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Pedagogiskt upplägg 
Influence the future – Vår Stad 2030 är tänkt att vara en del av den ordinarie 
 undervisningen, inte något projekt som ligger utanför den övriga planeringen. 
Materialet bygger på ämnesövergripande arbetssätt och på lärande i autentiska 
 situationer. I handledningen presenteras olika förslag på undervisningsområden 
som kan anpassas till relevanta mål i de ämnen och kurser som involveras och 
 formas av lärarna som känner elevgruppen. 

Innan ni sätter igång är det viktigt att ni noga tittar på vilka ämnen som ska ingå och 
vilka delar av kurs-/ämnesplanerna som arbetet ska behandla samt på vilket sätt ni 
ska bedöma elevernas arbete. Detta måste vara tydligt både för lärare och elever. 

Hur ni än väljer att använda materialet så är det viktigt att eleverna känner att ni 
arbetar med autentiska utmaningar/frågor och att ni kopplar arbetet till processer 
och förändringsarbeten som är aktuella i er kommun. Ett tydligt samarbete med 
relevanta personer i kommunen eller andra aktörer i närområdet är centralt för att 
arbete ska bli autentiskt. En annan viktig del av arbetet är genomförandet av det så 
kallade rådslaget. Det är i detta forum som eleverna får möjlighet att presentera sina 
tankar om hur de vill utveckla sin stad och också kommunicera det med kommunens 
beslutsfattare. 

”Fördel med att  
jobba ämnes
övergripande är  
att samarbeta  
med andra ämnen 
och få eleverna  
att förstå att det  
mesta är uppbyggt 
av en  helhet.” 
LÄRARE

KUNSKAP
MOTIVATION
MÖJLIGHETER

Materialet utgår från de tre delarna av 
handlings kompetens: Kunskap, motivation 
och möjlighet. För att  eleverna ska utveckla 
handlingskompetens behöver de  arbeta  
med och utveckla alla tre delarna. 

KUNSKAP handlar om fakta, praktiska färdigheter till exempel hur man 
kan  påverka, djupare förståelse, bred kännedom och klokskap, kort 
sagt vad vi vet. Utan kunskap om hur till exempel det vi äter  påverkar 
olika delar av världen när det gäller arbetsförhållanden, den biologiska 
 mångfalden, klimatet, giftspridning, mark- och vatten användning och så 
vidare är det svårt att både påverka och göra  genomtänkta val i vardagen.

MOTIVATION, en inre drivkraft som ger lust, vilja och mod att agera, 
ensam eller  tillsammans med andra. Ett lärande som utgår från den 
verklighet eleverna befinner sig i kan skapa ökad motivation. Att låta 
dem identifiera problem i sin närmiljö, och finna lösningar kan bidra till 
engagemang och viljan att påverka. 

MÖJLIGHETER betyder att det finns olika alternativ och möjligheter att 
vara en del av lösningen. Det kan handla om att affären erbjuder bra 
vegetarisk mat till ett  rimligt pris eller att eleverna vet hur en kommun 
fungerar och hur man kan påverka de  beslut som fattas där.

HANDLINGSKOMPETENS

MÖJLIG- 
HETER

MOTI- 
VATION

KUNSKAP
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Dags att sätta igång
Arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030 kan se olika ut beroende på vilka 
ämnen som involveras och hur mycket tid ni har till ert förfogande. Handledningen 
är uppbyggd kring fyra olika undervisningsområden: 

• Biologisk mångfald,
• Klimat och energi, 
• Konsumtion och avfall samt 
• Mat. 

Varje undervisningsområde innehåller förslag på tre olika övningar. De är fram-
tagna för att utveckla elevernas handlingskompetens men du som lärare kan gärna 
 komplettera med egna övningar och anpassa upplägget utifrån undervisningens mål 
och tillgänglig tid. 

I inledningen till varje undervisningsområde syns det vilka globala mål som berörs 
samt ett kort faktaavsnitt. Till varje övning finns det också angivet vilka nyckel-
kompetenser som är i fokus. I slutet av varje område presenteras hur ni kan jobba 
vidare inför det kommande rådslaget och hur eleverna kan bli delaktiga i verkliga 
processer i kommunen.

Övningarna ska ses som en inledning och är förslag på hur ni kan introducera 
 arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030. Dialog och samarbete mellan 
 elever och relevanta personer på kommunen, eller andra aktörer i närområdet, är 
centralt  under hela processen. Tanken är att på rådslaget ska eleverna presentera 
egna  visioner och idéer för en hållbar stad och då är det viktigt att de först har en 
 förståelse för det området/de områden ni har valt att arbeta med. 

Illustrationen visar en möjlig arbetsgång för Influence the future – Vår Stad 2030.

Rådslaget är en början på vidare dialog och samarbete mellan skolan och kommunen.  
Bygg en organisation för elevernas framtida möjligheter till samtal och inflytande.

Involvera  
personer på 
kommunen

Gemensam  
planering

Arbete  
på skolan

Bilda  
arbetsgrupp  

på skolan

Uppstart för 
elever och  

presentation av 
arbetsområde/ 

områden

Rådslag Plan för  
vidare arbete 

och dialog  
med  

kommunen

”Många av  eleverna 
har vuxit.  Vuxna 
som lyssnar in 
 eleverna har gett 
 självförtroende. 
 Projektet har 
 synliggjort elevens 
målsättning och 
planering. De har 
fått träna på att 
 samarbeta under 
eget ansvar. Deras 
idéer blir på riktigt 
när de blir tagna 
på allvar när olika 
 aktörer bekräftar 
 deras projekt.” 
LÄRARE OM ARBETET  
MED VÅR STAD 2030
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Ni kan välja att antingen arbeta med flera undervisningsområden eller så väljer ni 
ett övergripande område, som ni sedan kopplar till de processer som är aktuella i er 
kommun. 

Innan ni påbörjar arbetet med eleverna behöver ni: 

• Förankra arbetet hos skolledningen och eventuellt hos vårdnadshavare. 
• Informera och förankra arbetet hos relevanta politiker och tjänstepersoner i 

 kommunen. Om arbetet ska bli autentiskt måste de vara insatta i vad ni gör, 
 delaktiga i arbetet och ha vetskap om att de kommer att bli inbjudna till ett rådslag 
där deras närvaro är oumbärlig. 

• Planera upplägget tillsammans med kollegor och bestäm om ni ska arbeta med   ett 
undervisningsområde (till exempel Biologisk mångfald) eller med flera. 

• Identifiera relevanta mål i läroplanen. 
• Besluta om uppföljning och kriterier för formativ bedömning och betygssättning. 

Att arbeta med Influence the future – Vår Stad 2030 är inte att ”gå från A till Ö”. 
Kunskap, motivation, och möjligheter är delar i elevernas handlingskompetens och 
de bör arbetas med i en parallell process. Målet är att eleverna ska ha kännedom 
om stadens utmaningar gällande hållbar stadsutveckling, utveckla sina kunskaper 
och förståelse för möjliga och önskvärda lösningar på utmaningarna, att de ska ha 
 kunskap om på vilket sätt de kan vara med och påverka sin kommuns utveckling 
samt att de ska få möta och diskutera detta med kommunens beslutsfattare. 

Viktiga ledord i arbetet är: elevdelaktighet, ämnesintegrering och holistiska 
 perspektiv, autenticitet, samt kreativitet. 

ELEVDELAKTIGHET: Arbetet ska bygga på elevernas intressen och nyfikenhet. Hur 
vill de att deras stad ska utvecklas för att bli hållbar och klimatsmart? Vad behöver 
göras för att deras visioner ska kunna bli verklighet? 

ÄMNESINTEGRERING OCH HOLISTISKA PERSPEKTIV: En viktig del av LHU är 
att se saker från olika perspektiv. Hållbarhetsutmaningar är inte knutna till ett skol-
ämne eller ett intresse utan de hänger samman i större system och måste ses på från 
flera olika perspektiv. 

AUTENTICITET (ELLER ÄKTA DELTAGANDE/VERKLIGHETSBASERAT LÄRANDE): 
Genom att eleverna får arbeta med riktiga problem eller utmaningar som de upp-
lever finns i kommunen blir lärandet autentiskt. De får möta personer som beslutar i 
kommunen och de kan vara med och påverka på riktigt. 

KREATIVITET: Att tänka innovativt och kreativt är något framtidens vuxna kommer 
att behöva för att möta en värld i ständig förändring. Genom att utarbeta visioner 
och idéer för sin framtida stad tränar eleverna på att tänka nytt och konstruktivt.

Det var någon som hade gjort en fantastisk presentation om hur man 
 skulle motverka nedskräpning i city, och där fanns det faktiskt en 
del praktiska  saker jag kunna ta med mig tillbaka till förvaltningen 

och bolla med dem, att nu har jag varit och fått de här idéerna från ett gäng 
 ungdomar, skulle det här kunna vara någonting att tänka på och ta med in i ett 
sånt här arbete.” 
DELTAGANDE POLITIKER PÅ RÅDSLAG

ELEVDELAKTIGHET
ÄMNESINTEGRERING 
OCH HOLISTISKA 
 PERSPEKTIV
AUTENTICITET
KREATIVITET


