
En dag som ger dig nya insikter och inspiration i lärandet för hållbar utveckling.
Konferensens innehåll har en tydlig forskningsanknytning och målet är att du som arbe-
tar som skolledare, lärare, förskollärare och politiker inom utbildningsområdet går från 
konferensen fylld av inspiration och idéer som direkt kan omsättas i din verksamhet.

Konferensen samordnas med Energikontor Sydost årliga evenemang Energiting Sydost. Inledning och 
avslutning av dagen är därför gemensam med övriga konferensgäster. Program 

8.30 Registrering med kaffe/the och smörgås
9.00 Välkomna
             Tobias Mårtensson, chef Framtidsmuseet
9.10      Hur utvecklar vi undervisning för framtiden?
             Lisen Vogt, Framtidsmuseet
9.45      Varför ska vi lära?
             Thomas Tydén, prof. em., Högskolan Dalarna
10.30  Kaffe och frukt med gruppdiskussioner
11.00  Globala utmaningar - närmare än du tror
 David Hirdman, Klimatkommunikatör, SMHI
12.00  Lunch
13.00	 Parallella	workshops		med	fika
14.45  Dagen avslutas

KUNSKAP - EN FÖRNYBAR RESURS
konferens om skolutveckling & lärande för hållbar utveckling

från förskola till gymnasiet!

29 oktober 2014, Cozmoz - Ungdomens hus, Borlänge 

Hur hänger skolutveckling och globala utmaningar ihop? Hur utvecklar vi förskola/skola så att 
unga samhällsmedborgare lämnar skolan med handlingskompetens och framtidstro? 

Konferensen syftar till att ge alla deltagare verktyg och handelskraft att arbeta med 
hållbarhet och utveckling i pedagogisk verksamhet. 

                                                                                                                                                  

Anmälan
senast 6 oktober 2014 via följande länk: 
http://px.nu/3in64

Kostnadsfritt, lunch och fika ingår.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan 
eller vid uteblivet deltagande 
debiterasen avgift på 750 kr. 

Halvdagsmedverkan i mån av plats.
 
För mer information kontakta: 
Lisen Vogt, Framtidsmuseet, 070 675 44 32, 
lisen@framtidsmuseet.se 

13 november 2014, Hotell Rådmannen i Alvesta

Senast 3 november via länk http://simplesignup.se/
event/49526-energiting-sydost-2014

För lärare är konferensen kostnadsfri. 
Obs – ange att du är inbjuden via KNUT-projektet
 i anmälan. 

Notera att anmälan är bindande och att en avgift på 
750 kr tas ut vid sen avanmälan eller vid uteblivet 
deltagande.
Halvdagsmedverkan i mån av plats.

 
För mer information kontakta:
Kerstin Eriksson, tel. 070 620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

08:30 Regstrering, fika, minimässa
09:30 Välkomna Energiting Sydost

Ulf Hansson, vd Energikontor Sydost

09:50 Skolan som medaktör i ett hållbart  
samhällsbygge
Anders Jidesjö, phd, naturvetenskapernas di-
daktik, Linköpings universitet
Föreläsningen belyser lärares arbete i re-
lation till samhällets utveckling med fokus 
på vad meningsfull och relevant utbildning 
betyder för elevers lärande och kommande 
samhällsutmaningar.

10:40 Kunskap - en förnybar resurs
Föreläsningar och parallella workshops inkl 
fika och lunch. Program, se baksidan.

15:45 Gemensam avslutning i plenum

Program Anmälan

I samarbete med

http://simplesignup.se/event/49526-energiting-sydost-2014
http://simplesignup.se/event/49526-energiting-sydost-2014
mailto:kerstin.eriksson%40energikontorsydost.se%0D?subject=


Program 
8.30 Registrering med kaffe/the och smörgås
9.00 Välkomna
             Tobias Mårtensson, chef Framtidsmuseet
9.10      Hur utvecklar vi undervisning för framtiden?
             Lisen Vogt, Framtidsmuseet
9.45      Varför ska vi lära?
             Thomas Tydén, prof. em., Högskolan Dalarna
10.30  Kaffe och frukt med gruppdiskussioner
11.00  Globala utmaningar - närmare än du tror
 David Hirdman, Klimatkommunikatör, SMHI
12.00  Lunch
13.00	 Parallella	workshops		med	fika
14.45  Dagen avslutas

KUNSKAP - EN FÖRNYBAR RESURS
konferens om skolutveckling & lärande för hållbar utveckling

från förskola till gymnasiet!

29 oktober 2014, Cozmoz - Ungdomens hus, Borlänge 

Hur hänger skolutveckling och globala utmaningar ihop? Hur utvecklar vi förskola/skola så att 
unga samhällsmedborgare lämnar skolan med handlingskompetens och framtidstro? 

Konferensen syftar till att ge alla deltagare verktyg och handelskraft att arbeta med 
hållbarhet och utveckling i pedagogisk verksamhet. 

                                                                                                                                                  

Anmälan
senast 6 oktober 2014 via följande länk: 
http://px.nu/3in64

Kostnadsfritt, lunch och fika ingår.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan 
eller vid uteblivet deltagande 
debiterasen avgift på 750 kr. 

Halvdagsmedverkan i mån av plats.
 
För mer information kontakta: 
Lisen Vogt, Framtidsmuseet, 070 675 44 32, 
lisen@framtidsmuseet.se 

Hjärtligt välkomna till Alvesta

Kunskap - en förnybar resurs
10:40 Att lära för framtiden

Anders Jidesjö, phd, naturvetenskapernas didaktik, Linköpings universitet
Anders har som forskningsledare för KNUT- projektet studerat vad 
som identifierar en framgångsrik skolutveckling med fokus på elevers 
lärande. Betydelse av skolledning som stöttar, frågor som engage-
rar, elevperspektiv och kontakter med omgivande samhälle är exem-
pel på kvaliteter som påverkar positivt. Under föreläsningen beskrivs 
dessa i sammanhang som handlar om utbildningens funktion och 
innehållsaspekt. 

11:25 Fika, mingel och minimässa

11:45 Globala utmaningar - närmre än du tror
David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI
Klimatförändringarna är globala men påverkar oss lokalt. Föreläs-
ningen handlar om hur klimatet förändras och hur detta kan komma 
att påverka oss regionalt. Senaste fakta och scenarier för området 
presenteras.

12:15 KNUT-projektet, goda exempel från regionen
Kerstin Eriksson, projektledare Energikontor Sydost, nationell koordinator 
KNUT projektet
Mona Jonsson, samordnare skola-arbetsliv, Växjö kommun

12:40 Lunch och minimässa

13:45 Parallella valbara workshoppar (inkl fika)

A. Klimatportalens användning i undervisningen (åk 7-gy) 
David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI
Klimatportalen på SMHIs hemsida är en stor källa till kunskap och kan an-
vändas inom flera ämnesområden. Ni kommer att under eftermiddagen få 
lära känna portalen som arbetar med visualiseringar, klimatanpassning, sta-
tistik och högaktuella samhällsfrågor. Genomgångar, praktiskt arbete och 
diskussioner varvas. Tag med bärbar dator!

B.  Engagerande undervisning om klimat och energi i (åk 4-9) 
Pia Linghede, biolog och lärare Håll Sverige Rent
Om klimat- och energiundervisning utifrån en ny didaktisk vägledning som 
baseras på forskning och praktiskt erfarenhet. Ni får också tips på uppgifter 
och projekt att ta med direkt till klassrummet. 

C. Öka energin i undervisningen! (åk F-3)
Agnes Vungi, kommunikatör Naturskyddsföreningen, Energifallet
Energifallet är Naturskyddsföreningens läromedel om energi och hållbar ut-
veckling för grundskolan (F-9). Genom aktiva övningar och diskussion blir 
eleverna medvetna om energins roll i vår vardag. Materialet är gratis, digi-
talt, nedladdningsbart och har tydliga kopplingar till läroplanen Lgr11!
Läromedlet presenteras och deltagarna får ett smakprov på en av övning-
arna! 


