
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
INBJUDAN 

till dig som undervisar i åk 8 och åk 9 

Designa din energismarta 
framtid 

Tema: Smarta Hem  
 

 
Ny omgång av Gnistan – projektet där eleverna tar sig an verkliga utmaningar och presentera 
sina framtidsvisioner för intresserade mottagare. Nyckelorden är hållbar utveckling och 
digital kompetens. Start 15 februari. 
 
Är du lärare i NO/Tk/SO/Sv/Sl i årskurs 8 och 9 och vill att dina elever ska ges förutsättningar 
för att:   
 

 Utveckla sitt intresse inom naturvetenskap och teknik. 

 Känna att de kan göra skillnad.  

 Få personlig utveckling och självförtroende. 

 Få ett entreprenöriellt förhållningssätt  
 

Då är projektet Gnistan – Unga idéer om energi något för dig och din klass. Dessutom tävlar 
klasserna om bästa bidrag, där fokus ligger både på processen och på slutresultatet.  
 
Gnistan är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, Svenska Science Centers och Förbundet Unga 
Forskare.   
  



 
 
   
 

Gnistans upplägg och viktiga datum 
6 februari kl 15:00-16:00 – Informationsmöte via Skype  
Tillsammans går vi igenom upplägget i Gnistan. Inbjudna: Lärare, Teknikens Hus, Vattenfall och 
Unga Forskare. 
 

15 eller 16 februari (en av dagarna) – Friktionsträff i 
Teknikens Hus  
 
På "Friktionsträffen" stöts och blöts tankar, gnistor tänds och 
idéer föds. Här möts klassen, Vattenfall, Unga Forskare och 
Teknikens Hus, tar del av inspirerande föreläsningar samt 
påbörjar arbetet med sina framtidsvisioner till Vattenfalls 
utmaning: ”Designa din energismarta framtid – tema: Smarta 
Hem” 
 

Vecka 8-14 – Eget arbete i skolan, workshop och 
mentorsträffar  
Eleverna arbetar i skolan, diskuterar, samlar information och 
skapar sina egna visioner. Under dessa veckor finns möjlighet att 
göra studiebesök och att delta i en energifull workshop i 
Teknikens Hus. Unga Forskare kommer agera mentorer för 
eleverna och stötta och inspirera dem under arbetsprocessen 
genom att besöka dem i skolan samt hålla kontakt via olika 
kanaler på nätet. 
 

12 april – Visionsdag i Teknikens Hus  
 
En framtidsmässa där klassen presenterar sina framtidstankar 
och vägen dit för en jury bestående av representanter från 
Vattenfall, Teknikens Hus och Unga Forskare. De olika bidragen 
tävlar utifrån kriterier som fokuserar på såväl processen som 
resultatet.  
 
Vinnande grupp vinner ett spännande pris.  
 
Hur mycket tid behöver vi lärare lägga ned? 

Vi ser att arbetet med Gnistan i skolan tar ca 20-40 timmar. 
Projektet riktar sig till skolor i hela Norrbotten. 
  
Mer om Gnistan 

www.Facebook.com/GnistanUngaidéeromenergi   
www.teknikenshus.se/partners-projekt/projekt/gnistan/ 
 

Välkommen med din anmälan 

Antalet platser är begränsat.  
Tomas Jonsson, 0920 – 55 08 57  
tomas.jonsson@teknikenshus.se 

http://www.facebook.com/GnistanUngaidéeromenergi
http://www.teknikenshus.se/partners-projekt/projekt/gnistan/
mailto:tomas.jonsson@teknikenshus.se


 
 
   
 

Varför ska jag och mina kollegor vara med? 

 En möjlighet att erbjuda dina elever verklighetsbaserat lärande där de får utveckla sina 
entreprenöriella förmågor. 

 Nå målen inom digital kompetens 

 Ett annorlunda sätt att arbeta med det centrala innehållet i ämnen.  

 Nya och varierande situationer att bedöma dina elevers måluppfyllelse. 

 Lustfyllt lärande för dina elever där de jobbar med riktiga och relevanta problem och 
utmaningar. 

 Möten med intressanta och inspirerande människor som hjälper till i processen. 

 

Några elev- och lärarröster om Gnistan 

 

 

 
Exempel på förmågor som eleverna ges möjlighet att träna på i 
Gnistan 
 
Teknik 
 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

 identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 
lösningar, 

 använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 

 värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 

 analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid 

 
Fysik 
 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

Kemi 
 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

Biologi 
 använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

  

 
”Eleverna har fått känna att deras arbete leder till något konkret och att de fått arbeta med 
skolarbete för något som representanter utanför skolan är intresserade av.”  
 
”Jag har fått veta att jag faktiskt kan ta del av att ändra energifrågan. Och att jag inte behöver 
lösa det helt. Men att det inte är svårt att vara en del av den” 
 
”Tänk att vi från början tyckte att vi inte kunde någonting och sen hade vi alla så bra idéer som 
vi visade”  
 



 
 
   
 

Samhällskunskap 
 analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv, 

 söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet, 

Geografi 
 värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik 

och hållbar utveckling. 

Svenska 
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 

Matematik 
 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

Slöjd 
 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 

hantverkstekniker, 

Bild 
 skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material, 

Hem- och konsumentkunskap 
 Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel 

och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/hem-och-konsumentkunskap#Ställningstaganden_vid_val_av_varor_och_tjänster_till_exempel_vid_inköp_av_kläder_livsmedel_och_resor_utifrån_perspektiven_ekonomisk_social_och_miljömässig_hållbarhet
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/hem-och-konsumentkunskap#Ställningstaganden_vid_val_av_varor_och_tjänster_till_exempel_vid_inköp_av_kläder_livsmedel_och_resor_utifrån_perspektiven_ekonomisk_social_och_miljömässig_hållbarhet

