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Fortbildningsdag
Te m a  –  R O B O T A R

Lunds Tekniska Högskola vill fortsätta att medverka till att öka  
intresset för teknik hos ungdomar. För tredje året i rad bjuder vi lärare 
på CDE*-programmen in till en fortbildningsdag för högstadie- och 
gymnasielärare. Studie- och yrkesvägledare och andra intresserade är 
också välkomna. Vi kanske borde kalla det för en Utbytesdag istället 
eftersom vårt främsta mål egentligen är att få kontakt med er som 
jobbar med våra blivande studenter. Vi hoppas på ännu en givande 
dag och att ni gillar årets tema – ROBOTAR.

Möjligheten med robotar utvecklas i samma takt som datorer och 
elektroniska komponenter blir mindre, snabbare och billigare. Det 
finns robotar som jobbar i fabrik och på sjukhus. De kan vara stora 
eller pyttesmå. Det finns leksaksrobotar och robotar som får åka till 
Mars. Det finns till och med robotar som är handproteser. 
Gemensamt för dem alla är att de kan röra sig, att de har sensorer 
som kan känna av omgivningen och att de styrs av en dator och dess 
programvara. Många robotar har någon typ av artificiell intelligens 
och kan bli upplärda till vissa uppgifter där de själva måste fatta egna 
beslut.
 
Under förmiddagen bjuder vi på inspirerande föreläsningar med  
demonstrationer där ni bl a får inblick i några av LTHs forsknings-
projekt om robotar. På eftermiddagen ska ni gruppvis få bygga och 
programmera egna Lego Mindstorm-robotar. Vi avslutar med en  
tävling i en testbana. Förutom detta är det meningen att vi alla ska 
hinna stifta lite nya bekantskaper, utbyta tankar och så förstås få i 
oss lite fika och mat. För deltagare som inte är intresserade av att 
laborera själva erbjuder vi en ”rundabordsdiskussion” som alternativ. 
Vårt favorittema är förstås hur vi gemensamt ska kunna uppmuntra 
fler ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik, men har ni egna 
förslag på intressanta teman så hör av er. 

Välkomna!



Preliminärt program:

09.00 Registrering och morgonkaffe
09.30  Inledning och presentation av LTHs skolsamverkans-  
  aktiviteter, Monica Almqvist
10.00  Produktiva robotar i människans tjänst, Klas Nilsson
10.45  Bensträckare
11.00  Robotar i undervisningen, Anders Johansson
11.30  En intelligent handprotes, Fredrik Sebelius
12.00  Lunch 
13.00  Robotbygge alternativt rundabordsdiskussion
14.00  Visning av [experimentörerna] för dem som inte var  
  med förra året.
15.00  Kaffe
15.30 Robottävling
16.00  Slut för idag!

Aktiviteten med robotbyggandet leds och sponsras av konsultföretaget 
Svep. Ett antal glada teknologer och lärare kommer också att hjälpa till.

Plats: Kårhusets Hörsal, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3

Medverkande:
Monica Almqvist, lektor Elektrisk Mätteknik
Klas Nilsson, lektor Datavetenskap
Anders Johansson, lektor Elektro- och informationsteknik
Fredrik Sebelius, forskarassistent Elektrist Mätteknik
Mikael Hegardt, utvecklingsingenjör Svep Design Center AB
Emil Nordh, teknolog Elektroteknik.

Anmälan skickas till:
lise-lotte.morner@kansli.lth.se senast 17/10. 
Ange i anmälan: namn, yrke, skola, ort och e-post adress. 
Ange också om du vill laborera eller delta i rundabords diskussionen 
samt om du behöver specialkost.

* C - Informations- och kommunikationsteknik
   D - Datorteknik
   E - Elektroteknik



www.cde.lth.se


