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1. I Paris hölls år 2015 en klimatkonferens där man 
för första gången enades om ett nytt globalt klimat-
avtal. Avtalet går ut på att den globala uppvärmi-
ningen ska hållas under 2 grader, så nära 1,5 gra-
der som möjligt. För att uppnå detta krävs en lång 
rad åtgärder. Diskutera punkterna nedan. Utgå från 
både ett vetenskapligt perspektiv där ni redogör 
för tekniska, kemiska samt biologiska processer 
och från ett samhällsperspektiv. Fundera kring åt-
gärder, resultat och konsekvenser.
 a) Individnivå: Vad måste vi som enskilda 
 individer göra för val och prioriteringar i 
 vår vardag?
 b) Samhällsnivå: Vad krävs av samhället? 
 Vad måste förändras till exempel inom 
 infrastukturen?
	 c)	Vilka	drivkrafter	och	styrmedel	finns	i		
 samhället för att underlätta en övergång 
 mot ett hållbart energianvändande?

(Passar för kurserna: Hållbart samhällsbyggande, 
miljö och energikunskap, fysik 1a, naturkunska-
p1a1, naturkunskap1b, biologi 1, kemi 1, teknik 1, 
teknik-specialisering)

2. Saltet i våra havsvatten räknas som en förnybar 
energikälla.
 a) Jämför Blue energy med andra förnybara  
 energikällor. Vilka fördelar och nackdelar  
 respektive gemensamma egenskaper har 
 Blue energy i förhållande till andra förnybara  
 energikällor? Resonera om dess verknings- 
	 grader,	utsläpp,	geografiska	placering,	anlägg-	
 ningarnas drift och deras påverkan på 
 omgivande ekosystem.

SALTETS KRAFT 

Kan saltet i våra havsvatten vara vägen till en säker och hållbar energikälla? Dokumentären Saltets kraft handlar om 
hur vi på olika sätt kan använda havsvattnet som energikälla, så kallad blue energy. Jordens befolkning ökar och vi 
människor använder stora mängder energi. En av de stora frågorna vi står inför idag handlar om hur vi ska kunna 
säkra framtidens energiförsörjning. I dokumentären får vi följa forskare och företagare som har gått samman i olika 
projekt för att utveckla just blue energy – Saltets kraft. Dokumentären Saltets kraft passar gymnasieskolans kurser 
i kemi, biologi, fysik, teknik, naturkunskap och hållbart samhälle.

BEGREPP SOM KAN VARA BRA ATT 
REPETERA INNAN NI TITTAR

Energiprincipen, global uppvärmning, växthusef-
fekt, elektrolys, osmos, membran, permeabilitet, 
nanoteknik

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Varför är det viktigt att komma bort från för-
bränningsprocessen när man utvinner energi?

2. Vad	menas	med	att	Amazonflodens	delta	pro-
ducerar lika mycket energi som hundra kärn-
kraftsreaktorer?

3. På vilka olika sätt kan forskare och företagare 
dra nytta av varandra inom ett projekt som 
Wetsus?

4. Energiutveckling är ett ämnesövergripande 
forskningsområde. Vilka olika ämnesområden 
och yrkeskategorier behöver samarbeta för att 
lyckas ta fram en tillräckligt effektiv och miljö-
vänlig energikälla? Motivera gärna dina tankar.

5. Varför kan inte vätgas räknas som en energi-
källa i sig själv?

6. Är en anläggning som RED-stack koldioxidneu-
tral? Var bör man dra systemgränsen?

ARBETA VIDARE

Tips: På nobelprize.org kan ni hitta sändningar från 
Nobel week dialogue 2013 där Nobelpristagare, 
världsledande forskare, politiker och tongivande 
debattörer deltar i föreläsningar och samtal som 
handlar om framtidens energiförsörjning.
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 b) Utgå från det ni kommit fram till i föregå- 
 ende uppgift och gör ett förslag på hur man  
 skulle kunna ersätta fossila bränslen med  
 förnybara energikällor i ert närområde.

(Passar för kurserna: Miljö och energikunskap, fy-
sik 1a, fysik 1b2, naturkunskap1a1, naturkunskap 
2, biologi 1, kemi 1, teknik 1)

3. Förnybara energikällor brottas med att uppnå 
samma höga effektivitet som fossila bränslen och 
kärnkraft. Hur arbetar forskarna i dokumentären 
för att öka effektiviteten inom ”pressure retarded 
osmosis”?

4. Välj ytterligare en förnybar energikälla. Beskriv 
hur energin utvinns samt för resonemang kring 
hur man kan förbättra tekniken för att öka effek-
tiviteten, men utan att göra avkall på en ekologiskt 
hållbar teknik.

(Passar kurserna: Miljö och energikunskap, fysik 
1a, fysik 1b1, teknik 1, teknik-specialisering)

5. Ett projekt som beskrivs i dokumentären hand-
lar om att utvinna vätgas ur havsvatten. Genom 
elektrolys av vatten används sedan vätgasen som 
komplement till det vanliga drivmedlet. Gör en tek-
nisk beskrivning av hur det går till att utvinna vät-
gas från vatten och sedan använda vätgasen som 
drivmedel. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med 
den här typen av teknik?

(Passar kurserna: fysik 1a, fysik 1b1, kemi 1, teknik 
1)


