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Studiebesök årskurs 4 Härnösands Energipark
Adress: Västra ringvägen 125, Härnösand

För att studiebesöket skall bli så värdefullt som möjligt är det bra om ni förbereder er in-
för det. Vad är en energipark? Vilka föreställningar har barnen idag? Varför behöver vi i 
Härnösand en energipark? Vad är eleverna nyfikna på/intresserade av att veta mer om?  

Förslag  
Förberedelse inför besöket- skapa intresse och nyfikenhet!

• Sätt besöket i ett sammanhang. Vad kommer eleverna att möta?
Förklara ord och begrepp utifrån ordlista.

• Titta på Evas funkarprogram (13:18 min. – solceller 9:50–13:18)
• Vad är energi?  Alice i energilandet. Ne.se
• Studi.se, förnybara energikällor

Aktiveteter på skolan:
Prata om hur klimatförändringarna förstör livsmiljöer för till exempel isbjörnarna. 

Vilka arbetsuppgifter tror ni de har som jobbar på energiparken?

• Studi.se, förnybara energikällor

https://www.youtube.com/watch?v=bUr5zY0Ivjg
http://www.ne.se/
https://www.studi.se/l/energi-en-introduktion
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Studiebesök
Tänk på inför studiebesöket att anpassa klädsel efter årstid. Studiebesöket kan genom-
föras både inomhus och utomhus.

Förslag  
Efter besöket- vad har vi lärt oss, fördjupade kunskaper
• Begreppskort. Naturskyddsföreningen.se.
• Lärde ni er något nytt?
• Bygg en solugn. Experiment i klassrummet. Naturskyddsföreningen.se

Technichus pedagogiska program 
Potatisbatteri…
Solcellsbatteri…

Både Studi.se och Naturskyddsföreningen är bra sidor som har innehåll (filmer, exper-
iment, begreppskort) som passar hela spannet från åk. 4-6. Välj själv vad som passar 
just din grupp.

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/bygg-en-solugn-4-6
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Ordlista - Härnösand Energi och Miljö AB (HEMAB)
Biobränsle
Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just 
nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall.

Biomassa 
Materia som ingår i levande organismer. Som biomassa räknas såväl levande växter som till 
exempel nedhuggna träd (ved och flis) eller växtolja, till exempel rapsolja. Även matrester 
räknas som biomassa.

Effekt
Anger mängden energi per tidsenhet, till exempel hur mycket energi i form av ljus och 
värme som en lampa ger ifrån sig på en timme. Mäts ofta i Watt (W).

Elektricitet 
Elektricitet är laddningar som rör sig. Till exempel elektroner som rör sig i en metall.  Vi 
kan utnyttja elektricitet för att producera arbete, värme och ljus.

Elektrisk energi 
Energi som finns i kraften mellan elektriska laddningar, till exempel i ett batteri eller i 
blixtar. Alla elektriska apparater drivs av elektrisk energi.

Energi 
Rörelse eller förmågan till rörelse. Energi kan få en isbit att smälta, en fotboll att gå i mål 
och ett fyrverkeri att gnistra och spraka. Energi mäts till exempel i Joule (J) eller kilowatt-
timmar (kWh).

Energibärare 
Något som används för att lagra och förflytta energi, till exempel elektricitet, varmvatten, 
ved och bensin.

Energieffektivisering 
När energi används smartare så att vi med mindre energi får ut samma nytta som tidigare, 
till exempel ledlampa i stället för glödlampa.

Energikälla
Något i naturen som kan omvandlas till energi som vi människor kan använda. Till exem-
pel uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och skogar.

Energiomvandling 
Process där energi omvandlas från en form till en annan. Till exempel kan energi lagrad i 
biobränsle omvandlas till värme genom förbränning.
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Fjärrvärme 
Ett system som leder varmvatten från ett värmeverk till fastigheter. Varmvattnet används för 
att värma upp fastigheterna.

Fossil energi 
Består av biobränsle som bildades för miljontals år sedan, genom att biomassa lagrades i 
jorden under mycket lång tid. När den används frisläpps koldioxid, vilket förändrar jordens 
klimat. Fossil energi finns i fossilgas, skiffergas, torv, brunkol, stenkol och olja.

Fotosyntes 
Fotosyntesen är förutsättningen för liv på jorden. Det är den process där de gröna växterna 
bildar kolhydrater ur vatten och koldioxid med hjälp av energin i solljuset. Förutom att väx-
terna ger oss mat, ved och virke framställs det syre som vi andas.

Förnybara energikällor 
Energikällor som återbildas och därför inte tar slut. Alla förnybara energislag får ursprungli-
gen sin energi från solen. Exempel på förnybara energikällor är vattenkraft, solenergi, vind-
kraft, vågkraft och biobränslen.

Försurning 
Tillförsel av sura ämnen i marker och vattendrag genom bland annat förbränning av fossila 
bränslen. Två av de mest försurande gaserna är kväveoxider och svaveldioxid.

Generator 
Omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Generatorer finns i de flesta kraftverk, men 
även till exempel i äldre typer av cykelbelysning.

Global uppvärmning 
Uppvärmning av jordens atmosfär och hav som huvudsakligen orsakas av människans ut-
släpp av växthusgaser. Den globala uppvärmingen beror på förstärkningen av den naturliga 
växthuseffekten. Se även klimatförändring.

Hushållsel 
Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och andra apparater i hemmet, men inte 
till uppvärmning och varmvatten.

Klimatförändring 
Förändringar av klimatet över tid. Klimatförändringar har alltid skett naturligt, till exempel 
genom vulkanutbrott eller ändringar i jordens omlopp kring solen. Klimatet har dock aldrig 
ändrats så snabbt som idag, vilket beror på människans förbränning av fossil energi. Se även 
global uppvärmning.

Koldioxid (CO2) 
En växthusgas som bildas vid förbränning eller förmultning, och som tas upp vid fotosyntes. 
När vi förbränner fossila bränslen ökar halten koldioxid i atmosfären, vilket leder till global 
uppvärmning.
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Kondensera 
När en gas övergår till flytande form, till exempel när vattenånga blir flytande vatten.

Kraftvärmeverk 
En anläggning som förbränner fossila bränslen eller biobränslen till elektricitet och fjärrvärme.

Kretslopp 
Ämnens cirkulation i naturen. Vattnets kretslopp beskriver hur vatten avdunstar från haven, blir 
moln och sedan nederbörd som till sist rör sig i floder ut till haven igen. Andra ämnen, som 
exempelvis kol, kväve och fosfor har sina kretslopp.

Kärnkraft 
I kärnkraftverk omvandlas kärnenergi till elektrisk energi genom att atomkärnor delas. Det ger 
väldigt mycket energi, men innebär samtidigt mycket allvarliga risker både för hälsan och för 
miljön.

Kväveoxid (NO) 
Även kvävemonoxid (NO). En mycket stark växthusgas. Bildas naturligt, men också i kraftverk 
och i fordons förbränningsmotorer. Gasen bidrar även till att bryta ner ozon.

Ljusenergi 
Även elektromagnetisk strålning. Energi i sin enklaste form. Det finns både synligt ljus och 
strålning som det mänskliga ögat inte kan se, till exempel ultraviolett strålning (UV-strålning) 
eller röntgenstrålning.

Lägesenergi 
Den energi som ett föremål har beroende på hur högt upp eller långt ner det befinner sig. 
Ju högre upp, desto mer lägesenergi.

Solceller 
Plattor, till exempel av kisel, som omvandlar solstrålning till elektrisk ström. Tekniken har ut-
vecklats snabbt de senaste åren, både vad gäller effektivitet och sjunkande priser.

Solenergi 
Solenergin är, genom solens ljus, ursprunget till alla energikällor på jorden förutom kärn-
energi. Nödvändig för livet på jorden, bland annat driver den växternas fotosyntes.

Solfångare 
Konstruktion som tar emot solstrålningens värme som sedan leds vidare till uppvärmning av 
till exempel hus eller tappvatten. Vanligtvis är det en vattenbaserad vätska som värms upp, men 
solfångare kan även innehålla luft eller olja.

Temperatur 
Temperatur är egentligen rörelseenergi hos molekyler. Ju högre temperatur, desto snabbare rör 
sig molekylerna.
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Turbin 
Maskin med propeller eller skovelhjul som drivs av en gas eller vätska och producerar el via 
en generator.

Verkningsgrad 
Ett mått på hur effektiv en energiomvandlingsprocess är, eller hur väl energin utnyttjas i en 
omvandling. 

Vindkraft 
Produktion av elenergi som utvinns från vinden. Vindkraften kommer ursprungligen från 
solen, som skapar vindar när den värmer upp jorden och atmosfären.

Värme 
Energi som orsakas av molekylers rörelse. Är kopplad till ett ämnes temperatur.

Värmeenergi 
Även termisk energi. Den energityp som finns i allt som är varmt. Den kan uppstå vid olika 
former av förbränning, till exempel när en eld brinner eller när maten vi ätit förbränns till 
kroppsvärme. Det märks speciellt när vi rör på oss mycket.
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