
Välkommen 
till uppdraget 

Energiforskarna!



Eleverna noterar svaren under pågående intervju via vår enkät i sin smartphone eller dator. 
Man kan även skriva ut frågorna på papper och mata in svaren senare.



Hållpunkter
13 september 2021: Anmälan till projektet öppnar.

Oktober och november 2021: Intervjuerna genomförs och registreras.

November till december 2021: Forskarna analyserar data. Eleverna 
kan arbeta    med extrauppgifterna. 

December 2021: Forskarna presenterar resultatet.

Välkommen till uppdraget 
Energiforskarna

Nu är det dags att dra igång uppdraget Energiforskarna som är en form av 
medborgarforskning. Under oktober och november kommer mellanstadie- 
och högstadieklasser runt om i hela Sverige vara med och hjälpa våra forskare 
med att undersöka vad människor egentligen tycker om ny energiteknik, med 
hjälp av intervjuer.

I det material du nu håller i din hand hoppas vi att du ska hitta svar på de frågor som 
kan uppstå under arbetets gång. Projektet Energiforskarna innehåller även två ytterligare 
dokument – ett med råd om lämpligt upplägg för intervjusituationerna, samt ett med 
möjliga extrauppgifter och en tävling, om du och din klass önskar fördjupa er i ämnet om 
attityder kring energiteknik.

Tillsammans kan vi göra skillnad! 



Vi använder så mycket energi att det påverkar klimatet och jorden blir varmare.



Vill människor använda den 
nya energitekniken?

Bakgrund
Vi människor har genom historien kommit på flera sätt att utvinna energi från kol och 
olja. Men dessa energikällor är inte oändliga och de är inte heller speciellt miljövänliga. Vi 
använder så mycket energi att det påverkar klimatet. Jorden blir varmare och det innebär 
problem för människan, djuren och naturen.

Runt om i världen finns det många människor som 
arbetar    med att hitta nya bättre energikällor. Vid Upp-
sala universitet finns till exempel forskare som tittar på 
hur vi kan bygga och bo smartare, utvinna energi direkt 
från solljus, och resa klokare för att inte släppa ut en 
massa växthusgaser som påverkar klimatet.

Men tekniken gör ingen nytta om människor inte vill 
eller kan använda den. Forskarna undrar därför vad 
människorna i Sverige egentligen tycker om ny energi-
teknik, som solceller, elbilar och energisnåla byggnader. 
Varför tänker och resonerar människor som de gör? 
Tänker människor annorlunda beroende exempelvis på 
var och hur de bor? Det är här din klass kommer in! 
Dina elever ska hjälpa till att intervjua folk i sin närhet 
genom att fråga grannar och familjemedlemmar. Om ni 
kan hjälpa till med att samla in den här informationen 
kan forskarna ta ett viktigt steg framåt för att förstå vad 
människor tycker om ny energiteknik och hur vi kan få 
smarta energilösningar att göra nytta. 



Forskarutbildning
Till projektet hör även en handledning för de medverkande skol-
klasserna. Eftersom dina elever ska medverka som medforskare 
behöver de tips på hur man på bästa sätt kan lägga upp en inter-
vjusituation, och hur de kan agera om till exempel allt inte går som 
de har tänkt sig. Ett annat stycke i handledningen handlar om hur 
seriös forskning bör bedrivas. Det är viktigt att du som lärare läser 
igenom denna information tillsammans med dina elever så att de 
känner sig trygga i sitt uppdrag som medforskare.Träna på intervjuerna.

Så här kan du bidra 
till forskarutbildningen för 
medforskarna (eleverna)

• Visa filmen för eleverna.

• Berätta om bakgrunden till projektet och presentera de medverkande forskarna.

• Gå igenom forskarutbildningen med eleverna och låta dem utföra två av de 
föreslagna uppgifterna.

• Prata med eleverna under perioden då intervjuerna genomförs. Finns det svårigheter 
som måste lyftas/förtydligas?

• Om tid finns för fördjupning kan ni arbeta med extrauppgifterna i den separata PDF: 
en. 

Här kommer du till övriga dokument (länk)

https://teknat.uu.se/samverkan/skola/energiforskarna/lararhandledning/


Instruktion för lärare:
1. Skicka din klassanmälan till projektet via vår hemsida. Fyll i dina kontaktuppgifter. 

Anmäl dig här (länk)

2.  Du kommer då få ett mejl från teknat@uadm.uu.se till den e-postadress du har angett i din 
anmälan. I det mejlet finns en länk som leder till projektets enkätsida. Du som lärare delar med 
dig av länken till dina elever inför att de ska genomföra intervjuerna. Via länken kan eleverna 
mata in intervjusvar under pågående intervju med hjälp av sin smartphone eller dator. Man kan 
även skriva ut frågorna på papper i förväg och mata in svaren vid ett senare tillfälle. Utskrivbar 
PDF finns på vår hemsida, på samma ställe som denna lärarhandledning. 

3.  Gå igenom intervjufrågorna i förväg tillsammans med eleverna för att skapa föreståelse för 
frågorna och hur de ska göra. Diskutera gärna vilka personer de planerar att intervjua. Ni kan 
tillsammans testa att fylla i enkäten, kom ihåg att markera postnummer 00000 vid ett test, då 
kan forskarna skilja testsvar från äkta intervjusvar. Introducera eleverna till projektet genom 
att titta på filmen på hemsidan och arbeta igenom instruktionerna för ”Forskarutbildning för 
medforskare”.  Varje elev bör intervjua minst 2-3 vuxna, och gärna fler om de har möjlighet. 
Maxantalet är 15 intervjuer per elev. 

4.  Eleverna kan därefter genomföra och rapportera in sina intervjuer efter skoltid. När eleverna 
har skickat in sina intervjusvar är er del som medforskare i projektet färdigt! Om ni önskar 
följa upp detta med kompletterande arbete, finns förslag till frivilliga extrauppgifter och även 
en tävling som ni kan ställa upp i. Läs mer i dokumentet ”Frivilliga extrauppgifter och tävling” 
på vår hemsida. 

5.  I december kommer vi via mejl återkoppla till alla som deltagit med ett resultat från forskarna. 
Då koras även vinnarna för vår tävling!

Här kommer du till övriga dokument (länk)

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/26256 
https://teknat.uu.se/digitalAssets/968/c_968556-l_3-k_fra-geformula-r-energiforskarna.pdf
https://teknat.uu.se/digitalAssets/968/c_968556-l_3-k_fra-geformula-r-energiforskarna.pdf
https://teknat.uu.se/samverkan/skola/energiforskarna/lararhandledning/


Instruktion för elever:
1.  Gå in på länken du har fått från din lärare. Länken leder till en enkätsida, där du kan 

fylla i svaren under intervjun. Du kan också be din lärare om att få frågorna utskrivna 
på ett papper, så att du kan fylla i svaren för hand. Sedan kan du rapportera in inter-
vjusvaren i enkäten nästa gång du har tillgång till en smartphone eller dator. 

2.  På enkätsidan finns alla frågor som du ska läsa upp för den person som blir intervjuad. 
Klicka i eller skriv in de svar som din intervjuperson säger. Om en person inte vill sva-
ra på en fråga kan du hoppa över den. Kom ihåg att du ska intervjua vuxna personer 
i din närhet, till exempel en förälder eller granne. 

3.  Du kan ändra svaret om personen du intervjuar ångrar sig och vill svara något annat. 

4.  När du är klar med alla frågor, klickar du på ”skicka”. Nu är du klar med en intervju!  

5.  När du vill intervjua nästa person gör du likadant igen. 



Vad händer efter att 
intervjuerna är inskickade? 

När dina elever, och alla andra elever som deltagit i projektet runt om i Sverige, har 
rapporterat in intervjusvaren i den gemensamma databasen i enkäten, tar forskarnas 
analysarbete vid. Syftet är att skapa en djupare förståelse för samspelet mellan medbor-
garnas inställningar och energiomställningen.  Analyserna förväntas inte bara generera 
ny värdefull kunskap i sig, utan resultaten kommer även användas som underlag för en 
fortsatt dialog med samhällsbyggande aktörer. Dina elevers arbete kommer med andra 
ord fungera som kunskapsunderlag för framtiden. Forskarna planerar att återkoppla med 
ett delresultat av studien till de deltagande klasserna. Självklart kommer ni också få infor-
mation om eventuella publicerade vetenskapliga artiklar som uppmärksammar studien.



Forskning handlar om att hjälpas åt.

Forskarna bakom uppdraget
Vilka är personerna bakom Energiforskarna 

  och varför är det viktigt att forska?

Vi som deltar i undersökningen är Cajsa och Isak som forskar om hur vi använder el i våra 
boenden, vi har Magnus som forskar om hur vi använder energi för att värma upp våra 
boenden. I gruppen finns även Susanne, Klas och Nils som forskar om hur människor kan 
samarbeta och hur de som bestämmer i staden och på landsbygden kan göra det lättare 
att använda förnybar energi. Vi har också John som forskar om hur människor reser runt 
i staden och på landsbygden.

Att vara forskare är ett jobb som alla andra; ibland är det roligt, ibland är det långtråkigt 
och ibland behöver vi hjälp. Just nu behöver vi hjälp av er för det vi vill göra kräver myck-
et arbete på många olika platser i Sverige. Forskning handlar om att hjälpas åt, lära av 
varandra och att många tillsammans kan uträtta 
mycket mer än vad man kan göra var för sig!

Det kan ibland kännas som om det man gör 
är alldeles för litet och obetydligt för att spela 
någon roll. Men många enskilda människor som 
tillsammans strävar mot samma mål kan ut rätta 
verkligt stora saker. Varje litet bidrag är bety-
delsefullt. Så var uthålliga, nyfikna och ha roligt. 
Många avgörande forskningsframsteg har gjorts 
av forskare som testat saker utan att veta vad 
det skulle leda till.



Forskarna bakom uppdraget

KLAS PALM
forskare & projektledare

Min forskning handlar om hur samhället 
kan fungera på nya sätt för att minska 

skadliga utsläpp. 

SUSANNE URBAN
docent

Min forskning handlar bland annat om 
boende och hur samhällsplanering 

påverkar segregation.

NILS HERTTING 
docent 

Jag forskar på frågor om hur 
politiker kan bestämma så bra som 

möjligt för ett hållbart samhälle.

CAJSA BARTUSCH
docent

Jag forskar på hur vi kan få 
människor att använda mindre 

el i hushållen. 

ISAK ÖHRLUND
forskare

Jag forskar på hur vi kan få olika 
energikällor att samverka för att få fram 

bra och billig el till hushåll.

MAGNUS ÅBERG
docent

Jag forskar på centralvärme och 
hur man skall värma upp hus på 

ett smart sätt. 



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

