
Frivilliga 
extrauppgifter 

och tävling



Här följer några exempel på extrauppgifter och diskussionsämnen som 
ger möjlighet att knyta an till projektet inom flera skolämnen. Dessa är 
helt frivilliga och kan omarbetas efter tycke och smak. 

Uppdraget Energiforskarna handlar om att samla in åsikter om ny energiteknik. För att för-
stå hur människor resonerar måste vi förstå vad som formar och påverkar våra åsikter och 
attityder. Energiomställning ses överlag som något positivt men det finns också en risk för 
att den bidrar till gentrifiering i, och segregering av, samhället till följd av att grupper med 
olika förutsättningar inte har samma möjlighet att ta del av eller investera i energimässigt 
hållbara miljöer som behövs för omställningen. Genom att låta eleverna inta olika roller 
och förespråka flera åsikter kan denna utmaning synliggöras i ett antal övningar och rollspel. 
Vi brukare av energi spås få en alltmer aktiv roll i energisystemet i framtiden. Vikten av att 
involvera och engagera medborgarna i energiomställningen lyfts till exempel i Europakom-
missionens nyligen antagna konsumentstrategi (European Commision 2020).



Frivillig tävling – skriv en 
debattartikel 

Uppdraget Energiforskarna handlar om att samla in åsikter om ny energiteknik. För att 
förstå hur människor resonerar måste vi förstå vad som formar och påverkar våra å sik-
ter  och attityder. Energiomställning ses överlag som något positivt men det finns också 
en risk för att den bidrar till gentrifiering i, och segregering av, samhället till följd av att 
grupper med olika förutsättningar inte har samma möjlighet att ta del av eller investera i 
energimässigt hållbara miljöer som behövs för omställningen. Genom att låta dina elever 
inta olika roller och förespråka flera åsikter kan denna utmaning synliggöras i en debatt-
artikel som blir en del av en frivillig tävling. 

Tävlingsbidragen (1 per klass) skickas in till teknat@uadm.uu.se senast den 15 novem-
ber 2021. Märk bidragen med ”Debattartikel”, skola och klass samt kontaktuppgifter.

En jury bestående av en forskare och en kommunikatör vid Uppsala universitet kommer 
utse tre vinnare bland de inskickade bidragen. Priset består i att få sin artikel publicerad 
på Uppsala universitets hemsida.  

Förslag på ämnen till en debattartikel
• Vem ska har rätt till en laddstolpe för elbilar i kommunen där man bor?
• Har vindkraftsparker en negativ inverkan på viktiga naturområden?
• Ska kommunala bostadsbolag ha rätt till billigare (subventionerade) solceller?
• Gynnas människor i städer eller på landsbygden mest av energiomställningen?
• Är det bra för människor att bilda grupper som själva producerar el (sol-, vind- och 

vågkraft) och därmed bli mindre beroende av sitt elbolag?

Här finns förslag på hur man skriver en debattartikel (webblänk)

https://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/


Rollspel om energiomställning
Låt klassen prova på att inta olika roller och därmed också olika argument kring energiom-
ställning. Genom att låta eleverna inta nya identiteter (ålder, kön, yrke) kan ämnen, förslag 
och händelser diskuteras utifrån flera olika perspektiv. Vilka följder får våra beslut och pri-
oriteringar? Eleverna kan genom denna övning få ökad kunskap om energiomställning och 
samtidigt få tillfälle att öva sig i att argumentera för och emot olika lösningar. Förhoppningen 
med övningen är att den kan inspirera till att reflektera kring elevens egen inställning till 
energiomställning. Vi har avslutningsvis lagt in en övning där eleverna får spela upp en inter-
vjusituation. Se till att eleverna får öva sig i att spela såväl respondent som intervjuare.

Förslag på ämnen att diskutera:

• För eller emot elbilar

• Förbjuda bensin- och dieselbilar till 2030

• Subventionera energismarta lösningar till privatpersoner. För eller emot, till exem-
pel solceller och elcyklar.

• Spela upp en fiktiv intervjusituation. Eleverna får öva sig i att både ställa frågor och 
svara på frågor. Hur kan jag på bästa sätt förbereda mig och hur ska jag presentera 
projektet? Finns det saker som är extra viktiga att tänka på?



Har du några frågor kring projektet? 
Tveka inte att höra av dig till oss via mejl: 

teknat@uadm.uu.se

mailto:teknat%40uadm.uu.se?subject=Mejladress

