
Energi – möjligheter och dilemman  
Fortbildningsdag för lärare inom So och NoT
Välkommen till Vattenhallen i Lund tisdagen den 1 mars 2011 

Under överskådlig tid kommer energiförsörjningen att vara en 
dominerande fråga både för Sverige och för världen i övrigt. 
Att genom saklig information, debatt och diskussion öka kun-
skaperna och insikterna i denna komplexa och utmanande 
fråga, betyder mycket för hur vi kan hantera energisituationen 
i framtiden.

Med ambitionen att bidra till en samlad kunskap om ener-
gifrågornas stora betydelse driver Kungl. Ingenjörsvetenska-
psakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 
det gemensamma projektet Vetenskap & Vardag – Aspekter 
på energi som resulterat i boken Energi – Möjligheter & 
Dilemman (Energiboken). Boken togs fram i syfte att förm-
edla kunskap och bidra till en allsidig debatt om energi.

Inom ramen för detta projekt, och i samarbete med science 
centers i Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå arrangeras 
under våren fortbildningsdagar för lärare inom So- och NoT-
ämnen i grundskolans högstadium samt gymnasiet. Dagens 
huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om energifrågan och 
att erbjuda pedagogiska verktyg för att öka elevernas kunskap 
och förståelse. Ett annat syfte är att betona energifrågornas 
mångfacettering – naturvetenskap, teknik, samhällsvetenska-
per och humaniora har alla viktiga roller att fylla – och därmed möjligheterna till, eller nödvändigheten 
av ett mångdisciplinärt perspektiv och lärande. Utbildningsdagen kan också vara ett bra sätt för lärare 
att skaffa kunskap som behövs för att kunna leva upp till de mål som !nns i de nya läroplanerna.

Under fortbildningsdagen kommer deltagarna att få ny kunskap både i teori och praktik. Dagen inleds 
med en faktafylld förmiddag för lärarna med föreläsningar och diskussioner om olika teman. Efter-
middagen ägnas åt workshops/laborationer.

Anmälan och mer information

Tid: Tisdagen den " mars #$"", kl $%:$$–"&:'$ 
Plats: Vattenhallen Science Center, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg ", Lund
Anmälan: Anmälan till fortbildningsdag görs senast den ## februari #$"" till Susana Bernardini 

via mail susana.bernardini@vattenhallen.lth.se eller telefon $(&-### (' )".  
Deltagandet är kostnadsfritt, inklusive lunch och !ka.

Mer info: Kontakta Anna Lindberg, e-post anna.lindberg@iva.se, tel $*-+%" #% %"



Program
$%:$$ Välkommen 

Monica Almqvist, docent, Vattenhallen

Energianvändning – historik och olika scenarier för framtiden
Bengt Kasemo, professor Chalmers

Fika

Baskunskaper – Energi 
Lars J. Nilsson, professor LTH

Energieffektiva byggnader
Marie-Claude Dubois, PhD LTH

Diskussioner

Lunch

Workshop: Energieffektiva byggnader
Här kommer delltagarna att fotografera olika byggnader med en värmekamera. 
Utvalda byggnader ska representera både välisolerade och dåligt isolerade byggnader. 
Deltagarna ska själva försöka analysera sina resultat och föreslå förbättringar av byg-
gnadernas klimatskal och får sedan tillfälle att ställa frågor till en forskare.

Workshop: Energiexperiment
Här kommer deltagarna att få laborera med Vattenhallens energiexperiment. Stor vikt 
kommer att läggas på förståelse för energirelaterade enheter.

"&:'$ Avslutning med diskussion och bokutdelning 

i samarbete med


