
 

Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev 

Ungas delaktighet i en 
hållbar framtid 

Projektet 
Öresundsklassrummet syftar till 
att bygga et integreret 
samarbejde mellem Sverige og 
Danmark i Øresundsregionen 
om lärande for hållbar 
udvikling.   
 
Öresundsklassrummet sikrer at 
undervisningen rör sig fritt 
rundt i Øresundsregionen, at 
der etableres kontakter mellem 
unge, undervisere, 
professionspraktikere og 
embedsfolk og at der skabes et 
reelt samarbejde.  
 
Projektet skal fremme unges 
kompetencer til at begå sig i 
fremtidens hållbara samfund, 
øge den regionale selvforståelse 
og styrke den sproglige og 
kulturelle integration. 
 
Projektet delfinansieras av 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden genom 
Interreg IVA Öresund-Kattegat-
Skagerrak. 

den danska vänklassen. Hon har fått se bildspel 
från förra terminens arbete och en utställning av 
de uppfinningar eleverna har skapat inom temat 
grön teknologi. 

- Det är bra att de tänker på framtidens 
uppfinningar. Det märks att det är ett samarbete 
mellan Danmark och Sverige, säger Farahnaz 
Chogan. 
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- Det är spännande att se vad eleverna har jobbat 
med i projektet. Daniel har berättat lite, men det 
är annorlunda att se det i verkligheten, säger 
Farahnaz Chogan, mamma till Daniel i årskurs 7 
på Kirsebergsskolan.  

Farahnaz har just hört elever berätta om 
Öresundsklassrummet och hur samarbetet går med  

Föräldrar tar del av Öresundsklassrummet 
 

Av: Linnea Uppsäll 

Viktiga datum 

17 augusti arbetsgruppsmöte 

23 augusti lärcirkel 3 

31 augusti lärcirkel 1 

8 september Educamp 3 

 

Öresundsklassrummet samlet igen  
i Lund på Educamp 2 
Af Liljan, Rikke, Helle og Ayesha fra Vanløse Skole 

28. april, var der Educamp 2 i Lund, hvor vi alle skulle møde hinanden igen. Vi 
mødtes kl. 09.45 på Sankt Hans bakkerne. 

Dagen startede godt ud med, at vi alle fik en god bolle og noget juice. Vi fik snak-
ket, grinet og hygget, på trods af, at vi ikke hundrede procent forstår hinanden.  

Derefter blev vi inddelt i nogle grupper. Svenskere med danskere og danskere med 
svenskere. I alt 12 grupper med forskellige aktiviteter. I nogle gruppe skulle man 
lave nogle forskellige samarbejdslege, snakke om klima-problematikken, nogle la-
vede instrumenter af affald, andre fik til opgave at tage en masse billeder af dagen, 
og så skrive en artikel om Educampen, og så ville det komme på Lunds hjemme-
side. 

Efter en lækker frokost, fik vi noget tid til at være sammen med vores venskabs-
klasse Vikingaskolan. Vi spillede rundbold, fodbold og fik nydt det skønne vejr.  

Som afslutning kom et band, og spillede nogle fede numre for os alle sammen. Vi 
sad på græsset med lækre friske frugter og venner at snakke med. 

Efterfølgende gik vi alle hver til sit, og vi tog med toget hjem.  

Det var en super hyggelig dag, og vi glæder os allerede til den næste Educamp i 
september. 

Fotos: Peter Frennesson Fotos: Peter Mulvany 



I Öresundsklassrummets kommuner, Lund, 
Malmö och Köpenhamn, finns en mängd 
spännande platser där skolklasser kan 
göra studiebesök. En sådan plats är 
Naturværkstedet Kløvermarken i 
Köpenhamn.  

Naturverkstaden är en stor oas mitt i centrala 
Köpenhamn. Där finns en liten sjö där elever 
kan leta småkryp, en labyrint av tujabuskar, en 
liten lägerplats för övernattningar och mycket 
mer. Verksamheten kretsar kring ekohuset som 
har solceller och ett eget vindkraftverk.  

Pedagogerna på plats kan anpassa programmet 
efter besökarna. Det finns till exempel möjlighet 
att lära sig om stadsnära odling, ekologiskt och 
energisnålt byggande och hantverk.  

En tävling med pris för bästa effekt och ett pris för 
bästa design står på schemat idag. Det ska byggas 
och förstås hur vindkraftverk fungerar. 

Moment och uttryck som effekt, motstånd, löda, räkning, 
ström och spänning införs. Margareta Sjödin, lärare på 
Killebäcksskolan, entusiasmerar eleverna i 7B. Energin 
stiger till toppnivåer då Margareta plockar fram 
motorerna, ritningarna, byggmaterial och solceller som 
ska användas till att se om motorn fungerar. Några 
måttangivelser får eleverna av Margareta och sen sätter 
de igång med att planera, rita och bygga. 

Ulf Skelander, å andra sidan, tar i sin undervisning upp 
och samtalar om den samhälleliga sidan av energi såsom 
energianvändning, energislag, energins roll i samhället 
och resursanvändning i hemmet. 

Undervisningen med vindkraftverk ska pågå i flera veckor 
och till slut kommer det att koras en vinnare, eller två. 
Kanske ser vi dessa elever med sina vindkraftverk i nästa 
nyhetsbrev? 

Naturværkstedet  
Kløvermarken 
 

Av: Rasmus Fredriksson och Mimoza Rama 

”Selvom vi bor så tæt 

på hinanden, kan det 

alligevel være svært at 

forstå hinandens sprog 

og kultur” 
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Ekohuset på Naturværkstedet Kløvermarken är byggt med miljövänlig 
teknik och har bland annat grönt tak.  

Selvom vi bor så tæt på hinanden, kan det alligevel 
være svært at forstå hinandes sprog og kultur på 
tværs af Sundet. Også efter et års arbejde i 
Öresundsklassrummet. Det talte vi om på det fælles 
lærerseminar den 25. maj i København. 

Om eftermiddagen fik vi besøg af Claes Fyrstenberg som 
er journalist på Sydsvenskan, men udstationeret i 
København. Med en humoristisk vinkel på integrationen i 
Øresundsregionen og ud fra egne erfaringer, aflivede han 
og bekræftede myter om hvordan vi danskere og 
svenskere opfører os - hver for sig og overfor hinanden. 

 

Kulturforskelle og ligheder 
- myter og virkelighed 
 
Af Anja Liebermann 

Killebäckskolan designar 

 

Av: Åsa Hellström 

”Den danske ironi kan være 
svær at forstå for svenskere og 
svenskernes ”fika” eller 
kaffepauser er hellige”. Der var 
mange meninger og grin fra 
lærerne, der så tilbage på det 
første års samarbejde og 
udfordringer i projektet. 

Efter mødet modtog alle lærere bøgerne ”Cultureshock 
Denmark” og ”Cultureshock Sweden”. Så nu er der 
mulighed for, i sommerferien, at blive klogere på 
naboerne på den anden side af Sundet.  


