Projektbeskrivning 

Vad projektet erbjuder 

 Kartläggning baserad på elevernas 

delaktighet 

 Processtöd 

 Konkreta goda exempel och enkelt, 

användbart material 

 Fortbildning för lärare 

Projektet ska vara till hjälp för lärare och skolor i deras arbete med alla hållbarhetsfrågor, 

klimat och energi  

 

Projektmål 

Med ett omfattande informations- och utbildningsprogram om energi- och 

klimatförändring vill projektet bidra till att: 

 Ungdomar är delaktiga i sin kommuns framtida utveckling inom energi- och 

klimatområdet. Projektet ska träna och utmana förmågan att argumentera, 

förstå olika ståndpunkter och skapa sin egen uppfattning. 

 Visa yrkesperspektiv inom energiområdet och motivera att lära sig mer om 

energi och klimat. 

 Ta fram nödvändig kunskap och metodik för att unga människor ska engagera 

sig i en gemensam dialog med den politiska ledningen i kommunen. 

 

Syfte 

Att skapa möjligheter för målgrupperna att utveckla sina arbetsformer utifrån 

frågeställningar som är aktuella inom den deltagande kommunen. Ämnesområdet är 

energi- och klimatfrågor. Dessa är ämnesövergripande och lämpar sig väl att arbeta med i 

grundskolans senare år. 

En målsättning med projektet är att via energi- och klimatfrågorna utveckla elevernas 

demokratiska delaktighet i den egna kommunens utveckling. Gemensamt tas 

”framtidsklimatavtal” fram i vilka kommunen lovar att implementera de bästa 

projektidéerna som eleverna/ungdomarna utvecklar. 
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Målgrupp 

 Elever i grundskolan, år 6 -9 

 Lärare inom olika ämneskategorier, i år 6-9 

 Skolledare 

 Tjänstemän inom kommunal förvaltning 

 Berörda politiker 

 

Möjligheter för skolan 

 Att utforska nya samverkans möjligheter utanför skolan för att stödja elevernas 

lärande inom flera ämnen, t ex no/tk, sv/so samt språk mm 

 Att utveckla undervisningen i samverkan med berörda parter 

 Att få stöd i processen av projektets parter 

 Att lärarna har möjlighet att ta del av aktuella kunskaper inom energi och klimat 

området 

 Att få arbeta med demokratiska processer i sin egen kommun, där verklig 

delaktighet samt ämneskunskaper är honnörsord. 

 

Styrdokumenten i skolan 

I styrdokumenten för grundskolan, skollagen, läroplaner samt kursplaner finns stöd för 

att arbeta med de aspekter som beskrivs i projektet.  

Skollagen säger bland annat i Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. 

Ur läroplanen LGR11, kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag: Genom ett 

miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 

kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
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Delaktighet 

Att deltagarna i ett projekt känner sig och är 

reellt delaktiga är de mest grundläggande 

förutsättningarna för att ett projekt ska kunna 

fungera. Med reell delaktighet så avser vi 

konkreta insatser som man kan härleda till 

projektet ex. formuleringar i kommunala 

beslut, satsningar osv. 

Ungdomar utgör inget undantag när det gäller 

delaktighet, de är dock fram till 18 års ålder i 

beroendeställning till vuxna och ansvarar inte i 

samma utsträckning som myndiga personer för 

sina handlingar. Detta innebär att särskilda 

ansträngningar bör göras för att säkerställa 

ungdomars delaktighet. 

Ungdomspolitik är en strategi för att få ungdomsperspektiv på den politik som gäller för 

alla medborgare. I projektet ”Energi för framtiden” använder vi principer och metoder 

som säkerställer delaktighet, ungdomsperspektiv och känsla av delaktighet såväl som 

reell delaktighet. 

De principer vi menar är bärande för att bjuda in ungdomar (elever) till ett gemensamt 

projekt är: 

 Att avsikten från projektet/lärarna/skolan/kommunen är tydlig och uppriktig. 

 Att villkoren för deltagande är tydliga. 

 Att ett ömsesidigt avtal ingås (vi lovar varandra). 

 Att resultatet från projektet återkopplas 

 Att ovanstående punkter ska kunna diskuteras/justeras inom ramen för 

projektets principer av samtliga deltagare innan det ömsesidiga avtalet ingås. 
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Energi för framtiden: Miljösmart såklart! 

Vad har en iPhone, en bil och ett kylskåp gemensamt? Jo, de behöver energi för att 

fungera. Energi får saker att hända. Den driver våra fordon, tåg och flygplan. Energi 

behövs för att våra datorer ska fungera. Vi använder energi när vi lagar mat, lyser upp 

våra städer, värmer upp våra hus eller tittar på TV. 

Men all energianvändning påverkar miljön på ett eller annat sätt. De vanligaste 

energikällorna i världen i dag är olja, kol och naturgas. Genom förbränning av dessa så 

kallade fossila bränslen släpper vi ut stora mängder koldioxid i atmosfären. Klimatet 

påverkas och världen vi lever i förändras. Havsytan stiger allt eftersom polarisen smälter. 

Det kommer att bli fler stormar, översvämningar, värmeböljor och mer torka. Bristen på 

vatten och mat kommer att drabba allt fler och en del klimatkänsliga djur och växter 

kommer att dö ut. Vi känner av förändringen av klimatet redan nu. De elva varmaste år 

som någonsin mätts upp har inträffat sedan 1990-talets början.  

Men vi kan motverka dessa förändringar. Det 

gäller främst att använda energin smartare. I 

dag slösas t ex omkring 1,4 TWh av vår totala 

elproduktion bort via standby-användning. Det 

motsvarar elbehovet i 300 000 hem! Men det 

är inte bara miljön som påverkas negativt. Det 

kostar även onödigt mycket pengar. En typisk 

skola som är 5 000 kvadratmeter stor kan spara 

ungefär 250 000 kronor per år genom att 

använda energin effektivare. Vi bör byta ut 

fossila energikällor mot förnybara energikällor 

som t ex solenergi, bioenergi, vatten- och 

vindkraft. Dessa klimatvänliga energikällor finns 

det gott om här i regionen. 

Totalt vistas drygt två miljoner barn och elever, 

och dessutom ett stort antal lärare, i olika 

skolor runt om i Sverige. Skolan är alltså en av 

de arbetsplatser i landet där det finns absolut 

flest människor. Det betyder att skolan är viktig 

för att vi ska kunna minska energianvändningen 

i landet. Häng med på en spännande 

upptäcktsfärd om framtiden och lär dig mer om 

energi och klimat! 
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Visste du att… 

 endast 7 % av världens befolkning bor i Europa men vi använder/genererar 20 % 

av ekosystemets resurser, som fibrer, mat, energi och avfallsresurser? 

 den helt dominerande energikällan på jorden är solen? Tänk på att även 

vattenkraft och biomassa är lagrad solenergi.  

 Sverige har en ledande roll i världen när det gäller 

miljöanpassad energiteknik? Branschen växer snabbt och 

behovet av energiingenjörer, arkitekter med kompetens 

inom energismarta byggnader och andra energiexperter 

är stort. Framtidsutsikterna är väldigt goda för de som 

väljer att jobba med energi- och miljöfrågor. 

 1 kilowattimme räcker för att använda en mikrovågsugn i 

40 minuter. Men det motsvarar 8 timmars cykling i 

normal takt! 

 

Vad är en energiplan och klimatstrategi bra för? 

År 1992 hölls världens hittills största konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 

Brasilien. Denna konferens kan ses som startskottet för en rad internationella insatser 

som syftar till att angripa problemet med global uppvärmning. 

En av principerna som fastställdes under konferensen heter ”Think global, act local” (tänk 

globalt agera lokalt). Detta motto har varit ledande för Agenda 21-arbetet, FN:s program 

för en global hållbar utveckling i det 

21 århundradet. 

Det finns inget "quick-fix" för 

klimatproblemen. Våra vardagliga 

handlingar avgör. 

Rio-konferensen har följts av många 

konferenser. Den kanske viktigaste 

hölls i japanska Kyoto 1997. Där 

förband sig industriländerna 

gemensamt att minska sina utsläpp 

av koldioxid med 5 % fram till år 

2012. 
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2007 enades EU om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent till år 2020. 

Stats- och regeringscheferna beslutade dessutom om ytterligare mål. Dels att 20 procent 

av EU:s energianvändning 2020 ska komma från förnybara källor – vind, sol, biomassa, 

vattenkraft m m och att EU vid samma tidpunkt ska ha effektiviserat sin 

energianvändning med 20 procent. 

Norrbotten har högre utsläpp av koldioxid per person och år än övriga regioner i Sverige. 

Över 20 ton jämfört med drygt 7 ton i hela landet. Anledningen är bl a den tunga och 

elintensiva basindustrin, det kalla klimatet och att avstånden är stora. 

En kommunal energi- och klimatplan är en strategisk utvecklingsplan och ett verktyg för 

att skapa ett hållbart samhälle som lever efter principen ”Think global, act local”. Att 

spara energi är bra för klimatet och miljön och sparar dessutom en hel del pengar som 

kan användas för andra syften. Investeringar i förnybar energi hjälper till att utveckla det 

regionala näringslivet. 

Enligt lagen ska varje kommun ha en aktuell energi- och klimatplan. Planen beslutas av 

kommunalfullmäktige och den ska uppdateras regelbundet. Alla medborgare ska känna 

sig välkomna att medverka och bidra i arbetet med att genomföra 

och uppfylla planen. 

Att arbeta strategiskt är detsamma som att arbeta strukturerat och 

målinriktat. Det handlar om att analysera nuläget, sätta upp mål för 

framtiden och sedan ta fram åtgärder som steg för steg leder fram 

till måluppfyllelse. Och så kanske det allra viktigaste. Strategiskt 

arbete kräver kontinuitet, uppföljning och analys. Strategiskt 

arbete kräver också prioritering av resurser. Det handlar helt enkelt 

om att satsa tid, tänk och pengar nu för att slippa onödigt dyra och 

panikartade åtgärder i framtiden. Liksom om att vilja gå före istället 

för att släpa efter. 

Det är bra om energiplanen har en vision för framtiden. Som ett exempel kan nämnas att 

Jokkmokks nya kommunala energi- och klimatplan har följande vision. ”Utveckla 

Jokkmokk till en nationell och internationell modellkommun inom energibesparning och 

förnybar energi.” 

 

 


