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Här undersöker vi tillsammans hur 
klimatsmart energi fungerar. Det gör 
vi genom att bygga en massa 
tekniska konstruktioner och 
utföra en rad olika experiment. 
 
Vi konstruerar små vindkraftverk 
som kan tända lampor, skapar 
batterier av frukt som genererar 
ström och sätter ihop modellbilar 
som drivs av solceller. 

Och vi bygger inte minst fantasieggande 
robotar av återanvänt material. 
Robotarna styrs eller drivs fram på 
olika sätt med energi från bland annat 
solceller och handvevade generatorer 
som barnen själva hanterar.

Vi diskuterar miljövänlig energi 
och experimenterar med små 

vindkraftverk som tänder lampor 
när man blåser på dem.  

KREATIV 
KLIMATWORKSHOP 
Bygg ROBOTAR OCH
experimentera med 
KLIMATSMART ENERGI

” JAG KÄNNER MIG STOLT NÄR 

JAG SER VAD JAG HAR GJORT. JAG 

HAR GJORT SAKER SOM JAG INTE 

TRODDE ATT JAG KUNDE GÖRA.”
Hala, 9 år.
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”KUL, LÄRORIKT OCH 

INSPIRERANDE! EN BRA MIX AV 

FAKTA OCH KREATIVT SKAPANDE 

SOM BÅDE JAG OCH MINA 

BARN UPPSKATTADE!.”
- Beatrice Eriksson, bibliotekarie.

”EN VIKTIG, TANKEVÄCKANDE 
OCH KLURIG WORKSHOP 
MED FOKUS PÅ VÅR T IDS 
STÖRSTA FRÅGA – KL IMATET. 
FÖRELÄSNINGEN FÅNGADE PÅ 
ETT LUSTFYLLT SÄTT BARNENS 
UPPMÄRKSAMHET OCH VÄCKTE 

TANKAR SOM DRÖJER SIG KVAR.”
- Hanna Stål, barnbibliotekarie. 

Barnen bygger fruktbatterier genom att seriekoppla  
potatisar och frukter. Fruktbatterierna ger tillräckligt 
med ström för tända små röda LED-lampor. 
Experimentet är roligt och en ingång för att 
diskutera bioenergi.   

Vi bygger robotar av återanvänt material. 
Robotarna drivs av handvevade generatorer och 
solceller som leder ström till små motorer och 
växellådor. 

Eftersom robotarna är konstruerade och 
designade av återanvänt material får 
robotarna oväntade och konstnärliga uttryck 
och kan utöver tekniken också ses som 
skulpturer eller rörlig konst.



” JORDEN ÄR SOM ETT ETT 
VÄXTHUSRYMDSKEPP SOM 
SNURRAR I  RYMDEN. DET 

VAR KUL ATT PRATA OM HUR 
PLANETEN JORDEN FUNKAR 

OCH ROBOTARNA 
 BLEV COOLA.”

- Love, 11 år.

Vi kommer till er vid avtalat tillfälle 
och har med oss allt material som 
behövs. Vi arbetar gärna i en lokal 
med bord anpassade för lättare 
kreativ verksamhet och det är bra om 
vi får tillgång till en projektor eller en 
stor bildskärm. 

En workshop tar två timmar att 
genomföra och passar barngrupper på 
upp till 25 deltagare, men även mindre 
grupper fungerar bra. Det är ett stort 
plus om pedagoger, lärare och/eller 
föräldrar också medverkar, särskilt om 
vi jobbar med barn i yngre åldrar.

En workshop kostar 8 000 kr plus 
resekostnader med tåg, buss eller 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
annan kollektivtrafik. Då kommer en 
av oss och tar allt med material som 
behövs. 

Vid bokning av två workshops efter 
varandra deltar två pedagoger under 
workshoparna. 

Om ni bokar två workshops efter 
varandra, till exempel en ”Bygg 
din egen robot” och en ”Streetart 
för bin” (se separat folder) eller 
två likadana efter varandra, så 
kommer vi båda två och deltar som 
pedagoger i båda workshoparna. Det 
finns alltså en tydlig fördel med att 
boka två workshops efter varandra. 
Anledningen till det är att en större 
bokning gör bådas medverkan 
ekonomiskt genomförbar.

PRISLISTA WORKSHOPS

Streetart för bin                                                8 000 kr 

Bygg din egen robot                                          8 000 kr

Bonus vid bokning av två workshops efter varandra:
Vid bokning av två workshops efter varandra ( två likadana eller en av varje) 
deltar vi båda två i båda workshoparna. Vid bokning av en workshop deltar 
endast en av oss.     
                        

Resekostnader med buss, tåg eller annan kollektivtrafik tillkommer. Vi försöker 
hålla ned priset på resorna och samtidigt resa så klimatvänligt som möjligt.



Efter att ha studerat bland annat 
bildpedagogik på Konstfack, grafisk 
formgivning och illustration på 
Nyckelviksskolan och konstvetenskap 
på Stockholms universitet – bestämde 
vi oss för att börja göra konst, design 
och böcker tillsammans. Just nu 
skapar vi ny konst i form av målningar 
och skulpturer och arbetar också 
med en uppföljare till faktaboken 
”Fantastiska djur i Amazonas regnskog”. 
Vid sidan av det genomför vi olika 
konstpedagogiska projekt för barn och 
unga. Jack och Elliot är författarnamn 
vi använder då vi skriver böcker, 
illustrerar och gör workshops. Till 
vardags går vi under namnen Erik och 
Jakob Wintzell.
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