76%

av eleverna får ökat
intresse för teknik och
naturvetenskap

65%

av eleverna får ökat
intresse för uppfinningar/
entreprenörskap

Snilleblixtarna är ett sedan länge beprövat koncept som vänder sig
till pedagoger som arbetar med barn från förskoleklass till år 6.
Metodiken syftar till att uppmuntra elevernas intresse för teknik/
naturvetenskap, uppfinningar/innovationer, entreprenörskap
och problemlösning på samma gång som kreativitet, initiativförmåga och självtillit stimuleras.

?

Snilleblixtarna

Varför ska man arbeta med Snilleblixtkonceptet?
Det finns många problem som mänskligheten måste lösa. FN:s globala
mål som vi alla behöver ta på allvar är bl.a. att utrota extrem fattigdom,
minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatfrågor. Idag
har vi stor brist på tekniker och naturvetare och vi behöver fler innovatörer,
entreprenörer och medarbetare som kan bidra med idéer och kunskap
inom många olika områden. För att klara det så är det bland barn och
unga vi måste börja – och det gör Snilleblixtarna.
• Som pedagog får du ett enkelt och roligt material, samt tydliga
lärarhandledningar att utgå ifrån.
• Lärare som använt konceptet rekommenderar det gärna till
sina kollegor, eftersom elever verka gilla Snilleblixtarna avsett
förkunskaper och intresse.
• Eleverna inspireras att på ett kreativt och roligt sätt lära sig mer om
bl.a. teknik och naturvetenskap. Eftersom eleverna är väldigt nyfikna
och engagerade under processen, så minns de bättre vad de lärt sig
och får bra redskap inför framtiden.
• Eleverna upptäcker att det de gör med Snilleblixtarna framöver kan
komma till nytta för människor.
• Sverige kan på sikt få fler tekniker, naturvetare, innovatörer,
entreprenörer och kompetenta medarbetare.
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Det är enkelt att få tillgång till Snilleblixtkonceptet
KOMMUNER som vill ge sina skolledare möjlighet att låta lärarna välja
att prova på Snilleblixtkonceptet betalar en engångsavgift för att få
licens att driva konceptet i egen regi efter att ett antal personer fått den
utbildning som krävs. Det handlar om en halv dags introduktionskurs,
handledd av en erfaren Snilleblixtpedagog.

Vad får man för pengarna?
-Man får en introduktionsdag för en eller flera blivande lokala
Snilleblixtaktörer som tar på sig rollen att fungera som kommunens
interna utbildare framöver.
• Till introduktionsdagen passar man även på att bjuda in ett stort
gäng lärare.
• Samtliga pedagoger som deltar i introduktionsutbildningen
får Lärarhandledningen ”Snilleblixtarna” samt den mer
ämnesövergripande lärarhandledningen ”År efter år med
Snilleblixtarna”.
• Kommunen får rätt att i egen regi utbilda ytterligare
pedagoger via sina lokala aktörer/utbildare samt
lärarhandledningar till dem man utbildar.
För en mindre kommun med under 15 000 innevånare är engångskostnaden endast 5 000 kr och för en medelstor kommun med över 15 000
invånare, 10 000 kr.
ENSKILDA SKOLOR (där kommunen inte har betalat engångskostnaden)
kan köpa en egen introduktionsdag som genomförs av vår regionala
Snilleblixtaktör till ett fast pris. OBSERVERA att flera skolor gärna kan gå
ihop och arrangera en dag och dela på kostnaden.
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Vilka står bakom Snilleblixtkonceptet
Snilleblixtarnas Vänner (SBV) är en ideell förening vars syfte är att sprida
verksamheten till så många grundskolor som möjligt runt om i landet.
Konceptet har spridits med hjälp av många ideella krafter ända sedan
1990 och senare även med stöd av Skolverket och andra sponsorer.
Ett stort antal kommuner samt flera KomTek och Science Center har genom
åren utbildat lärare i konceptet. Likaså finns det högskolor och universitet
som låter sina lärarstudenter ta del av Snilleblixtkonceptet. I Region Skåne
har SBV ingått partnerskap med Teknikcollege.

Vår förhoppning är att du nu har fått en bild av Snilleblixtkonceptet och att
du har inspirerats att ta reda på mera på snilleblixtarna.se
Kontakta någon av oss om ni vill genomföra en introduktionsdag eller
undrar över något.
Skåne/Södra Sverige ulf.brauer@snilleblixtarna.se 070-799 40 49
Övriga Sverige evabritt.petersson@snilleblixtarna.se 070-875 80 59
Se även under kontakter på Snilleblixtarnas hemsida.
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