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Område / Ämne 

I vilka ämnen eller kompetensområden kan scenariot användas? 

Ämnen: Fysik, kemi och biologi, både på primär och standardnivå 

Varaktighet: Detta inlärningsscenario innehåller 4 huvuddelar och tar 90 minuter att utföra. 

Elevernas ålder: 13-15 år. 

Alternativt kan det anpassas till elever i lägre årskurser, i 120 minuter. Elevernas ålder: 10-12 år. 

 

Relevanta trender 
 

Lärandemål och bedömning 

Relevant(a) trend(er) som scenariot är avsett att svara på. T.ex. vid 
http://www.allourideas.org/trendiez/results 

Projektbaserat lärande: Eleverna får faktabaserade uppgifter, problem att lösa och de 

arbetar i grupper. Denna typ av lärande går vanligtvis utöver traditionella ämnen. 

Lärande via samarbete: ett starkt fokus på grupparbete. 

Livslångt lärande: Lärande slutar inte när du lämnar skolan. 

Mobilt lärande: Vi får tillgång till kunskap via smartphones och surfplattor. Inlärning var 

och när som helst. 

STEM-lärande: Ökat fokus på naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik. 

Visuell sökning och lärande: Bilder och multimedia är kraftfullare än verbal stimulans.  

Open Source-lärande: Lärare kopierar, delar, anpassar och återanvänder gratis 

pedagogiskt material. 

BYOD (Bring your own device, Ta med din egen enhet): Eleverna tar med sina egna mobila enheter 
till klassrummet. 

Läromaterial: Skifte från läroböcker till webbresurser och open source-böcker. 

Lärandemål och bedömning. 

Vilka är de viktigaste målen? Vilka färdigheter kommer eleven att utveckla och demonstrera inom 
scenariot? (t.ex. färdigheter för 2000-talet). Hur ska inlärandeförloppet bedömas, så att eleven har tillgång 
till information om sina framsteg så att de kan förbättras? 

Huvudsyftet med detta scenario är att lära sig om energi och sätt som vi kan producera energi. 

Färdigheter som eleverna utvecklar: 

• Analytiskt tänkande - Jämförelse av olika typer av energiproduktion 

• Kommunikation och samarbete - Arbete i grupper för att slutföra en uppgift 

• Kreativitet - Skapa egna broschyrer 

• Digitalt medborgarskap - Användning av IKT och ny teknik 

Framsteg kommer att bedömas med en online-frågesport och med feedback från elever. 

Resultatet av detta scenario: 

• Alla elever lär sig om termen "bioekonomi" och implementerar denna term i sin 

vardag. Alla elever lär sig om biomassa, fossila bränslen och förnybara energikällor. 

http://www.allourideas.org/trendiez/results


 
 

 Hur avföring kommer att förändra världen 
Framtida klassrumsscenario 

 

Elevens roll 

Vilka typer av aktiviteter kommer eleven att vara inblandad i? 

Eleverna kommer att vara inblandade i följande aktiviteter: grupparbete, läsa, titta och lyssna, 

undersöka, demonstrera och skapa broschyrer. 

Elever kommer att: 

1. Diskutera om energi, hur man producerar energi just nu. Diskutera om bioekonomi och sätt att 

producera energi i framtiden (inklusive mänskligt avfall och animaliskt avfall) och hur mycket 

människor vet om bioekonomi via en kort video där elever intervjuar förbipasserande om 

bioekonomi. 

2. Lyssna och titta på information om bioekonomi och biomassa. 

3. Utöva differentiering av fossila bränslen från biomassa och förnybara energikällor (undersöka, 

utöva, utforma broschyr, presentera broschyr). 

4. Slutsats: Frågesport om energi/bioekonomi. 
 

Verktyg och resurser 

Vilka resurser, särskilt tekniker, kommer att krävas? 

För att utföra denna lektion krävs tre bärbara eller stationära datorer och om möjligt en skrivare 

för att skriva ut broschyrprototypen som varje grupp skapar. En internetanslutning är önskvärd 

men lektionen kan också utföras "offline". 

För frågesporten online behöver eleverna sina egna enheter (smartphones) med internetanslutning. 

Verktyg som behövs för lektionen (se bilagorna): 

• Introduktion 

• Video: intervjuer 

• Presentation om bioekonomi och biomassa 

• Användbara anteckningar om praktiskt arbete 

• Stenciler för olika grupper (3): biomassa, fossila bränslen och förnybar energi 

• Stencil (1): Hur man gör en broschyr? 

• Kahoot-frågesport 

Läroutrymme 

Var kommer lärandet att ske, t.ex. skolklassrum, lokalt bibliotek, museum, utomhus, i ett onlineutrymme 

Undervisningen sker i ett klassrum i skolan. 

• Alla elever kommer genom praktiskt arbete och arbetsblad att upptäcka positiva och 

negativa fakta om biomassa, fossila bränslen och förnybara energikällor. 

• De flesta eleverna lär sig att skriva en webb-broschyr i pdf-format. 

• Vissa elever kommer att presentera sin broschyr om biomassa, fossila bränslen och 

förnybara energikällor. 
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Skildring av framtida klassrumsscenario 

Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

För elever i åldern: 13-15 år 

Inlärningsscenariot är uppdelat i 4 huvuddelar (90 min, elevernas ålder: 13-15) 

 
1) INTRODUKTION (9 min) 
För den här delen, använd introduktionen från Bilaga 1. 

• För att starta lektionen ställer läraren en enkel fråga: ”Vad tror du kommer att 

förändra världen under de närmaste 50 åren?” Till vilken de flesta elever svarar något 

av följande: teknik, robotar, bilar etc. Lärare svarar: ”Avföring kommer att förändra 

världen!” 

• Läraren mäter elevernas kunskaper om bioekonomi och biomassa 

• Valfritt: Om möjligt visar läraren en video med intervjuer om den allmänna kunskapen 

om bioekonomi och förklarar huvudfakta om den. Klassen diskuterar innehållet i 

videon. Under diskussionen kan varje elev uttala sig och säga några ord. Här är några 

ledande frågor: 

o Vet folk tillräckligt om bioekonomi? Varför är det så? Vad beror det på? 

• BIOEKONOMI GRUNDKURS (15 min) 

För denna del, använd presentationen om bioekonomi från Bilaga 2. 

o Läraren ger en kort föreläsning om bioekonomi, biomassa och hur vi kan 

använda animaliskt avfall för att producera energi. 

o Klassen definierar fakta om bioekonomi. 

▪ Definiera biomassa, vad den kan användas till och diskutera dess olika 
typer. Förklara hur man får energi från biomassa. Förklara positiva och 
negativa aspekter på att producera energi från biomassa. Förklara hur 
man får nya produkter från avfall från människor och djur. 

• GRUPPARBETE (56 min) 

o För den här delen, använd följande resurser, från Bilaga 3: 

▪ Stencil om biomassa -> för grupp 1 
▪ Stencil om fossila bränslen -> för grupp 2 
▪ Stencil om förnybar energi -> för grupp 3 
▪ Användbara anteckningar om praktiskt arbete 
▪ Stencil: Hur man gör en broschyr? 

o Läraren delar upp eleverna i tre grupper. 

o Varje grupp läser korta läromaterial som läraren tillhandahåller om 
fossila bränslen, förnybara energikällor och biomassa (se Bilaga 3). 

o Varje grupp ges ett ämne: 1) fossila bränslen som energi; 2) biomassa som 

energi; 3) förnybara energikällor. Varje grupp förses med material för sin 

forskning och en bärbar dator för internetsökning. 

o Efter genomförandet av forskningen utför varje grupp praktiskt arbete, 

vilket förklaras i materialet. 

o Varje grupp måste skapa broschyrer som representerar nyckelfunktioner för 

ett givet ämne och fördelar och nackdelar med deras energikälla. Därefter 

måste de presentera sitt arbete för andra. 
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Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

 

4) UTVÄRDERING (10 min) 

Den sista delen är en utvärdering via en frågesport online. Som ett avslut kommer eleverna att 

delta i en Kahoot-frågesport online. Det är möjligt att använda denna Kahoot-frågesport [på 
engelska] eller anpassa den så att den passar din klass. 

 
För elever i åldrarna: 10-12 (ANPASSNING FÖR LÄGRE ÅRSKURSER) 
Inlärningsscenariot är uppdelat i 4 olika delar (120 min, elevernas ålder: 10-12 år).  
 
1) INLEDNING 
 

• För att presentera ämnet skapar klassen en tankekarta (mind map) via brainstorming. Med 
lärarens hjälp tar eleverna fram informationen som de har om ämnet. Huvudpunkterna kan vara: 
olika typer av energi, förnybar energi, minska, återanvända, återvinna. 

• Läraren introducerar det nya ordförrådet. Först tittar eleverna på en kort video om farorna med 
att slösa energi. 

• Läraren introducerar eleverna till bioekonomi. Eleverna tittar också på en video. [på engelska] 

• För det här avsnittet, använd presentationen i bilaga 4. 

  

2) BIOEKONOMI Grundkurs 
 

o För att öva på ordförrådet om bioekonomi deltar eleverna i en aktivitet. 

o För detta, använd aktiviteten i Bilaga 5. 
  

3) GRUPPARBETE 
 

o Eleverna är uppdelade i heterogena grupper om 4. Olika frågor diskutera i 
grupperna: 

▪  Vad betyder det att "ha skatter i soporna?" 
▪ Vad kan vi göra för att skydda vår miljö? 
▪ Vad är cykeln för allmänt avfall? 
▪ Vad är cykeln för mänskligt avfall? 

o När eleverna delar sina hypoteser förklarar läraren cykeln för allmänt avfall 
och mänskligt avfall och hur vi kan dra nytta av dem för att ta hand om 
miljön. 

o För det här avsnittet, använd presentationen i Bilaga 6. 

o Visa följande video för eleverna: 

https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww[på 
spanska] 

4) UTVÄRDERING 
o När eleverna har lärt sig ordförrådet samt processen och betydelsen av 

biomassa hjälper läraren dem att kontrollera sin kunskap med en Kahoot-
frågesport: 

▪ https://goo.gl/JgtS48 [på engelska] 
▪ https://goo.gl/Wvuxc8 [på engelska] 

o Frivillig aktivitet: Elever i grupper om fyra skapar en reklamvideo, och förklarar 
hur viktigt det är att dra fördel av avfallet. 

https://play.kahoot.it/%23/?quizId=1382ce0b-9528-4b74-82bb-fba346796379
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://goo.gl/JgtS48
https://goo.gl/Wvuxc8
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Aktiviteter för lärande 

Länk till Aktiviteter för lärande skapad med Designer för lärande(http://learningdesigner.org) 

 
https://v.gd/OJQSfJ (hödstadium) (Full text tillgänglig i Bilaga 7)  
https://v.gd/q2AJAz  (anpassning till lägre årskurser) (Full text tillgänglig i Bilaga 8) 
 

  

http://learningdesigner.org/
https://v.gd/OJQSfJ
https://v.gd/q2AJAz
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Bilagor 

Bilaga  1: Genomförande på högstadium - Introduktion 

 
 
 

  









BILDKREDITER

• Alla bilder har öppen licens

• https://bit.ly/2SiwqK7

• https://bit.ly/2UP8pqY

• https://bit.ly/2Gf1svX

• https://bit.ly/2WS8ATZ

https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2UP8pqY
https://bit.ly/2Gf1svX
https://bit.ly/2WS8ATZ
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Bilaga 2: Genomförande på högstadium - Presentation om bioekonomi 

 

 
 
 



Detta projekt har erhållit finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont

2020 och enligt bidragsavtal nr 773983. Varken Europeiska kommissionen eller en person som

agerar på kommissionens vägnar ansvarar för hur följande information används. Synpunkterna

i denna publikation är upphovsmännens ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska

kommissionens synpunkter.

Vad är biomassa och bioekonomi?



Idag...

 använder vi fossila bränslen som vår viktigaste resurs

 Det är inte hållbart



Detta projekt har erhållit finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont

2020 och enligt bidragsavtal nr 773983. Varken Europeiska kommissionen eller en person som

agerar på kommissionens vägnar ansvarar för hur följande information används. Synpunkterna

i denna publikation är upphovsmännens ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska

kommissionens synpunkter.



What is biomass?

 Basen för Bioekonomi

 Grödor, träbaserade sidoströmmar, marina sidoströmmar, etc.

Vad är biomassa?



Vad kan vi göra med biomassa





Biobaserad ekonomi -

bioeconomy
Economy which is based on using biomass as a renewable resources for 

the production of materials and energy



biomassa?

Termisk konvertering - bränna biomassa (trä, briketter, ...) Biobränsle -

jäsning av biomassa såsom sockerrör, vete eller majs Olika kemiska processer 

som producerar metan

Hur får man energi från





Biomassa - organiskt material som används som bränsle, särskilt i ett kraftverk för

elproduktion

Bioekonomi - ekonomi som bygger på att använda biomassa som en förnybar resurs

för produktion av material och energi

Nyckelord
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Bilaga 3: Genomförande på högstadium - Stenciler 

STENCIL OM BIOMASSA  
 

VAD ÄR BIOMASSA?  

Biomassa är organiskt material som kommer från växter och djur, och det är en förnybar energikälla. Som en 

energikälla kan biomassa antingen användas direkt genom förbränning för att producera värme eller indirekt 

efter omvandling till olika former av biobränslen (t.ex. metan). Grödor som majs och sockerrör jäses för att 

producera bränsle för användning i fordon. Biodiesel, ett annat transportbränsle, är framställt av 

vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

TYPER AV BIOMASSA 
  

 

Biomassa kan komma i många olika former. En av de 

vanligaste typerna av biomassa är rester från grödor som 

lämnas efter skörden. En annan typ av biomassa fås från 

jordbruk som majs eller vete samt avfall (avföring) som 

djur och människor producerar dagligen. Vi kan också 

använda akvatisk biomassa från olika typer av alger för 

att producera olika material och för att producera energi 

beroende på behov och sammansättning av algerna som 

vi använder. 

  
 
 
 
 

 

 

Bild 1: Typer av biomassa 
 

Bild 2: Produkter i vår vardag som tillverkas av biomassa 
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VAD ÄR DÅLIGT MED DEM? 

Eftersom vi behöver mycket biomassa för att producera energi och byggmaterial krävs det mycket utrymme 

för att producera biomassa. Det problemet kan leda till avskogning eller användning av de flesta av våra 

jordbruksfält för att skörda biomassa för energi istället för mat. Om vi vill använda biomassa till byggmaterial 

för olika produkter måste vi dela upp biomassan i dess enskilda komponenter (proteiner, fetter, kolhydrater 

etc.). Detta kan vara dyrt och mer noggrann forskning krävs. 
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STENCIL OM FOSSILA BRÄNSLEN 
 
VAD ÄR FOSSILA BRÄNSLEN? 

Ett fossilt bränsle är ett bränsle som bildas av naturliga processer, såsom sönderdelning av begravda döda 

organismer, innehållande energi som härrör från mycket gammal fotosyntes. Organismernas ålder och deras 

resulterande fossila bränslen är vanligtvis miljoner år gamla och överstiger ibland 650 miljoner år. 

Användningen av fossila bränslen ger upphov till allvarliga miljöproblem eftersom förbränning av fossila 

bränslen ger upphov till koldioxid som är en av de största anledningarna till växthuseffekten på vår planet. 

 

TYPER AV FOSSILA BRÄNSLEN 

Det finns tre typer av fossila bränslen som alla kan användas för energiförsörjning: kol, olja och naturgas. Kol 

är ett fast fossilt bränsle bildat över miljontals år genom förmultning av vegetation. Det finns ganska rikligt 

med kol jämfört med de andra två fossila bränslena. Olja är ett flytande fossilt bränsle och det som används 

mest. Det används i bilar, jetplan, vägar och tak och mycket mer. Naturgas är ett mångsidigt gasformigt fossilt 

bränsle som finns i rikliga mängder och som är relativt rent jämfört med kol och olja. Liksom olja, bringas den 

till ytan genom borrning. 

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DEM? 

Fossila bränslen är billiga och pålitliga energikällor som vi använder dagligen. Den teknik som vi behöver för 

att kunna exploatera energin som produceras av fossila bränslen är välutvecklad och används i alla delar av 

världen. Vem som helst kan använda fossila bränslen: man behöver bara en eldkälla (en tändare eller en 

tändsticka) för att förbränna fossila bränslen och därigenom skapa energi från den. Eftersom tekniken som 

vi behöver för att kunna exploatera energin är välutvecklad, är energin som produceras av fossila bränslen 

billig i jämförelse med de som produceras av förnybara energikällor eller biomassa. De flesta av dagens 

produkter innehåller plast, som tillverkas av fossila bränslen - olja. Eftersom plast och annat material som 

produceras med fossila bränslen används övergripande, är miljontals människor anställda inom den fossila 

bränsleindustrin över hela världen. En av de främsta anledningarna till att så många länder använder fossila 

bränslen som deras främsta energikällor är att fossila bränslen finns överallt. 

 

VAD ÄR DÅLIGT MED FOSSILA BRÄNSLEN? 

Den största nackdelen med att använda fossila bränslen är naturligtvis den förorening som de orsakar. 

Koldioxid släpps ut när fossila bränslen förbränns och det är en av de största orsakerna till global 

uppvärmning. Eftersom fossila bränslen har behövt miljontals år att omvandlas från levande organismer till 

bränslen är de uttömliga energikällor som kan och snart kommer att utarmas. Vi använder oss mer och mer 

av fossila bränslen och därför måste vi hitta fler källor till fossila bränslen, vilket blir svårare och svårare. Vissa 

av de fossila bränslena kan innehålla material som är skadliga för människors hälsa. Genom att förbränna 

dessa fossila bränslen släpper vi ut rökblandad dimma i luft som förgiftar oss och världen runt oss. 
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Bild 1. – Typer av fossila bränslen: a) kol; b) råolja; c) naturgas 

  

  
 
Bild 2. – Vardagsprodukter som är tillverkade med fossila bränslen 
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STENCIL OM FÖRNYBAR ENERGI 
 

VAD ÄR FÖRNYBAR ENERGI? 

Förnybar energi är energi som samlas in från förnybara resurser, som naturligt fylls på under en 

mänsklig tidsskala. Förnybara energiresurser finns över stora geografiska områden, i motsats till 

andra energikällor, som är koncentrerade till ett begränsat antal länder. De flesta förnybara 

energikällor producerar el som kan omvandlas till värme eller mekanisk energi med hög effektivitet 

beroende på nödvändigheten. 

 

TYPER AV FÖRNYBAR ENERGI 

Det finns många former av förnybar energi som solljus, vind, tidvatten, vågor och jordvärme. 

Solenergi är en direkt omvandling av solljus med paneler eller samlare. Vindkraft kan användas för 

att producera el med stora vindturbiner. Vi kan använda tidvatten och vågor för att samla energi från 

havet eller från floder genom att bygga dammar. Geotermisk energi går ut på att använda värmen 

under jordens yta för olika uppvärmningsändamål. 

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DET? 

Eftersom vi har mindre och mindre fossila bränslen kommer deras pris att gå upp så småningom. Det 

är den främsta anledningen till att vi behöver hitta en annan energikälla som kan ersätta dem. 

Eftersom solen alltid kommer att skina och vinden alltid kommer att blåsa överstiger tillförlitligheten 

av förnybara energityper långt den för fossila bränslen. Nästan alla planer för förnybar energi har 

lägre koldioxidutsläpp än de som inkluderar fossila bränslen. Det betyder att förnybara energikällor 

har mindre påverkan på växthuseffekten. När de väl är på plats har de flesta förnybara energikraftverk 

lägre kostnader än de för fossila bränslen. Vi behöver bara byta material regelbundet så får vi el. På 

grund av det finns många jobbalternativ i förnybara energikällor. En av de främsta fördelarna är att 

alla kan placera en alstrare av förnybar energi i sina hem. Vi kan placera solpaneler på våra tak eller 

små vindturbiner i våra trädgårdar. 

 

VAD ÄR DÅLIGT MED DET? 

Eftersom förnybar energi är ett nytt ämne behövs mer forskning, så vi behöver investera mycket 

pengar i förnybar energi för att göra det mer effektivt. Även om vi använder förnybara källor för att 

producera energi (t ex sol, vind, floder) kan de bara producera en viss mängd energi inom en viss tid. 

På grund av detta behöver vi stora områden för att installera stora energianläggningar för att 

producera tillräckligt med energi för städer. Samtidigt påverkar vi naturen på ett annat sätt. Vi måste 

rensa bort skogar och förändra flodflöden så att vi kan använda förnybara energikällor ordentligt. 
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                                                           Bild 1 - Typer av förnybara energikällor 

 

  
                                            Bild 2. - Exempel på en anläggning för förnybar energi 
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Användbara anteckningar om praktiskt arbete 

1) Fossila bränslen 

Om du har en modell av dieselmotor kan du använda den som ett exempel på hur fossila bränslen 

omvandlas till energi. 

 

2) Förnybar energi 

Du kan använda en modell av ett solkraftverk eller en leksak som går på solenergi. De flesta av dagens 

miniräknare går på solenergi så du kan använda en sådan som ett exempel på hur man förvandlar förnybar 

energi till el. Ett av de bästa exemplen är vattenkraftverk. Om du har ett i ditt land kan du använda det som 

exempel. 

 

3) Biomassa som energi 

Du kan använda citron för att producera tillräckligt med el för att driva en lysdiod. Kläm citronen och sätt 

några (3 eller fler) kopparledningar i den samt några (3 eller flera) spikar (helst zinkspikar) i den. Koppar 

fungerar som en anod och zinkspiken fungerar som en katod till ditt batteri som citronen nu är. 

 

 
 

 

 

STENCIL: HUR MAN GÖR EN BROSCHYR? 

Office Word-programmet 2013 eller senare behövs på varje enhet som eleverna ska använda. Efter det, 

gå till: http://templatelab.com/brochure-templates/ 

Från den webbsidan, välj en broschyrmall som du gillar och spara den som en Word-fil. Du kan redigera den 

inom Word med egna bilder och egen text. När du har redigerat den sparar du den som en PDF-fil och skriver 

ut den om du vill. 

 

 
 
  

http://templatelab.com/brochure-templates/
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Bilaga 4: Anpassning till lägre årskurser - inledande presentation 

 

 

  



ENERGI



ENERGI

MEKANISK

ENERGI KEMISK ENERGI

ELEKTRISK

ENERGI
LJUSENERGI

VÄRME ENERGI
KÄRNENERGI



• Alla levande ting behöver energi från solen och mat för att leva.

• Verktyg använder energi från människor eller djur för att
fungera.

• Många maskiner använder energi från el för att fungera.

• De flesta transportmedel använder energi från förbränning av
bränsle för att få rörelse.

Alla levande ting behöver energi för att leva. 
Maskiner och verktyg använder energi till arbete.



▪ Energi försvinner aldrig. Den kan omvandlas från en typ av
energi till en annan, men den försvinner aldrig helt.

▪ Energi kan exempelvis lagras i batterier som kemisk energi. När
batterierna sätts in i en ficklampa, omvandlar ficklampan den 
kemiska energin till ljusenergi.

Vad händer med energin när

den använts?



• ICKE-FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
• FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

HUVUDKÄLLOR AV ENERGI

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


• Icke-förnybar energi är energi från källor som är

uttömliga. Om de konsumeras snabbare att de 

bildas, kommer de att ta slut.

• Dessa är fossila bränslen: kol, petroleum, 

naturgas och uran.

• De finns under marken.

• De bildades för miljontals år sedan och miljontals

år krävs för att bilda mer.

ICKE-FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


ICKE-FÖRNYBARA 

ENERGIER

KOL, PETROLEUM 

(OLJA), NATURGAS OCH 

URAN

De kommer att ta 

slut

De finns under jord.

De skapades för

miljoner år

sedan.



• KOL är en fast substans. Det är en svart sten
som huvudsakligen består av beståndsdelen C. 
Kol bildas under jord och extraheras genom
gruvor.

• Kol transporteras med tåg och båt.
• Kol används huvudsakligen i kraftverk för att

producera el och som bränsle i vissa industrier.

KOL



• PETROLEUM är en svart vätska. Det bildas under jord och
extraheras genom brunnar.

• Petroleum transporteras till raffinaderier med tankfartyg
och oljeledningar.

• Det är källan till bränsleolja, diesel och bensin som vi 
använder för uppvärmning och för att köra fordon

• Petroleum används i industrier, bostäder och fordon..

PETROLEUM (OLJA)



• NATURGAS är en blandning av gaser. Det finns
under jord och extraheras genom brunnar.

• Naturgas transporteras via gasledningar.

• Naturgas används i bostäder för uppvärmning och
matlagning samt inom industrin.

NATURGAS



• Uran är en radioaktiv metall som finns i sten.
• Den används i kärnkraftverk för att producera

värme i kärnreaktioner.

• El produceras från denna värme.

URAN



Dessa är

• Vattenkraft, 

• Vindkraft,

• Solenergi,

• Jordvärme,

• Biobränslen.

• Dessa energikällor är alltid tillgängliga.

• De kommer aldrig att ta slut.

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR



FÖRNYBARA 

ENERGIER

VIND, VATTEN, SOL, 

JORDVÄRME, BIOBRÄNSLEN

Det kommer

ALDRIG att ta slut.

De är alltid

tillgängliga.



• Vi får denna energi från vatten som rör sig 
eller faller (från en damm).

• Vattnet samlas i en reservoar. Sedan 
passerar det genom en turbin. När
turbinen snurrar genererar den 
elektricitet.

• Vattenkraft omvandlas till el.

VATTENKRAFT



• Solpaneler tar emot energi från solen.

• Solenergi omvandlas till el som används till ljus
eller värme.

SOLENERGI



• Vi får vindenergi från luftens rörelse.

• Vindens kinetiska energi får en turbin att snurra
och producerar elektrisk energi.

• Vindkraft omvandlas till el.

VINDKRAFT



• Geotermisk energi är värmen från jorden.
• Den är ren och hållbar.
• Geotermisk energi är värmen från jorden. Den 

är ren och hållbar.

JORDVÄRME



• Vi får biobränslen från växt- och djurprodukter.

• Biobränslen kan vara fasta (biomassa), flytande
(biovätskor) eller gasformiga (biogaser).

• Denna energi omvandlas till el och värme.

Biobränslen





Mot ett biobaserat samhälle

• Befolkningen på jorden växer och vi behöver mer
mat.Klimatförändringarna är både en verklighet och ett hot. 
Lösningen är enkel: Vi måste absolut använda våra biologiska
resurser så att det kommer att finnas mat för fler människor med 
mindre miljö- och klimatpåverkan per producerad enhet och
förnybart biologiskt material som räcker för att ersätta vad vi för
närvarande får från fossil råolja (t.ex. material, kemikalier och plast).



Avföring är kraft



https://www.youtube.com/watch?v=aqFpDU-Tboc&t=


Biomassa som energi
• Visste du att avföring kan skapa kraft? Det är sant.

• Gas som stiger från avföring från 500 kor kan skapa
tillräckligt med el för att driva 100 bostäder.

• Det är kraftfull avföring!



Avföring är en form av biomassa

• Avföring är en form av
"biomassa" som
kännetecknar alla levande
eller nyligen levande
material som kommer från
växter och djur och som är
en energikälla.

http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Avföring är en form av biomassa

+ The most common form
of biomass energy on
Earth is burning wood.
We burn wood in
fireplaces to keep us
warm, or in woodstoves
to cook our food.



Avföring är en form av biomassa
• Förutom trä och avföring

kan biobränslen komma
från stjälkar av vete, majs
eller sockerrör. Det kan
också komma från risskal, 
matolja och andra typer
av sopor och matavfall.



Biomassa vs. fossila bränslen
+ Biomassa kan odlas om och om igen, så det anses

vara en förnybar resurs.

FÖRNYBAR ENERGI 

FRÅN BIOMASSA

VIND, VATTEN, SOL, 

JORDVÄRME, BIOBRÄNSLEN

Det kommer ALDRIG att

ta slut.

Det finns alltid

tillgängligt.

http://greenliving.nationalgeographic.com/renewable-energy-sources-2519.html


Biomassa vs. fossila bränslen

• Det tar bara månader eller år att växa och bli
bränsle, till skillnad från fossila bränslen som tar 
miljontals år för att bli kol, olja eller gas.

KOL

OLJA

GAS



Hur går det
till?



Biomassa och biogas

• Biogas -energi
skapas genom att
bränna den gas 
som kommer från
djuravföring och
förmultnande
växter.

http://205.254.135.24/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Biomassa och biogas

Förmultnande ting avger metan
och koldioxidgaser. När de 
bränns i en lufttät behållare
samlas dessa gaser i en process 
som kallas förgasning och
används för att producera
energi.



Biomassa och biogas

Biogasenergi används för att värma
vatten för att skapa ånga, som får
turbiner att snurra, vilket genererar
el. Växt- och djuravfall som blir över
används som gödselmedel för växter.



Låt biomassförbränningen fortsätta

+ De bästa anledningarna
till att använda
biomassa och
biobränslen är att de är
hållbara, förutsatt att
man återplanterar
bränslegrödorna som
skördas för att skapa
dem.

http://www.keepbanderabeautiful.org/sustainability.html


Låt biomassförbränningen fortsätta

• Dessutom: de växt- och djurrester som
förut betraktades som avfall och kastades i
deponier används nu som energi.

• Problemet med energi från biomassa är att
förbränning av trä och sopor fortfarande
kan skapa luftföroreningar.

http://www.ecology.com/energy/


Låt biomassförbränningen fortsätta

• Dessutom: de växt- och djurrester som förut
betraktades som avfall och kastades i deponier
används nu som energi.

http://www.ecology.com/energy/


Låt biomassförbränningen fortsätta

• Människor har använt energi från biomassa i
tusentals år. I dag använder nästan en tredjedel av
planeten fortfarande någon form av energi från
biomassa, vilket visar att det fortsätter att vara ett
långvarigt, billigt, alternativt energival.



Finns det några problem?

• Problemet med energi
från biomassa är att
förbränning av trä och
sopor fortfarande kan
skapa luftföroreningar.



• Att använda icke-förnybara energikällor orsakar två problem.

1. Dessa källor är uttömliga. De kan ta slut.

2. Dessa källor orsakar föroreningar som koldioxid och andra gaser som
är skadliga för människor och miljö.

• Föroreningar orsakar global uppvärmning och surt regn på vår planet.

• Gaser från industrier och fordon stiger upp i atmosfären och
kondenseras ibland i moln, och när det regnar orsakar det 
föroreningar.(svaveldioxid och kväveoxider)

VILKA PROBLEM ORSAKAR ICKE-
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR?



• Vår livsstil påverkar mängden energi.
• Vi kan spara energi genom att skapa mindre

avfall.

• Vi måste följa de 3 R:en

SPARA ENERGI



Det betyder att KÖPA MINDRE så att du kastar bort mindre.

Första R:et - REDUCE (minska)

Reparera saker när

de går sönder.

Använd inte engångsartiklar.

Undvik förpackningar

Köp stora förpackningar när det är

möjligt.



Det betyder att ANVÄNDA SAKER IGEN istället för att kasta bort dem.

Andra R:et - REUSE (återanvänd)

Använd papper på båda

Ta vatten till skolan i en

återanvändbar flaska.

sidor Gör en penn-

hållare från en

Ta vatten till skolan

i en återanvändbar

flaska.

metallburk

Ge bort gamla leksaker.



• Det betyder att man separerar skräp (eller avfall) och
lägger det i rätt behållare

• Att återvinna material använder mycket mindre energi än
att göra nytt.

Tredje R:et - RECYCLE (återvinn)

Papper och kartong

Glas

Metall och plast



Tack för din 
uppmärksamhet
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Bilaga 5: Anpassning till lägre årskurser - Ordförrådsaktivitet 

OM ENERGI 

Lektion 1. Aktivitet 3. Öva 

1. Rätta de felaktiga meningarna och byt ut det understrukna ordet. 

a) Vi kan minska föroreningar för att skydda vår planet. 

b) De fyra “R:en” är: reduce (minska), reuse (återanvänd), recycle (återvinn). 

c) Icke-förnybara källor tar aldrig slut. 

 

2. Rita några föremål som kan minskas, återanvändas och återvinnas. 
 
REDUCE     REUSE     RECYCLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fyll i verben som saknas. Välj rätt alternativ. 

a) Vi kan  energi för att skydda vår planet. (spara/slösa) 

b) Mycket av den energi vi  hemma är inte förnybar. (använder/skyddar) 

c) De 3 R:en  miljön. (skadar/skyddar) 

d) Vi kan spara energi om vi  lampor. (tänder/släcker) 
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Bilaga 6: Anpassning till lägre årskurser - grupparbete 

 

 

  



Skatter i
soporna...

Visste du att var 

och en av oss

genererar mer

än ett kilo avfall

per dag?



Stads -hygien, återvinning och miljön



Och att majoriteten av detta avfall kan användas?

Visste du att var 

och en av oss

genererar mer

än ett kilo avfall

per dag?



Papper och 

kartong

¿Qué tiramos a la basura? Organiskt 

material

Glas

45%

22%

7%

10%

4%

2%

10%



För återvinning måste du lära dig att skilja

Reduce (minska) 

Reuse (återanvänd) 

Recycle (återvinn)

3 R-regeln



Träd Kiselsand
Olja, träd, bauxit och järn



Det finns en återvinningscentral

stadsavfall

återvinningsc

entral



Grey bin Yellow bin

Avfall som vi inte kan återvinna



ORGANISKT 

MATERIAL

RESTEN 

GÅR

TILL

KOMPOSTERING

SANLÄGGNING

För att göra

kompost

KONTROLLERAD DEPONI

Vad kan vi göra med avfall som vi inte 

kan återvinna?



Vi använder organiskt skräp för att göra kompost.

.



Först torkar vi komposten



Det skapar berg!

CONTROLLED 
DEPOSIT



Avfallet som begravs i 

den kontrollerade 

deponin sönderdelas till 

en gas som heter 

BIOGAS och används 

för att skapael!



S
o
p
o
r Kompost

Återvinn
material

Elektricitet

I soporna kan vi hitta skatter som till 
exempel:



Och slutligen skapas ett grönt område...



Tack för din 
uppmärksamhet





Låt oss påbörja resan ...

O O DIN AVFÖRING ÅKER IN I EN AVLOPPSLEDNING

O O VATTEN SKÖLJER SEDAN IVÄG DEN TILL ETT 

RENINGS-VERK.



O I AVLOPPSLEDNINGEN BLANDAS DIN AVFÖRING MED 

VATTEN OCH ANNAN AVFÖRING OCH BILDAR EN TJOCK, 

BRUN UNDERJORDISK FLOD.





O NÄR MAN SPOLAR TOALETTEN SKÖLJS AVFÖRINGEN 

IVÄG TILL AVLOPPSLEDNINGEN, OCH SEDAN TILL ETT 

RENINGSVERK.



O DET SMUTSIGA VATTNET SPRUTAS PÅ STENAR SOM 
HAR GODA BAKTERIER. DE GODA BAKTERIERNA 
DÖDAR DE DÅLIGA BAKTERIERNA (AVFÖRINGEN)

O O NÄR DE GODA BAKTERIERNA DÖR SKÖLJS DE IVÄG 
TILL SEDIMENTERINGSTANKEN OCH SEDAN TILL 
FLODEN



O Men vad kan vi göra för att dra nytta av

avföringen?

O O Kan avföring också vara en skatt?



Låt oss undersöka

Det är din tur!



Användbara länkar

O http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_gu
ide_v1.lowres.pdf

O https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chick
en-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818

O http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-
energy/

O http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-
energy-source-fact-file-2/

http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_guide_v1.lowres.pdf
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chicken-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818
http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-energy/
http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-energy-source-fact-file-2/
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Bilaga 7: Design för lärande: Genomförande på högstadium 

Beskrivning 

Sammanhang 

Ämne: Energi/bioekonomi 

Total lärandetid: 90 minuter 

Antal elever: 18 elever 

Beskrivning: I denna studiegrupp kommer eleverna att lära sig om 

bioekonomi och hur det kan påverka vardagen. Genom diskussion, 

praktiskt arbete och skapandet av en webb-broschyr kommer alla elever 

att lära sig positiva och negativa fakta om biomassa, 

fossila bränslen och förnybara energikällor. 

Syften 

• använda termen bioekonomi i vår vardag 

• jämföra energiproduktion från fossila bränslen, biomassa och 

förnybara energikällor 

• vikten av att använda biomassa som en resurs för att producera 
energi 

• finna nya miljövänliga sätt att producera energi 

• utforma en webb-broschyr 

Resultat 

Definiera (Kunskap): Alla elever kommer att lära sig termen bioekonomi 

och hur den kan påverka vår vardag. Alla elever lär sig om biomassa, 

fossila bränslen och förnybara energikällor 

Ta reda på/upptäcka (Kunskap): Alla elever kommer genom praktiskt 

arbete och arbetsblad att upptäcka positiva och negativa fakta om 

biomassa, fossila bränslen och förnybara energikällor 

Utforma (Syntes): De flesta eleverna lär sig att skriva en webb-

broschyr i pdf-format 

Sammanfatta (Syntes): Vissa elever presenterar en webb-broschyr om 

biomassa, fossila bränslen och förnybara energikällorLeka 

(Psykomotoriska färdigheter): alla elever kommer att spela frågesport 

om energi/bioekonomi. 

Aktiviteter för undervisning-lärande 

Diskutera om 

energi, hur man 

producerar energi 

just nu. 

Diskutera om 

bioekonomi, om 

produktion av energi i 

framtiden (inbegripet 

mänskligt avfall och 

djuravföring) och hur 

mycket människor vet 

om bioekonomi. 

Diskutera 5 minuter    18 elever  Handledare finns tillgänglig 

Starta presentationen och ställ följande frågor. Vad tror du kommer att 

förändra världen under de närmaste 10 åren? Vad är vår framtid när 

det gäller att producera energi? Därefter, säg att du tror att mänskligt 

avfall (avföring) kommer att förändra världen. 

Läs Titta Lyssna  2 minuter   18 elever Handledare finns inte tillgänglig 

Titta nu på en video som visar hur mycket folk vet om bioekonomi. 

Diskutera 2 minuter 18 elever Handledare finns tillgänglig 

Diskutera innehållet i videon. Vet folk tillräckligt om bioekonomi? 

Varför tror du det är så? Vad beror det på? Under diskussionen kan 

varje elev uttala sig. Eleverna uppmanas att skapa egna videor som 

representerar kunskap om bioekonomi i deras land. 
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Föreläsning - om 

bioekonomi och 

biomassa  

 

Visa sätt att få energi 

från biomassa (PPT).  

 

Förklara positiva och 

negativa aspekter 

om att producera 

energi från 

biomassa. 

Läs Titta Lyssna   15 minuter   Handledare finns tillgänglig 

• Definiera fakta om bioekonomi. 

• Definiera vad som är biomassa och vad det kan användas till, 

definiera också olika typer av biomassa. 

• Förklara hur man får energi från biomassa. 

• Visa positiva och negativa aspekter om att producera energi från 

biomassa. 

• Förklara hur man får nya produkter från mänskligt avfall och 

avföring från djur. 

Före den här studiegruppen kan du skapa din egen PowerPoint-

presentation. 

Övning - fossila 

bränslen vs biomassa 

vs förnybara 

energikällor 

Undersök  20 minuter 18 elever   Handledare är inte tillgänglig  

Dela in eleverna i 3 grupper (gruppstorlek beror på antalet elever). Varje 

grupp ges ett ämne: fossila bränslen som energi/biomassa som 

energi/förnybara energikällor. 

Varje grupp förses med material för sin forskning och en bärbar dator 
för internetsökning. 

Öva 10 minuter 18 elever Handledare finns inte tillgänglig 

*FRIVILLIGT!!!!!* 
Efter genomförandet av forskningen utför varje grupp praktiskt arbete, 

vilket förklaras i materialet. 

Tillverka 20 minuter Handledare finns inte tillgänglig 

Eleverna kommer att arbeta med att utforma en broschyr för att visa för-
och nackdelar av varje typ av energiresurs. 
Diskutera  6 minuter  3 elever Handledare finns inte tillgänglig 

En elev från varje grupp presenterar resultaten av utredningen som ingår 

i deras broschyr. 

De drar slutsatsen att biomassa och förnybara energikällor, som är nya 

miljövänliga sätt att producera energi, är bättre än fossila bränslen. 

Slutsats: Frågesport 

om 

energi/bioekonomi 

Öva 10 minuter  18 elever   Handledare finns tillgänglig 

Till sist kommer eleverna att delta i en Kahoot-frågesport om allt de har 

lärt sig under lektionen. 
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Bilaga 8: Design för lärande: Anpassning till yngre årskurser 

Beskrivning 

Sammanhang 

Ämne: Naturvetenskap/ Energi/ Biomassa  

Total lärandetid: 120 minuter  

Antal elever: 24 

Beskrivning: I denna studiegrupp kommer eleverna att lära sig om 

bioekonomi och hur det kan påverka vardagen. Genom diskussion, 

praktiskt arbete och skapandet av en webbbroschyr kommer alla elever 

att lära sig positiva och negativa fakta om biomassa, 

fossila bränslen och förnybara energikällor. 

Syften 

• Använda termen bioekonomi i vår vardag 

• Jämföra produktion av energi från fossila bränslen, biomassa 

och förnybara energikällor 

• Förstå vikten av att använda biomassa som en resurs för att 

producera energi 

• Finna nya miljövänliga sätt att producera energi 

• Utforma en webb-broschyr 

Resultat 

Förståelse (Förståelse): Elever 

Eleverna kommer att lära sig begreppet bioekonomi och användningen 

av denna term i vår vardag. Alla elever lär sig om biomassa, fossila 

bränslen och förnybara energikällor. 

Tillämpning (Tillämpning): Ta reda på/upptäcka 

Alla elever kommer genom praktiskt arbete och arbetsblad att upptäcka 

positiva och negativa fakta om biomassa, fossila bränslen och förnybara 

energikällor. 

Analys (Analys): Utforma 

De flesta eleverna kommer att lära sig att klassificera förnybara källor och 

de kommer till en slutsats om deras vardag 

Utvärdering (Utvärdering): 
Eleverna presenterar en reklamannons som uppmuntrar medborgare att 

använda energi på ett ansvarsfullt sätt och presentera hur vi kan förändra 

världen om vi använder biomassa, biobränsle och förnybara energikällor. 

De kommer också att delta i en frågesport om ämnet energi/bioekonomi. 

Aktiviteter för undervisning-lärande 

Lektion 1 

Brainstorming. 

Vad vet du om energi 

och andra begrepp 

som: biomassa och 

förnybara resurser? 

Diskutera 10 minuter 24 elever Handledare finns tillgänglig 

För att introducera ämnet börjar vi lektionen med brainstorming för att 

skapa en tankekarta. Med hjälp av läraren kommer eleverna att ta fram 

den information som de redan har om ämnet. Deras svar kan vara: olika 

typer av energi, förnybar energi, minska, återanvända, återvinna. 

Läs Titta Lyssna 40 minuter  24 elever Handledare finns tillgänglig 
Introduktion av det nya ordförrådet: För det första kommer eleverna att 
titta på en kort video om konsekvenserna av att slösa energi för att få 
dem att reflektera över frågan. När vi väl har tagit fram vad elever redan 
vet om energi, kommer vi att presentera för våra elever innehållet av 
ämnet. "Energi och andra ovanliga energikällor ..." Eleverna kommer att 
titta på en video om ämnet. 
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Samarbeta 10 minuter 24 elever Handledare finns tillgänglig 

När eleverna har lärt sig innehållet övar vi med ett arbetsblad. De 

kommer att arbeta i grupper om 4 och diskutera svaren på 

aktiviteterna i arbetsbladet. När de avslutat, måste de förklara sina 

svar. 

** DIVERSITET ** 

Våra elever med inlärningssvårigheter kommer att delta i varje aktivitet 
med specifika anpassningar, beroende på deras svårigheter. Några av 
dessa anpassningar kommer att vara: 

att ha en klasskompis som handledare, mycket visuellt stöd, göra 
aktiviteterna muntligt istället för skriftligt, med många korta och tydliga 
instruktioner. De kommer också att ha mer tid för att avsluta 
aktiviteterna. 

För att lösa en svår situation kommer eleverna att delas in i heterogena 
grupper om fyra, där de hjälper varandra att göra 

uppgifterna. 

Lektion 2 

Undersök     30 minuter     24 elever  Handledare är inte tillgänglig 
Läraren presenterar för eleverna cykeln för avföring och därefter ställer 

läraren en fråga: Kan avföring också vara en skatt? 
I grupper kommer eleverna att försöka svara på frågan och de 

sammanfattar den information de lärt sig. Därefter kan eleverna leta 
efter ny information på olika webbplatser som anges i PowerPoint-

presentationen för att förbereda sin slutliga uppgift: en annons som 
främjar goda åtgärder för att skydda miljön (en video). De skapar egna 
presentationer om de olika råd som de kan ge till medborgarna för att ta 

hand om miljön. 

Undersök   30 minuter  24 elever   Handledare är inte tillgänglig 
Läraren presenterar för eleverna cykeln för avföring och därefter ställer 
läraren en fråga: Kan avföring också vara en skatt? 

I grupper kommer eleverna att försöka svara på frågan och de 
sammanfattar den information de lärt sig. Därefter kan eleverna leta 

efter ny information på olika webbplatser som anges i PowerPoint-
presentationen för att förbereda sin slutliga uppgift: en annons som 

främjar goda åtgärder för att skydda miljön (en video). De skapar egna 
presentationer om de olika råd som de kan ge till medborgarna för att ta 
hand om miljön. 

Lektion 3 

Skapa       40 minuter      24 elever       Handledare finns tillgänglig 
Utvärdering: När de väl vet allt om ämnet, och de 
har förberett sina reklamannonser i grupper om 4, kommer eleverna att 
presentera deras slutliga uppgift och ställa frågor till varje grupp. 
Skapa   20 minuter       24 elever           Handledare finns tillgänglig 
Efter presentationerna kontrollerar handledaren om eleverna känner till 
det specifika innehållet för enheten med ett spel 
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