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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.  

Under workshopen bygger vi robotar 
av kartonger, CD-skivor och annat 

återanvänt material. Robotarna drivs 
med solceller eller handvevade små 

generatorer. 

KREATIV 
KLIMATWORKSHOP 
MED INRIKTNING 
PÅ ROBOTAR OCH 
KLIMATSMART ENERGI

” JAG KÄNNER MIG STOLT NÄR 

JAG SER VAD JAG HAR. JAG HAR 

GJORT SAKER SOM JAG INTE 

TRODDE JAG KUNDE GÖRA.”
Hala, 9 år.



”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 LUSTFULLT 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 och elbilar av gamla 
förpackningar, tomburkar och annat 

återanvänt material.

Robotarna och bilarna kan drivas 
av solceller som leder ström till små 

motorer och växellådor.



Robotarna kan också drivas av 
vevgeneratorer med vilka barnen kan 

styra robotarna via sladdar.

Genom att sätta ihop gamla överblivna  
hushållsprylar bygger och designar barnen   

elbilar och robotar med spännande och 
oväntade utseenden. 

  



Under en klimatworkshop med 
inriktning på illustration provar vi på 
hur det är att arbeta som illustratörer. 
Vi provar på professionella 
tekniker och skapar bilder till en 
tankeväckande utställning om jorden, 
djuren och klimatet. 

Den färdiga utställning som vi 
tagit fram tillsammans med barnen 
innehåller en massa bra tips på vad 
vi kan göra i vår vardag för att leva 
mer klimatsmart och kan hängas upp 
på lämplig plats för att ytterligare 
sprida kunskap om ämnet.

KREATIV 
KLIMATWORKSHOP 
MED INRIKTNING 
PÅ ILLUSTRATION

Vi som håller i workshopen arbetar  
som illustratörer, grafiska designers 
och barnboksförfattare. Vår senaste 
bok handlar om djuren i Amazonas 
regnskog. Den diskuterar även den 

globala uppvärmningen och vad vi kan 
göra i vår vardag för att ta hand om 

planeten vi bor på. 

En sköldpadda, en isbjörn och en 
kejsarpingvin – skapade av barn under en 

av våra workshops. 

”JAG GJORDE PANDOR 
SOM ÅKTE TÅG. DET VAR 
ROLIGT ATT VI  R ITADE EN 
RIKT IG USTÄLLNING SOM 
VISADES FÖR ALLA SOM 
KOMMER T I L L  B IBL IOTEKET. 
DET VAR KUL ATT R ITA PÅ 
L JUSSKÄRMEN OCH ATT 
KL IPPA UT OCH KL ISTRA.”
Adriana, 7 år.



De medverkande barnen provar på att arbeta som 
illustratörer med ett uppdrag. Tillsammans skapar vi en 
utställning om djuren på jorden och klimatet. Här ser vi 
en världskarta som är en del av utställningen och som 
visar ett antal djurarter som påverkas särskilt mycket då 
temperaturen på jorden stiger.

Resultatet blir 
vackra, roliga, 
fantaisfulla och 
utrycksfulla bilder 
med tankeväckande 
budskap.

Barnen får prova 
särskilda tekniker 
som vi själva 
använder då 
vi arbetar som 
illustratörer.



Under både illustrationsworkshopen och 
robotworkshopen genomför vi ett kul 
seminarium. Vi visar bilder och berättar 
hur jordens ekosystem fungerar och hur det 
påverkas av vår livsstil. 

Tillsammans med barnen pratar vi om 
hur djuren, naturen och alla vi människor 
hör ihop. Vi bygger kunskap om vad 
klimatförändringarna beror på och 
diskuterar olika klimatsmarta saker vi kan 
göra i vår vardag.

VI PRATAR OM HUR
JORDENS EKOYSTEM FUNKAR
OCH VAD VI KAN GÖRA FÖR 
ATT TA HAND OM VÅR PLANET



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 och/eller föräldrar 
också medverkar, särskilt om vi jobbar 
med barn i yngre åldrar.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

En workshop kostar 9 500 kr plus 
resekostnader med tåg, buss eller 
annan kollektivtrafik. Då är vi två 
personer på plats och har med oss allt 
matrial som behövs.

Vill man boka två workshops efter 
varandra, till exempel en med 
inriktning på illustration och en 
med inriktning på robotar och 
klimatsmart teknik (eller två likadana 
efter varandra) så får man – under 
förutsättning att båda genomförs på 
samma dag – den andra workshopen 
för 6 500 kr och då tillkommer inga 
ytterligare reskostnader.

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

VAR KUL ATT PRATA OM HUR 
PLANETEN JORDEN FUNKAR 

OCH SOLBILARNA
 BLEV COOLA.”

- Love, 7 år.



PRISLISTA WORKSHOPS

Kreativ illustrationsworkshop                              9 500 kr 

Kreativ robotworkshop                                       9 500 kr

Både illustrationsworkshop och robotworkshop   16 000 kr 

Resekostnader med buss, tåg eller annan kollektivtrafik tillkommer.

 
Vi försöker hålla ned priset på resorna så mycket möjligt och samtidigt resa så 
klimatvänligt som möjligt.

Om ni väljer att boka två workshops efter varandra samma dag (bägge 
varianterna eller två likadana) får ni alltså rabatt på priset –  samtidigt som 
resekostnaderna relativt sett blir lägre.



SÅ HÄR TYCKTE NÅGRA MEDVERKANDE OM

DET FÖREGÅENDE PROJEKTET 

”HJÄLP JORDEN MED ENERGIHJÄLTARNA”

”BARNEN TYCKER DET VAR JÄTTESPÄNNANDE. 

KUL ATT DE KUNDE GÖRA SÅ MYCKET SJÄLVA I 

EXPERIMENTEN. BARNEN FORTSÄTTER ATT KOMMA 

IHÅG EXPERIMENTEN LÅNGT EFTER ATT VI  GJORT DEM.”

Lena Mokvist – förskollärare, Tessins förskola.

”EXPERIMENTEN VAR JÄTTEKUL ATT GENOMFÖRA OCH 

LÄTTA FÖR BARNEN ATT FÖRSTÅ. VI  F ICK VÄLDIGT 

POSIT IVA REAKTIONER FRÅN FÖRÄLDRARNA, BARNEN 

TOG MED SIG KUNSKAPERNA HEM OCH SLÄCKTE 

LAMPOR OCH BERÄTTADE FÖR FÖRÄLDRARNA ATT DET 

ÄR BRA ATT IBLAND VÄLJA TÅG ISTÄLLET FÖR BIL .”

Annika Karlsson – barnskötare, Stavsjö förskola.

”DET FÅNGADE VERKL IGEN BARNENS INTRESSE. 

MÅNGA FÖRÄLDRAR SÄGER ATT DERAS 

BARN BERÄTTAT HEMMA OM ALLT DE GJORT 

OCH LÄRT SIG. JAG ÄR JU INTE SÅ BRA PÅ 

TEKNIK SÅ JAG TRODDE ”HJÄLP JORDEN MED 

ENERGIHJÄLTARNA” SKULLE BL I  SVÅRT, MEN 

DET FUNKADE HUR BRA SOM HELST. JAG KAN 

VERKL IGEN REKOMMENDERA ”HJÄLP JORDEN 

MED ENERGIHJÄLTARNA.” 

Carina Gustafsson – förskollärare, Ålberga förskola.



Efter ha studerat bland annat 
bildpedagogik på Konstfack, grafisk 
formgivning och illustration på 
Nyckelviksskolan och konstvetenskap 
på Stockholms universitet – bestämde 
vi oss för att börja skriva, designa och 
illustrera barnböcker tillsammans. Just 
nu arbetar vi med en uppföljare till 
boken Fantastiska djur i Amazonas 
regnskog och vid sidan av det 
genomför vi olika konstpedagogiska 
projekt för barn och unga.

Vi ser fram emot att få höra av er för 
att förutsättingslöst berätta mer om 
projektet.
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