
Från andra sidan sett 

Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

Torsdagen den 14 mars 
var det dags för ”grande 
finale” i Öresundsklass-
rummet. Då samlades när-
mare 150 lärare, rektorer, 
politiker, tjänstemän 
(embedsmænd) med flera 
till slutkonferensen på 
Malmö högskola. 

Det var en dag med högt i 
tak och många diskussioner, 
arrangerad i ett försök att 
samla erfarenheterna från 
projektet i ett ”inspirations-
paket” att jobba vidare med 
ungas delaktighet i fram-
tidens hållbara samhälle i fler  
skolor i Öresundsregionen. 

Föreläsningar och workshops kring 
erfarenheter från projektet 
varvades bland annat med ösiga 
sambatrummor med Kuru Mapu Nya 
Rötter från Malmö, vegetarisk lunch, 
intressemingel, ISU Urban Drinks 
med mera. Den röda tråden under 
dagen var ”möten” och ”inspiration”, 
med förhoppningen att många nya 

kontakter skulle knytas mellan konferens-
deltagarna inför framtida samarbeten. 

I detta nummer av Öresundsklassrummets 
nyhetsbrev försöker vi summera lärdomarna 
från konferensen, och tipsa om material, 
metoder och kontaktvägar. 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet Öresundsklassrum-
met syftar till att bygga et 
integreret samarbejde mellem 
Sverige og Danmark i Øre-
sundsregionen om lärande for 
hållbar udvikling.   
 
Öresundsklassrummet sikrer 
at undervisningen rör sig fritt 
rundt i Øresundsregionen, at 
der etableres kontakter mel-
lem unge, undervisere, profes-
sionspraktikere og embedsfolk 
og at der skabes et reelt sa-
marbejde.  
 
Projektet skal fremme unges 
kompetencer til at begå sig i 
fremtidens hållbara samfund, 
øge den regionale selvforståel-
se og styrke den sproglige og 
kulturelle integration. 
 
Projektet delfinansieras av 
Europeiska regionala utveck-
lingsfonden genom Interreg 
IVA Öresund-Kattegat-
Skagerrak. 

På konferensen presenterades den efterlängtade specialutgåvan 
av tidningen Education and Sustainability! 

Nr 6 av ES-tidningen är en specialutgåva framtagen för Öresunds-
klassrummet och handlar om Delaktighet/Deltagelse. 

Den innehåller också ett antal internationella artiklar, metoder och 
resurser för undervisning kopplat till deltagande i och utanför 
klassrummet. Tidningen delades ut till alla konferensdeltagare, och 
kommer även sändas ut till skolor, forskningsinstitutioner, förvaltningar 
och andra viktiga kontakter i Öresundsregionen under våren (foråret).  
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Lyckad slutkonferens 
Av: Elin Hasselberg 

Tema delaktighet 
Av: Elin Hasselberg 

Under dagen dokumenterade Nanna Frank hela konferensen på en 4 m lång affisch! 

Länkar till material 

På Öresundsklassrummets blogg finns 
programmet med föreläsarnas och 
workshopledarnas alla presentationer, 
Nanna Franks illustration i sin helhet, 
och mycket mer!  

oresundsklassrummet.wordpress.com 

http://oresundsklassrummet.wordpress.com/


Vad triggar beteendeförändring och hur 
gör man den lustfylld?  

Oskar Henrikson från Psykologifabriken höll i 
en uppskattad workshop på konferensen. Den 
handlade om vilka utmaningar som finns med 
beteendeförändringar inom lärhut/UBU. 

En övning handlade om ”the curse of knowled-
ge”, där man knackar (banker) en låt (sang) på 
bänken och ser om grannen (nabon) kan gissa 
(gaedde) till vilken det är. Det visar sig inte 
vara det lättaste!  

Ofta tror vi att vi förmedlar information bättre 
än vad vi gör. En annan användbar psykolo-
gisk aspekt är att ditt beteende påverkas inte 
bara av de du träffar utan även av de som dina 
vänner träffar.  

Tjat (nag) lönar sig sällan, det är det som vi 
faktiskt får testa på och känna konsekvenser-
na av, som skapar förändring. Om vi har  
möjlighet att förmedla lustfyllda sätt att  
prova nya metoder och tankesätt, så ger det de 
bästa lärdomarna och insikterna.  

I utvärderingen av konferensen frågades bland annat 
”Kommer du att använda något från dagen i ditt arbete  
framöver?”  

Här är några av svaren: 

− Ja, både Sørens tips om att fokusera på att stödja  
kritiskt tänkande snarare än moralisera eller lära 
ut rätt och fel, och Oskars tips om hur vi påverkar 
människor bäst för att de ska ändra sitt beteende. 

− Nogle af de projektmæssige erfaringer, vare  
opmærksam på de sprugmæssige udfordringer i  
projekter – hvordan man organiserer. 

− Redskap som Teachers´ guide, kontakter och kon-
kreta tankar om hur jag kan lägga upp  undervis-
ning, föreläsningar och workshops. 

− Vikten av social integration, vikten av elevernas  
inflytande. 

− Ja, att kunne sætte folk der er interesserede i UBU i 
forbindelse med Öresundsklassrummet Level 2! 

 

Lustfylld förändring 
Av: Elin Hasselberg 
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Kontakt 

Projektledare 
Åsa Hellström  
Miljöförvaltningen  
Malmö stad 
asa.hellstrom@malmo.se  
+46 703 11 14 17 
 
Projektsamordnare 
Anja Liebermann 
Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen 
Københavns Kommune 
anjali@buf.kk.dk  
+45 2630 4359 
 
Öresundsklassrummet online 

www.oresundsklassrummet
.eu 
 
www.youtube.com/user/
oresundsklassrummet 

Verktygslåda för framtiden 
Av: Elin Hasselberg 

Vad tar vi med oss? 
Av: Elin Hasselberg 

I sin föreläsning om möjligheter och fallgropar 
med lärhut/UBU poängterade Søren Breiting  
vikten av att inte undervisa om lösningar, utan i  
förmågan att reflektera.  

Lektor Søren Breiting  menade att eftersom dagens 
verklighet förändras i så snabb takt, så går det inte att 
lära ut färdiga sanningar som man med säkerhet vet 
kommer gälla för lång tid framöver. Därför måste ele-
verna tränas i kritiskt tänkande och eget ansvar. 

Under hela projekttiden med Öresundsklassrummet 
har en av de stora utmaningarna varit hur lärdomarna 
som gjorts kring detta tankesätt kan föras vidare.  

Teacher’s Guide var ett av de verktyg som diskuterades 
under konferensen. Där har lärare och rektorer från de 
deltagande skolorna berättat om sina erfarenheter av 
Öresundsklassrummet, för att inspirera fler skolor att 
arbeta på liknande sätt.  

Guiden samlar praktiska exempel till lärare hur man 
kan väva in lärhut/UBU i undervisningen. Förhopp-
ningsvis kan den fungera som en bra verktygslåda 
(værktøjskasse) för andra skolor 
i Öresundsregionen som vill  
arbeta mer med lärhut/UBU i  
undervisningen! 

Knacka och gissa (Banke og gætte) - en övning om vad vi lyckas förmedla  

Teacher’s Guide 

http://esd-guide.eu/ 

http://esd-guide.eu

