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UPPLÄGG - IDÉ 

Barnbok för åldersgruppen 9 – 12 år (möjligen primärt tredjeklassare) 
 
28 sidig bok i format 255 x 270 mm, fyrfärg 
 
Bild och text tillsammans bygger innehåll och budskap i ett pedagogiskt syfte 
 
Upplaga alla tredjeklassare i Linköping .. 1 850 elever 
 
Praktisk idélåda kan komplettera boken  
 
En lärarhandledning kan tas fram 
 
Föreläsningar kan erbjudas på bokens tema 
 
 
 
 



SUPEKRAFTEN 

Innehållet delas upp i fyra delar: 
 
1) Allmän orientering kring energi 

 
2) Utmaningarna med all form av energianvändning 

 
3) De förnybara energislagen förklaras (huvuddelen med boken) 

 
4) Energin står i fokus, de fyra elementen knyts samman för att skapa 

förståelse, engagemang och nyfikenhet 
 
 
 
 



Den pedagogiska ansatsen 
 Varje ämnesområde inleds med en fråga som får ett utvecklande svar i bild 

och text 
 

 Frågeställningarna användas för att skapa ett driv i boken, för att väcka 
nyfikenhet och allmänintresse för den förnybara energin 

 
 
 
 



BOKEN SKA GE SVAR PÅ EN  
RAD ADEKVATA FRÅGOR 

 Vad är energi? 
 Vad händer när jag tänder lampan, hur kommer det sig att 

den börjar lysa? 
 Hur får min telefon/läsplatta/dator energi? 
 Vad finns det för negativa följder av vår energianvändning – 

kan vi göra något åt det? 
 Vad är förnybar energi – hur mycket finns det? 
 Vad är det för skillnad på ändliga resurser och förnybara? 
 Påverkar den förnybara energin miljön- och klimatet? 



ILLUSTRATÖR ÄR TILLFRÅGAD MEN 
INTE KONTRAKTERAD 



ÖVRIGT .. 

Ingen motsvarande bok finns idag .. 
 

Boken är inte fullt finansierad .. ännu  
 

En rad tänkbara förlag för bredare utgivning är 
identifierade 
 

SUPEKRAFETN är enbart en arbetstitel .. 
 

Boken skulle kunna ge spännande följdprojekt i 
föreläsningar .. praktiska ledlådor, lärarhandledningar 
och annat.  
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