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• ”Vad ska jag med den till? Jag är ju klar.”

• ”Den är skitful. Jag vill inte ha den hemma.”

• ”Det finns ingen poäng att ha kvar den. Vi 
jobbar ju med andra grejer nu.”







De didaktiska frågorna - med en knorr

Vad?

Hur?

Varför?

För vem?



Forskaren Martin Lackéus

säger:

Fråga inför varje nytt arbetsområde: 

”För vem kan denna kunskap vara 

värdefull idag?”



Skolvärld vs Annan värld?



Att rädda Geografens testamente!



Tankekarta på väggen



Facebook



Klassen blev ett team med ett 
gemensamt mål



Alla telefonsamtal gav resultat



Flygblad



Stefan Löfven är med i kampen



Maria Montazami

”Om barnen vill ha kvar sitt program så låt dom 
ha det!”  



Debattartiklar



Arbetsmall

JA NEJ KOMMENTAR

Idag har jag jobbat 
bra

Idag har jag lärt mig 
något nytt

Jag vet vad jag ska 
göra nästa lektion

Jag behöver tips på 
hur jag kan gå
vidare

Övrig kommentar 
(frivillig)



Besök på TV



Filip och Fredrik

https://www.youtube.com/watch?v=Gh1MD__
GANk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Gh1MD__GANk&feature=youtu.be




Hänt extra!



Demokratipris



Gekås Ullared





Premiär februari 2017



Sagoprojektet

”Nu när man vet att det är en unge som sitter 
och väntar på sin saga så måste man liksom 
göra det bra.”



Allt måste inte vara stora projekt

• Lär äldre om källkritik.

• Dekorera väggen i skolan.

• Läs en bok – skriv brev till författaren.

• Ge boktips till biblioteket.

• Skriv texter till tidningar.

Men de bästa idéerna har nog ungarna själva!



Besök på serviceboende



”Jag lärde mig hur 
man haffar brudar.”
Alexander, 14 år



Projekt: Utbilda vuxenvärlden





Projektet tog ny fart

• Texter

• Brev till

politiker

• Bilder med 

budskap









Besök av utbildningsministern





Vem lär vuxna?



Inkludering

• Att arbeta i team är att dra nytta av varandras 
styrkor.

• Alla jobbar för ett gemensamt mål – vägen dit 
ser olika ut.



Vi-känslan

• Gruppgemenskap och 
samhörighet

• Gruppen får en identitet

• KASAM – Känsla av 
sammanhang



Morgonstudion och Nyhetsmorgon



Surfa lugnt – priset 2018!

”Klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge debatterar inte bara i klassrummet 
utan också i krönikor och med politiker på högsta ort för att vuxna ska förstå att 
dålig ton på nätet inte bara är ett ungdomsproblem. Genom att våga ta fighten 
om näthat inspirerar de jämnåriga, lärare, föräldrar, politiker och allmänheten till 
reflektion och dialog kring hur vi alla bidrar till en ny nättillvaro. ”



Hanif Bali slutar twittra!



Demokratiminister Alice Bah Kuhnke



Bokmässan





Experter



Före Efter



Kort paus

https://youtu.be/TXC8s3_05VA


Men måste allt vara 

värdeskapande? 



Använd närområdet

• Förskolor

• Grannskolor

• Äldreboenden

• Lokalpolitiker

• Föräldrar och vänner

• Använd postlådan!    



Martin Lackéus forskning säger:

Värdeskapande lärande leder till:

1. Ökade skolkunskaper 

2. Entreprenöriella kompetenser. 



Vad är entreprenöriella kompetenser?

• Självtillit

• Tolerans

• Mod

• Uthållighet                   

• Ökad självinsikt

• Ökad social förmåga

Eleverna rustas för en 
arbetsmarknad som vi i 
dagsläget inte vet något 
om.



Grit – Konsten att inte ge upp

• Uthållighet, driv och att inte ge upp vid 
motgång.

• Försök och misslyckande ingår för att lyckas.

• Grit är viktigare än talang när det kommer till 
att nå sina mål. 



Uppdrag:

Rädda världen



#FRED





Missnöje!

Totalt:

2041 kronor 



Grit – Att inte ge upp vid motgång



Ett klassrum som tränar grit

• Konstruerar öppna uppgifter

• Har ett tillåtande klimat 

• Utvärderar kontinuerligt

• Plockar in elevernas idéer i undervisningen



Annonser

”Tycker du att det är coolt att följa normen, att 
göra som alla andra och inte gå din egen väg? 
Eller tycker du att personer som Martin Luther 
King och Rosa Parks var ganska coola?

Gå din egen väg – köp halloweengodis i 
februari!”





Ge feedback som uppmuntrar grit

Bedömning – Fokus på prestation snarare än 
person

Tänk på att bedöma – inte berömma!



Diplom!



Idéer som inte fungerade

• Flash mob

• Barack Obama

• Happy meal

• Mjölkpaket



#savethesharks

”Vi måste rädda

hajarna!”
Arda, 13 år



Kunskapen blir viktig!





”Det gick superbra! Jag delade ut två broschyrer!”



http://savethesharksfish.wordpress.com

Insamlat belopp:
20500 kr



Mumin, Snusmumriken och Lilla My



”Om man bara bestämmer sig, tar reda på fakta, 
har en planering och når ut till människor kan 
alla göra skillnad. Det måste finnas en plan för 
hur man ska kunna nå ut till så många som 
möjligt. Sluta inte med det bara för att någon 
tycker att det är töntigt utan fortsätt pusha för 
det. Prata med er lärare. Kom med förslag på 
vad ni kan göra och ta reda på hur ni kan göra. 
Våga göra skillnad, för alla kan göra skillnad.”



”Maria! Vi måste rädda 
fiskmåsarna!”

Arda, 13 år



Jeans for Africa

Ämnesövergripande värdeskapande projekt







Ämnesövergripande (och 
inkluderande)

• Svenska – Debattartiklar + reklamtexter

• Kemi – Kemikalier i jeans

• Biologi – Vattnets kretslopp och fotosyntesen

• Geografi – Handelsmönster och hållbar 
konsumtion, globala målen

• Historia – Kolonialism

• Bild – Reklambilder och film

• Musik – Gör reklamlåtar

• Engelska – Översätt hemsidan



Relationer

• Tillit till varandra

• Man tvingas samarbeta

• Höga förväntningar

• Vi-känsla



https://www.youtube.com/watch?v=TXC8s3_05VA
https://www.youtube.com/watch?v=TXC8s3_05VA&t=2s




Samtal med hållbarhetschefer



Dagsläget:

• 5350 kronor hos 
WaterAid

• Jeansförsäljning för över 
2000 kr

• Kontakt med en skola i 
Senegal

• Egen konferens på 
Clarion Hotel



Ledarskap i klassrummet

Tydlig 
projektledare

Elevdelaktighet 
= motivation

Ömsesidig 
respekt



3 tips!

1. Höga förväntningar!

2. Var lite modig!

3. Ha kul!





Värdeskapande är 

medlet –

Lärande är målet



Fantastiska resultat



Här finns jag!

Mariawimanab@gmail.com

Twitter: @marwim123

Facebook: Värdeskapande 
lärande i teori och praktik

http://www.jeansforafrica.com


