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Förord 

Projektet Solvis – verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solelproduktion är ett 

samarbete mellan lokalförvaltningen i Göteborgs Stad genom Luisa Beneduce (projektledare), 

Jakob Horn och Martin Johansson (ansvariga för teknik och styrsystem) - Chalmers Tekniska 

Högskola genom Liane Thuvander (projektledare Chalmers), Beata Stahre Wästberg och Clara 

Larsson (ansvariga för utvärderingen) samt Lina Zachrisson (genomförande av utvärderingen) 

och Boid genom Anna Engström (projektledare Boid), Katharina Merl, Frida Lövborg, Petra 

Persson och David Ljungberg. Projektet är finansierat av Energimyndigheten genom 

programmet Design för energieffektiv vardag och Göteborgs Stad. Projektet riktar ett stort 

tack till alla deltagande rektorer, pedagoger och elever som bidragit till att projektet kunnat 

genomföras på Solvis fyra pilotskolor; Hultskolan, Nya Långedragsskolan, Herrgårdsskolan och 

Kärrdalsskolan i Göteborg. Vi vill lyfta ett tack till stödet från Miljöbron i Göteborg, nuvarande 

Holohouse med att ta fram en målgruppsanalys kring projektets huvudmålgrupp genom 

studenterna Lovisa Elfström och Linnéa Ekenberg. Slutligen tackar Solvis för samarbetet med, 

och kunskapsöverföringen från grundskoleförvaltningen och Framtidens Kunskapslabb i 

Göteborg. 
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SAMMANFATTNING 

Tänk om man kunde ha samma relation till energi som vi har till temperatur? Solvisprojektets 

målsättning var att ta fram ett koncept för ett digitalt, interaktivt och pedagogiskt 

visualiseringsverktyg till elever i mellanstadiet, som ska synliggöra den egna fastighetens 

solelproduktion. Genom att utbilda barn om solenergi och dess bidrag till ett hållbart 

energisystem vill Solvis-projektet öka medvetandet samt odla ett intresse för ett mer 

miljömässigt och hållbart beteende. 

Solvis-konceptet finns idag installerat på fyra olika pilotskolor samt på Frölunda Kulturhus i 

Göteborg. Konceptet består av flera olika moduler som går att kombinera - både utifrån idén 

om att vi lär oss bättre när vi aktiverar alla/olika sinnen, samt utifrån att alla fastigheter har 

olika förutsättningar för installation. Modulerna består av delar för både utomhus- och 

inomhusbruk. Den röda tråden är en gulmålad linje som blir en start och ett slut, som man 

kan följa och som binder ihop de olika modulerna. Den gula linjen börjar vid solcellen och 

slutar vid en skärm som är uppsatt på en central plats i skolan. Skärmen visar på ett enkelt och 

lekfullt sätt hur mycket solel som produceras i huset, där målsättningen är att ge eleverna en 

känsla och förståelse för hur mycket solen genererar i relation till vad andra vardagliga 

exempel drar. 

I genomförd utvärdering kan potentialen med Solvis bekräftas. Konceptet triggar tankar och 

idéer hos både elever och pedagoger, och det finns en vilja och potential att lära sig mer om 

solenergi. Utvärderingen visar att de flesta är positiva till skärmen på deras skola, tycker om 

dess innehåll och vad man kan lära sig från den. Elevernas upplevelse är att skärmens 

placering inte alltid ger dem möjligheten att stanna och titta på den. Elevers och lärares 

förslag på kompletterande utbildningsmaterial och introduktionsfilm visar att Solvis kan 

anpassas ytterligare till användaren och skolmiljön. 

I takt med strategiska planer om mer förnyelsebar energi och även med tanke på den rådande 

energikrisen kommer solenergi att spela en allt större roll. Genom digitala verktyg som Solvis 

kan vi skapa förståelse för mängder och enheter, för att på så sätt kunna förhålla oss till dem 

och anpassa våra beteenden. Idag tittar vi på termometern och anpassar vardagen efter det i 

form av den klädsel vi väljer eller vilket transportmedel vi tar. På samma sätt kommer vi i 

framtiden, genom verktyg likt Solvis, kunna anpassa vårt beteende och vår energianvändning 

till hur solen genererar i energi. 
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SUMMARY 

What if you could have the same relationship to energy like you have to temperature? The 

objective of the Solvis project was to develop a concept for a digital, interactive, and 

educational visualization tool for students in elementary school, which should highlight their 

own solar electricity production. By educating children about solar energy and its contribution 

to a sustainable energy system, the Solvis project wants to increase awareness and cultivate 

an interest in a more environmental and sustainable behavior. 

The Solvis concept is currently installed at four different pilot schools and at Frölunda 

Kulturhus in Gothenburg. The concept consists of several different modules that can be 

combined - based on the idea that we learn better when we activate all/different senses, and 

on the fact that all properties have different possibilities for installation. The modules consist 

of both outdoor and indoor parts. The red thread is a yellow-painted line that becomes a start 

and an end, which you can follow and that ties the different modules together. The yellow 

line starts at the solar cell and ends at a screen that is set up in a central location in the 

school. The screen shows - in a simple and playful way - how much solar energy is produced in 

the house, where the aim is to give the students a feeling and understanding of how much 

the sun generates in relation to other everyday examples. 

The evaluation of the concept confirms the potential of Solvis. The concept triggers thoughts 

and ideas in both students and educators, and there is a willingness and potential to learn 

more about solar energy. The evaluation shows that most people are positive about the 

screen at their school, they like its content and what you can learn from it. The students' 

experience is that the location of the screen does not always give them the opportunity to 

stop and look at it. Students' and teachers' suggestions for supplementary educational 

material and introductory film show that Solvis can be better adapted to the user and the 

school environment. 

In line with strategic plans for more renewable energy and in view of the current energy crisis, 

solar energy will play an increasingly important role. Through digital tools such as Solvis, we 

can create an understanding of quantity and capacity to relate and adapt our behavior. 

Today we look at the thermometer and adapt our everyday life accordingly, for example by 

the clothing we choose or the means of transport we take. In the future, through tools like 

Solvis, we will be able to adapt our behavior and consumptions habits to the amount of 

energy the sun generates. 
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SOLEN SOM ENERGIKÄLLA 

I juni 2016 slöt fem riksdagspartier en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken, 

den så kallade energiöverenskommelsen, som ger en långsiktig plan för Sveriges energipolitik. 

Partierna satte då ett mål att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 20401. Sverige 

har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030. För 

att nå dessa mål behöver tempot öka och en acceleration ske i befintliga strategier2. 

Idag finns inget specifikt mål för andelen solenergi, men solenergi har många fördelar. Det är 

en energiproduktionsform som kan integreras i stadsmiljön på ett effektivt sätt, det är 

fossilfritt/förnybart och det bidrar till att öka Sveriges energioberoende. Effektbehoven i stora 

städer är ständigt ökande. I många fall kan effektbehoven styras om och fördelas på annat 

sätt över dygnet. Det kan göras i lokalbyggnader såväl som i hushåll, men kunskapsbrist och 

förståelse i frågan begränsar idag genomförandet. Det finns ett behov av att synliggöra solel 

på ett pedagogiskt och självinstruerande sätt samt höja kännedomen om dess kapacitet och 

nytta ut mot medborgaren. 

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ser att det finns en god säkerhet, produktivitet och 

lönsamhet i att långsiktigt satsa på solel i stadens fastigheter. Utifrån Sveriges mål att ha 100 

procent förnybar elproduktion till år 2040 har lokalförvaltningen antagit ett solenergiprogram 

som avser att sätta solceller på alla nybyggnationstak, samt på optimalt placerade befintliga 

tak, för att år 2030 ha uppnått delmålet att producera minst 35 GWh solel. 

Solenergiprogrammet pekar på det pedagogiska värdet att placera solceller synligt för 

offentliga verksamheter. En besökare i en fastighet vet oftast inte att det finns solceller där. 

För att förstå solcellernas existens och även kapacitet behövs någon form av spegling, 

strategiskt placerad i fastigheten, som besökarna passerar. 

I takt med att solcellsanläggningar monteras upp på skolor och förskolor i högt tempo möts 

personalen av många frågor från både föräldrar, lärare och elever. Att förklara energi och 

effekt i form av kilowattimmar och kilowatt kan vara svårt för den som inte jobbar med 

frågorna och begreppen är svåra att ta till sig. För att möta upp och motivera verksamhetens 

och elevernas intresse, samt sprida kunskap om solenergi som hållbar energikälla finns därför 

behov av ett tydligt, inspirerande och pedagogiskt visualiseringsverktyg. 

Energi och pedagogik 

Lokalförvaltningen arbetar med energipedagoger som besöker barn, boende och personal på 

förskolor, skolor och äldreboenden i syfte att utbilda, medvetandegöra och inspirera till att 

spara energi. Energipedagogerna är pedagoger som är utbildade i energifrågan. 

Energipedagogiken betonar vikten av att ”känna” på energi för att ge den verkliga förståelsen 

och ge en långvarig effekt. 
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Ett lärande är beroende av repetition, av påminnelser och av ett stöd. Ur ett 

pedagogiskt/lärande perspektiv kan vi därför inte konstruera en produkt som är statisk. 

Tvärtom måste vi tänka hur en visualiserande produkt kan stödja alla på ett positivt 

påminnande sätt som verkar för att man känner sig fortsatt motiverad att ändra på sina egna 

energivanor. 

Pedagogiska grunder för arbete med hållbar utveckling i grundskolan 

Skolornas fysiska miljö, ofta kallad “den tredje pedagogen” måste vara anpassad till den syn 

på pedagogik som uppmuntrar eleverna att själva inhämta kunskap och bli tänkande individer 

såsom den definieras i läroplanen. 3 Rummets utformning kommunicerar till barnet vad ett 

barn är i just detta rum – vad som är tillåtet, hur det ska vara, vad det ska göra. Potentialen är 

stor att utveckla lärmiljöer som väcker studielust, motivation och delaktighet och som främjar 

hälsa och miljö. 
 

Figur 1. Visualisering av skolbyggnad som nyttjar den omgivande skolmiljön i lärandet för 
hållbar utveckling. Bild tagen från UNESCOS hemsida: UNESCO 

Skolan ska integrera hållbar utveckling i sina läroämnen. Eleverna ska förstå vad som menas 

med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling och skolan ska ge eleverna redskap 

för att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. 

https://catalogue.unccd.int/1374_UNESCO.pdf
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Pedagogiken kring lärande om hållbar utveckling visar att vi lär oss bäst när vi tar ett 

helhetsgrepp och arbetar med hållbarhetsfrågor i vår närmaste omgivning. Att utgå och 

använda skolbyggnaden som ett läromedel i elevens direkta vardag, är centralt för att förstå 

exempelvis energi eller andra diffusa och komplexa miljöfrågor. Solenergi i skolbyggnaden kan 

vara ett medel för elever att lära sig mer om förnybara energikällor, vilken kapacitet den har, 

vilken miljöpåverkan den ger eller hur den påverkar skolans energiförsörjning. 

Projektets grundsyfte 

Projektets målsättning är att ta fram ett koncept för ett digitalt, interaktivt och pedagogiskt 

visualiseringsverktyg som ska synliggöra den egna fastighetens solelproduktion och dess 

sammanhang. 

Lokalförvaltningen har (med bakgrund av sin kompetens inom beteendevetenskap och 

satsningar på energipedagogik) tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Boid (med 

kunskap inom områdena teknik, beteende, design samt interaktion) arbetat med att ta fram 

konceptet som primärt ska riktas mot mellanstadieelever - i ett steg att utbilda en för 

framtiden fossilfri energianvändare. Genom att utbilda barn om solenergi och dess bidrag till 

ett hållbart energisystem vill Solvis-projektet öka medvetandet och odla ett intresse för ett 

mer miljömässigt och hållbart beteende. Åldersgruppen ger även förutsättningar att 

kommunicera på en nivå som likväl passar en allmän målgrupp. En bred allmän förståelse 

hoppas ge ökad acceptans för stadens solenergi-investeringar, samt inspirera till att fler 

investerar i solceller på egna fastigheter. 

Solvis har tagits fram för att passa Lokalförvaltningens verksamheter, men är även öppet för 

andra kommuner och fastighetsägare som vill ta efter och använda konceptet. 

GENOMFÖRANDE OCH INSIKTER LÄNGS VÄGEN 

Den gemensamma planen och angreppssättet utformades enligt designmetodiken Design 

Thinking (IDEO, 1991). Boid, som är ansvariga för design och konceptutveckling, har väglett 

gruppen genom denna process, och alla projektpartners har varit aktivt involverade i alla 

faser. Denna metodik baseras på ett empatiskt förhållningssätt till - och att vara nyfiken på att 

förstå - användaren, och att genom samskapande nå kreativ höjd samt att testa lösningar 

tidigt i processen. Figur 1 visar de olika faserna; förståelse, utforska, förverkliga. Processen är 

inte linjär utan iterativ i sin natur, och projektteamet går fram och tillbaka mellan de olika 

faserna under projektets gång. 
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Figur 2. De olika beståndsdelarna i Design thinking 

Fas 1: Förståelse 

Den första delen i detta ramverk handlar om att umgås med problemområdet, skapa empati 

med användarna och definiera vilka utmaningar som är viktigast att lösa, samt identifiera 

ramar och begränsningar för lösningen. 

Förståelse för kontexten: skolmiljön 

För att bättre förstå skolmiljön och hur den används av eleverna genomförde vi sammanlagt 7 

platsbesök på 4 olika skolor samt Frölunda Kulturhus, som alla valt att ställa upp som 

pilotplatser i projektet. Det var frivilligt att delta i projektet som pilotskola och innebar att 

skolan avsatte tid för att arbeta med skapandet av Solvis-verktyget tillsammans med elever 

och pedagoger. Prototypen på Frölunda Kulturhus riktas mer mot allmänheten och 

kulturhusets cirka 2000 dagliga besökare. I alla miljöerna rör sig förutom barn och ungdomar 

även människor som är villaägare, fastighetsägare, företagare eller kanske sitter med i BRF- 

styrelser. 

Vi samtalade med 1 rektor, 2 lärare, 2 elevråd och 1 byggprojektledare. Besöken och samtalen 

med personal och elever gav värdefulla insikter om behoven, miljön samt förutsättningarna 

för hur och när verktyget kan användas och hur det bäst kan passa in i den pedagogiska 

miljön. Det är viktigt att verktyget finns i skolmiljön, för att knyta an till platsen där solcellerna 
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är installerade. Applikationen ska inte heller vara på elevernas privata mobiltelefoner då de 

inte är tillåtna under skoldagen. 

Att engagera elever under skoltid kan göras antingen på eller mellan lektioner. Då lärarkåren 

är en redan ansträngd yrkeskår, med många olika måsten och aktiviteter, behöver detta vara 

något som kan användas mellan lektioner. Pedagogerna ser gärna att eleverna går ut på 

rasten, så verktyget bör vara tillgängligt både utomhus och inomhus. Vad gör då eleverna på 

rasten? Ett svar var “Det går trender på skolgården. Just nu är det en King-trend, att alla vill 

spela King (bollspel). Men för några veckor sen så var det klätterställningen”. Konceptet 

behöver vara något som inte bara blir en trend utan kan leva längre. 

För varje skola finns olika förutsättningar i hur lokalerna ser ut och hur skolgården är 

utformad samt vilken teknik som finns att tillgå i skolans gemensamma utrymmen. Därför 

måste konceptet utformas för att vara modulärt och anpassningsbart utefter varje skolas 

förutsättningar. Om man ska nå samtliga elever behöver visualiseringsverktyget finnas på en 

plats som alla elever besöker eller passerar. Några skolor har exempelvis inte plats i 

biblioteket, en annan skola har uppdelade entréer, men det finns en plats på alla skolor dit 

nästan alla elever passerar varje dag; matsalen. 
 

Figur 3. Kartbild över de 4 pilotskolorna 
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Figur 4. Exempel på utomhusmiljön hos de olika pilotskolorna 

Förståelse för målgruppen: mellanstadieelever 

Miljöbron genomförde en målgruppsanalys på mellanstadieelever 10-12 som framförallt 

fokuserade på mellanstadieelevers digitala vanor. Analysen visade att i denna ålder blir 

kompiskretsen allt viktigare och vikten av att tillhöra en egen grupp tydlig. De utforskar sin 

identitet och har börjat odla förmåga att se andra perspektiv utanför sina egna. I analysen 

ingick en kartläggning om hur och var 10-12 åringar helst är digitalt aktiva och varför, där 

sociala plattformar såsom youtube, snapchat och instagram var de tre mest använda apparna, 

och spel som Fortnite, Minecraft och Roblox var mest populära. Viktiga insikter från detta var 

även att interaktion och samarbete anses mer sporrande än tävling. 

I samtal med eleverna under projektets gång visar det sig tydligt att kunskapen om solenergi 

skiljer sig stort mellan de olika skolorna. Vissa elever kan mycket om solenergi, då ofta för att 

det har det installerat hemma, medan andra aldrig ens hört ordet solenergi eller solcell. Några 

centrala utmaningar är bland annat att det är svårt att tänka och förstå enheten watt, och det 

finns inga naturliga referensramar att förhålla sig till. 

BRIS senaste rapporter visar även att barn idag upplever ångest förknippad med framtiden 

och klimatet, samt har en känsla av maktlöshet inför sin egen möjlighet att påverka och 

besvikelse på vuxna som inte tar sitt ansvar4. Samtidigt finns stort engagemang för den 

miljörörelse som Greta Thunberg startat med Fridays for Future. Bris understryker att det inte 

räcker att hjälpa barn att hantera sin oro utan att detta också behöver backas upp med 

faktiska åtgärder som gör att miljöhoten minskar. Att barnen blir delaktiga på riktigt kan bidra 
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till att minska deras oro och barn mår bättre om de tillsammans med vuxna engagerar sig mot 

stora samhällshot. 

Det är svårt att ändra ett energibeteende när kunskapen om energikällan inte finns. Första 

steget till förändring är kunskap och förståelse för hur mycket och på vilket sätt jag kan 

påverka. Alla elever är på sin egen nivå och vi behöver hitta ett sätt där vi kan nå alla. 

Visualiseringslösningar på marknaden 

För att förstå vilka visualiseringslösningar som redan finns på marknaden och huruvida det är 

möjligt att bygga vidare på dessa eller hur de kan ge insikter till projektet, genomfördes en 

marknadsanalys. I analysen gjordes en övergripande inventering av olika produkter kring solel 

och beteenden. I många produkter blir det ofta komplext och datatungt när 

effekt/energiåtgång ska redovisas på ett korrekt sätt. En viktig lärdom blir därför vikten av en 

enkel, tydlig och rolig kommunikation. 

Spel är ett effektivt sätt för att få användare att uppmärksamma och ändra beteende - även 

inom energi, ett område som vanligtvis inte inkluderas i traditionell gaming. Spel som bygger 

på att minska sin energipåverkan har haft olika resultat. Kritiker menar att spelen dels kräver 

för mycket av användaren som behöver mata in mycket egendata för att kunna mäta sitt 

beteende i vardagen. Det krävs också en långsiktighet för att skapa nya vanor och det är svårt 

att få användaren intresserad av energi under en längre tid. Man når inte heller alla genom 

gamification då vissa personer tappar lusten istället för att bli inspirerade. 

Sammanfattningsvis kan sägas att spel fungerar bra för att väcka intresse om miljö men räcker 

inte för att skapa långsiktig hållbarhet. Därför kan spel behöva kompletteras med exempelvis 

kampanjer. 
 

                                                 
Figur 5. Exempel på spel med energifokus 

Ett annat område där vi ser att man tar in visualisering av energikonsumtion är i 

produktdesign. För att uppmärksamma energi på ett subtilt och integrerat sätt finns flertalet 

digitala visualiseringslösningar på marknaden idag. De har dock inte fått den spridning som 

behövs för att ändra användarens vanor. Här finns mycket outforskad potential då design för 
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energiförändrat beteende fortsatt behöver en knuff för att nå ett brett genombrott på 

marknaden. 
 

                                   
Figur 6. Exempel på produkter som visualiserar energikonsumtion. Samtliga bilder ägs av  
respektive projektdesigner: a) PowerCord b) PowerPlant c) CairForm d) Watt-i-see  
e) The energy coaster och f) The energy Aware clock.  

Det finns också exempel på visualiseringar som hanterar komplexa och abstrakta 

datamängder. De är schematiska eller kartläggande digitala verktyg för att visa exempelvis 

energistatus, mängd emissioner eller buller som är kopplade till en fastighet eller ett 

geografiskt område. Här blir visualiseringen ett hjälpmedel för att ta fram ett nuläge, som 

sedan kan bli utgångspunkt för förändringsarbete mot specifika användare. 
 

Figur 7. Visualisering av luftföroreningar som ett exempel på komplex datavisualisering 
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Förstå teknikens ramar och möjligheter 

Med digitala lösningar finns en rad tekniska förutsättningar att förhålla sig till. 

Lokalförvaltningen har utvecklat en egen insamlingsenhet, en så kallad solbox, som har stöd 

för olika varianter av växelriktare och som används inom förvaltningen. Solboxens uppgift är 

att samla in en rad olika värden, larm och inställningar från växelriktarna och på ett 

standardiserat sätt skicka data till en central Web Port-server för vidare övervakning, 

uppföljning och visualisering. Vid utvecklingen av konceptet har det varit viktigt med 

skalbarheten - att Solvis ska kunna användas på samtliga ställen som har en solbox. Men även 

att lösningen inte ska vara beroende av vare sig Web Port eller en solbox, så att andra aktörer 

än Lokalförvaltningen också ska kunna använda Solvis. 
 
 
 

 

 
Figur 8. Schematisk blid över systemet 
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Fas 2: Utforska 

Denna del fokuserar på att öppna upp lösningsrymden. Utifrån analyser, platsbesök och 

intervjuer med elever, lärare och skolpersonal identifierades behov och utmaningar som kan 

lösas på olika sätt. Frågan är vilket sätt som är det bästa för just den här miljön. Den 

övergripande målsättningen är att lära elever mer om solenergin som produceras på just 

deras skola på ett pedagogiskt och roligt sätt. 

Uttryck och budskap 

Då målet är att skapa “Solvisa” framtidsmedborgare blir sättet som budskapen förmedlas på 

extra viktiga. De ska vara lätta att relatera till och ta till sig för målgruppen, och gärna vara 

något som engagerar. Budskapen ska innehålla tydliga fakta men också kännas positiva. 

Frågor som projektgruppen stod inför var; Hur kan vi engagera eleverna på bästa sätt? Hur 

kan vi få deras uppmärksamhet i en redan full skoldag? Hur kan vi göra något som är roligt 

över tid? Men framförallt, hur kan eleverna få mer kunskap om hur solenergi fungerar och en 

relation till watt över tid? 

Projektet är avgränsat till att fokusera på just solenergi och tekniken kring denna. 

Pedagogiken kring lärande om hållbar utveckling visar att vi lär oss bäst när vi bland annat 

arbetar med hållbarhetsfrågor i vår närmaste omgivning, så därför blev det konceptuella 

huvudbudskapet “Att plocka ner solen”. Solcellen är ofta gömd på taket och får på så sätt inte 

en naturlig del i undervisningen på skolan eller i elevernas medvetande. Det som är gömt 

glöms bort. Budskapet “att plocka ner solen” eller att “ta ner solcellen från taket” är enkelt 

och tydligt och skapar intresse. 

Utifrån den pedagogiska grundtanken om att aktivera alla sinnen för att kunskapen ska sätta 

sig behöver konceptförslaget bestå av flera olika delar som gör just detta, och som också kan 

anpassas till olika miljöer och förutsättningar. 

• “Känna på solen” - om du kan känna energin från solen, hur känns det då? Genom att 

cykla med olika motstånd för att generera el kan du känna energin. Här kan vi bygga 

på energiprincipen att all rörelse skapar energi och därigenom få en förståelse för 

kilowattimmar. Ett annat sätt att känna på energin är att känna värmen som solen ger 

när den träffar din kropp eller ett föremål. 

• “Smaka på solen” - hur smakar solen? Kan skolmaten kopplas till solenergi? 

Skolmatsalen är en av de mest energislukande platserna på en skola. Genom att 

koppla hur mycket energi som krävs för att laga en portion mat kan vi både skapa 

nyfikenhet och förståelse. 
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• “Se solen” - tänk om man kan skapa ett mysigt krypin, kanske en solterapi-plats nära 

biblioteket under vinterns mörkaste dagar där solen letar sig in. Eller se solljusets hela 

spektrum när det delar upp sig i en regnbåge. Och se en gul linje som fysiskt binder 

ihop solcellerna på taket så att de blir synliga nere på skolgården när man är ute på 

rasten. 
 

Figur 9. Inspirationsbilder kring sol, ljus och energi för inne- och utemiljö 

Idégenerering har genomförts både i projektgruppen och tillsammans med elever på skolan. 

Co-Creation (samskapande designarbete) är en viktig del av designprocessen och eleverna har 

varit delaktiga vid flertalet tillfällen under hela idégenereringsstadiet och i utvecklandet av 

koncepten. 

För att förstå hur eleverna uppfattar information om solel genomförde vi en workshop med 

eleverna. De fick reagera på olika versioner av en abstrakt animerad sol i olika storlekar med 

olika intensiv strålning framför en vädergradient. Vi presenterade samtidigt ett flöde av 

information och ställde frågan “Vad såg ni?”. Utifrån olika exempel fick eleverna sedan själva 

rita upp hur solenergi kan visualiseras på en skärm. 
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Figur 10. Förslag på digitala gränssnitt som gav eleverna idéer till hur deras Solvis-skärm kunde se ut. 
A) Mängd solenergi visas i förhållande till mängd ljusstyrka, B) Mängd solenergi som kan producera     
dagens lunch, C) Mängd solenergi i jämförelse med vad olika apparater drar, D) Mängd solenergi i 
förhållande till väderlek

Utmaning: Att relatera för att förstå 

Hur mycket är 50 watt? För de flesta människor är tänkande i form av abstraktioner oerhört 

svårt och krävande. Därför har lokalförvaltningen har tagit fram en övning för skolklasser som 

kallas “Ett steg en watt” där individer själva få en relation till hur många watt som krävs 

genom sin egen rörelse. Kroppens rörelse kan vid en fysisk aktivitet skapa energi, där 1 steg 

motsvarar 1 watt. Exempelvis om vi har en dator som drar 40 watt i sekunden, behöver 40 

personer ta 1 steg eller 1 person ta 40 steg varje sekund för att driva denna. Övningen visar 

också, på samma sätt, att när datorn är i stand-by-läge, och drar 5 watt, så behöver en person 

fortfarande gå 5 steg varje sekund. Övningen förkroppsligar energin och framförallt den 

mängd onödig energi som förbrukas av att ha apparater igång som ingen använder. I teorin 

kan stegräknare räkna ut hur många watt en person skapat efter ett träningspass eller en 

promenad genom att mäta kroppens rörelse. 

Andra sätt att förstå och ta till sig abstrakta begrepp är att sätta de i relation till något annat 

begrepp. Med energi behövde vi hitta tydliga exempel för att eleverna ska kunna mäta och 

förstå energiförbrukning och gärna med en koppling till elevens vardag. Klassiska exempel är 

hur många glödlampor som kan vara tända eller hur långt en bil kan åka, men mer 

närliggande exempel skulle kunna vara att spela tv spel en viss tid eller åka scooter till 

ridskolan. På samma gång är det viktigt att synliggöra just begreppet watt och inte gömma 

den helt bakom jämförelser. På så sätt påbörjar vi arbetet med att eleven får en relation till 

en, för dem, ny enhet. Liknande abstrakta enheter - såsom exempelvis temperatur - har vi lärt 

oss genom att koppla siffran på en termometer till om det känns varmt eller kallt. 

Det handlar hela tiden om att balansera mellan att visa något eleverna redan förstår och att 

bygga upp ny kunskap, och vara ödmjuk inför att det inte går över en natt utan det blir viktigt 

att få till en kontinuitet över tid. 
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Fas 3: Förverkliga 

Denna fas i processen handlar om att konkretisera och förverkliga konceptet för användarna. 

Genom att skapa prototyper testas konceptidéerna på användarna som får ge feedback. Med 

denna input görs justeringar och ändringar tills lösningen anses färdig. Här får vi en möjlighet 

att direkt förstå hur eleverna uppfattar både information och budskapen, vad som fungerar 

och vad som inte fungerar. 

Eftersom målet med projektet är att utveckla en förståelse över tid behövde våra prototyper 

finnas i skolmiljön och nära eleverna under en längre period för att kunna utvärderas 

ordentligt. Under dom premisserna var det några idéer som identifierades som extra lovande 

som trots det blev omöjliga att testa i befintlig miljö. Skolmiljön, särskilt utomhusmiljön, är 

en plats som oftast är öppen för alla, även efter avslutad skoltid. Eventuella installationer och 

byggen som ska existera i den miljön kräver insats för att säkerställa att de är säkra att 

använda, något som inte rymdes inom projektbudgeten. 

Den gula linjen 

För att skapa känslan av en större helhet och integrera både inomhus och utomhus-miljön 

implementerades “den gula linjen”. Linjen börjar vid solcellen och tar sig ner till marken via 

stuprör, som ett sätt att “plocka ner solen”. Med fördel kan redan existerande markmålningar 

färgas gula (istället för vita) för att effektivisera ytan på skolgården, så i projektet målades ett 

antal befintliga King-rutor i en gul färg. Linjen består av gul tejp på stuprännor och fasader, 

och markfärg för övrig utomhusmarkering. 
 

Figur 11. Linjen i utomhusmiljön 
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Linjen fortsätter sedan in i skolan till en skärm som placerats för att komma så nära 

målgruppen som möjligt. I vissa fall har en befintlig skärm använts, i andra har en 24”-skärm 

monterats i samband med projektet. 
 

Figur 12. Linjen i inomhusmiljön 

Skärmen placerades antingen i en entré eller i anslutning till matsalen, så att eleverna på ett 

naturligt sätt passerar skärmen under dagen. 

Aktiviteter 

Gula stegräknare köptes in och distribuerades på skolorna. Tanken var att eleverna kan 

använda dom på rasten, exempelvis när de spelar King, för att se hur mycket energi deras 

rörelse genererar, men det står skolorna fritt hur de vill använda dom. En skola nämnde under 

intervjuer att de har ett eget skol-lopp årligen som alla elever deltar i. Detta skulle exempelvis 

kunna vara ett utmärkt tillfälle att använda aktivitetsarmbanden och mäta den samlade 

energin. 

Visualiseringsverktyget 

Feedback som eleverna gav kring visualiseringsverktyget var att det inte var helt lätt att tolka 

vädret och förstå hur det relaterar till solenergin. De ville ha en tydligare koppling till 

solcellerna på skolans tak. Verktyget behöver också ha ett större syfte för att locka till 

användning. Det kom flera idéer om aktivitetskalendrar och händelser för att göra den mer 

aktuell. Idéen om att lägga till dagens meny för skolmaten var något som eleverna 

uppskattade och uttryckte att det skulle kunna vara en bra anledning att ta sig till skärmen på 

regelbunden basis. 
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Tekniska överväganden 

För att enkelt kunna bryta ut Solvis visualiseringsverktyg från Lokalförvaltningens andra 

applikationer är all grafik, funktioner, animeringar mm. samlade i ett eget paket/katalog. Web 

Port används endast som en webbmotor för att länka vidare klienten till Solvis. Web Port 

levererar även information om fastigheten, produktionsvärden från solcellsanläggningen samt 

information som används av Solvis för vidare anrop mot externa API: er såsom Matsedel.se 

och OpenWeather så att rätt matsedel och rätt väderdata används. 

Två viktiga aspekter som styrde valet av hur Solvis skulle implementeras i lokalförvaltningens 

redan etablerade plattform var: 

1. Skalbarhet. Över 100 fastigheter använder idag en solbox för insamling. 

Standardiseringen innebär att så länge det finns en solbox kan Solvis användas på 

fastigheten. Genom att klienten anger vilken fastighet som ska använda Solvis kommer 

Web Port se till att rätt data länkas mot rapporten. 

2. Att inte vara låst till att använda Web Port och lokalförvaltningens solbox. Det går att 

bryta ut Solvis och köra den helt självständigt. Solvis kommer dock vara beroende att 

få tillgång till följande information: 

a. Produktionsdata från växelriktare 

i. Total momentan effekt 

ii. Total installerad effekt 

iii. Total beräknad verkningsgrad 

iv. Total dygnsproduktion 

b. ID för att hämta rätt matsedel 

c. Koordinater för att kunna hämta väderdata 

Verktyget som testades visar både hur mycket solel som produceras just nu och hur mycket 

som hittills samlats ihop under dagen. Med elevernas hjälp tog vi fram fyra olika jämförelser 

som de lätt kan relatera till. Via olika animationer visar “Bönan” (som är en maskot 

Lokalförvaltningens energipedagoger använt sig av i undervisningen om solenergi) hur långt 

energin räcker till. En åktur på en elsparkcykel eller speltid på en speldator, hur många 

portioner mat som kan lagas eller vart man kan köra med en elbil. Eftersom Bönan dyker upp i 

energisammanhang och är mycket uppskattad av eleverna var det naturligt att det är just 

Bönan, som är både gul och glad, också visar hur bra det är med solel. 
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Verktyget är en animation som loopar för att ge skärmen mer liv och pocka lite på 

uppmärksamheten när eleverna passerar, men även för att kunna visa upp olika information 

och ge möjlighet till eleven att se lite varierande exempel under dagen. Animationen visar 

först dagens lunch, för att fånga elevernas intresse, vad är det för mat idag? Därefter krymper 

den gula bakgrunden och blir till en sol. I solen tickar siffrorna upp och visar hur många watt 

som produceras just nu, med dagens väder i bakgrunden. Därmed får eleverna en förståelse 

för solelproduktion och väder och kan se att det också produceras solenergi en regnig dag. 

Nästa del i animationen visar tydligt kopplingen till solpanelerna på taket och Bönan som 

hoppar in i skolan och tänder alla ljusen i klassrummen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Verktyget visar vad det blir till lunch samt hur mycket el som produceras just nu 

Animationen avslutas med Bönan som utför olika energiaktiviteter. “Idag har vi samlat ihop 

64,8 kilowattimmar elektricitet från solen, av det kan skolan laga 65 portioner mat”. I nästa 

loop avslutas animationen med “Idag har vi samlat ihop 64,8...med det kan två elbilar åka till 

Skara Sommarland”. Animationen har totalt 4 olika exempel som plockar data i realtid efter 

hur mycket el som produceras. Förutom att få en relation till hur mycket en kilowatt räcker till 

så kanske också en insikt föds, att vi i framtiden kommer att behöva välja vad vi använder 

energin till, att energin inte är oändlig, men även att solens energi är väldigt kraftfull. 
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Figur 14. Exempel på slutvisualiseringar av Bönan som genomför olika energikrävande 

aktiviteter 

Solvis – konceptet i sin helhet 

Solvis handlar om att göra barnen, våra framtida medborgare mer energismarta – mer Solvisa. 

Konceptet består av flera olika moduler, både utifrån idén om att vi lär oss bättre när vi 

aktiverar alla/olika sinnen, samt att alla skolor har olika förutsättningar för installation. Därför 

kan konceptet anpassas för att passa den specifika skolmiljön. 

Den röda tråden är i det här fallet en gul linje. Linjen blir en start och ett slut, en sak att följa 

och som binder ihop de olika delarna. Linjen går från solpanelerna på taket, ner på skolgården 

och in i huset. Den gula linjen kantas av olika aktiviteter som alla relaterar till energi. Exempel 

på sådana kan vara en gul Kingruta, där eleverna spelar King och samtidigt mäter med 

stegräknare hur mycket energi som samlas in på rasten - utifrån konceptet Ett steg, en watt. 

En annan aktivitet kan vara ett solhäng med prismor, där du kan få lite lä från vinden, hänga 

med kompisarna, ladda mobilen med solel och genom prisman se solens många färger, eller 

varför inte en klättervägg där du kan samla watt. Linjen kan även kantas av olika skyltar och 

informationsstopp som berättar om solenergi eller uppmanar till olika utmaningar om energi. 

Den gula linjen slutar i en eller flera skärmar som är uppsatta på en strategisk plats i skolan, 

exempelvis i närheten av matsalen. Skärmen visar på ett enkelt och lekfullt sätt hur mycket 

solel som produceras i huset. Målsättningen är att ge eleverna en känsla och förståelse för 

hur mycket solen genererar, genom att visa dagens produktion i relation till vardagliga 

exempel, och verka som en grund för vidare utbildning och utveckling kring solenergi och dess 

potential. 
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Figur 15. En helhetsbild över Solvis-konceptet 

Feedback från skolorna/i verkligheten 

För att utvärdera Solvis projektet och få in användarnas åsikter och idéer om skärmarna en 

tid efter installationen, genomfördes en enkätstudie, fokusgruppdiskussioner och 

observationer på de fyra pilotskolorna. Studien genomfördes av representanter från 

Chalmersgruppen. Enkäten fick 249 svar, varav 233 var elever. De övriga medverkande var 

lärare (9st) och övrig personal (4st). Fokusgruppdiskussionerna genomfördes klassvis i 

årskurserna 4-6. Observationerna syftade till att kartlägga elever och lärares rörelse- och 

beteendemönster framför skärmen under lunchtid på alla fyra skolor. 

En tydlig trend som studien visar på är att en stor majoritet av eleverna har sett skärmen, 

men att de flesta sällan brukar läsa det som står på den och en majoritet av alla elever uppger 

att de inte lärt sig något från den. Resultatet från studien visar att skärmen på vissa skolor kan 

vara uppsatt på ‘fel’ ställe - trots att man vid installationen placerat den för att nå så många 

som möjligt." Vissa elever upplever att de inte ser den när de kommer in i rummet, inte ser 

den från matsalskön eller att den sitter för högt upp på väggen. På samtliga skolor är den 

också placerad på en plats på skolan där eleverna inte vistas under rasterna, vilket kan spela 

en roll i att man inte har lärt sig så mycket från den. Nästan alla tycker att den borde vara 

större eller att det skulle finnas fler än en skärm. Från detta kan man dels dra slutsatsen att 

man skulle behöva se över skärmarnas placering och utformning igen, men även att eleverna 
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trycker på att de vill se förändring som leder till att de ser och kan interagera MER med 

skärmen, och titta på den oftare, gärna under rasterna. 
 

Figur 16. Bild från Herrgårdsskolan, visar hur skärmen sitter vid utgången från matsalen, 

och hur de flesta elever går direkt ut på skolgården efter lunch 

De flesta tillfrågade framstår som positiva till att skärmen installerats på deras skola, och 

tycker om dess innehåll och vad man kan lära sig från den. Eleverna har också många förslag 

och idéer på hur skärmen skulle kunna bli ännu bättre. 

Många elever uppger att de gillar skärmens bilder och animationer, att skärmen är rolig att 

titta på i kön in till matsalen. Bilderna och figurerna verkar omtyckta genom alla årskurser 

men extra mycket hos de yngre eleverna, men många har också snappat upp att den handlar 

om solenergi. De skulle gärna se fler jämförelser och information om energianvändning, samt 

någon typ av introduktionsfilm om solenergiproduktionen på skolan. Man gillar att det 

informeras om vädret på skärmen, och många säger att de även skulle vilja att 

utetemperaturen står med. Bra också att den visar dagens datum och mat! 

Diskussion 

För att få individer att ställa om till mer hållbara energisystem i ett längre perspektiv, behövs 

kunskap och förståelse för energin som genereras. Så länge kunskap om solens kapacitet inte 

är självklar behövs Solvis som ett första steg i att påminna om detta, och genom olika 

energijämförelser skapa förståelse för begrepp som “kilowattimmar” och “effekt”. Via Solvis 

börjar användaren reflektera kring vad som kan anses vara mycket och lite. Samtidigt är 

solenergi en ojämn energiform och förhållandet till solens kapacitet är direkt kopplat till 
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väderväxlingar. Genom Solvis får vi hjälp att förstå mängd och enhet för att sedan kunna 

förhålla och anpassa oss. Idag tittar vi på termometern och anpassar vardagen efter det i form 

av den klädsel vi väljer eller vilket transportmedel vi tar. På samma sätt kommer vi i 

framtiden, genom verktyg likt Solvis, kunna anpassa vårt beteende och vår energianvändning 

till hur solen genererar i energi. 

Utifrån den utvärdering som gjordes kan potentialen med Solvis bekräftas. Konceptet triggar 

tankar och idéer hos både elever och pedagoger, och det finns en vilja och potential att lära 

sig mer om solenergi. I takt med strategiska planer om mer förnyelsebar energi, och även 

med tanke på den rådande energikrisen, kommer solenergi att spela en allt större roll. Den 

har en särskild roll i städerna, där effektbehoven är ständigt ökande, eftersom solel är en 

energiproduktionsform som på ett effektivt sätt kan integreras i stadsmiljön. Att fler 

medborgare blir medvetna om solenergins existens och potential ser vi som en nödvändighet 

för att fortsätta utveckla hållbara samhällen. 

Utvärderingen visade att det ibland finns konflikt mellan pedagogikens mål och skolans 

struktur idag, där skolmiljön fortsatt behöver anpassas mer till pedagogikens idéer. Elevers 

användning av Solvis i skolmiljön styrs av strukturer och regler om vart eleven får vara och vad 

den får göra. 

Idag har avgränsningar gjorts då vi ser att energiverktyg på dagens marknad ofta riskerar att 

bli för avancerade och tungrodda. Ett första steg blev därför att Solvis på ett enkelt och 

lekfullt sätt skulle fungera som en påminnelse till användaren att solen bidrar till fastighetens 

energibehov under dagen, samt ge några jämförelser så att man kan förstå med hur mycket 

den bidrar. Resultatet från projektet är ett koncept, och i vidareutveckling till färdig produkt 

finns många fler aspekter att ta i beaktning. I vidareutvecklingen av Solvis efterfrågas 

exempelvis möjlighet till mer interaktion med verktyget och en tydligare koppling till väder, 

utetemperatur, fler jämförelser till energianvändning och möjlighet att jämföra sig med andra 

skolor som också har solenergi. 

För att skapa förståelse för energi i sin helhet blir introduktionen och implementeringen av 

Solvis central. Vi tar med oss erfarenheter från energisparsatsningen Vi kan påverka, att det 

finns en tydlig koppling mellan verksamheters resultat i mängd energisparande och hur 

välinformerad ledningen på skolan är, samt vidare hur väl den informationen delas med 

vuxna och pedagoger på skolan, för att slutligen nå eleverna. Det finns flera orsaker som 

bidragit till att projektet idag har fått installera Solvis-konceptet i olika omgångar. Redan i 

planeringen visste vi att detta var av betydelse, men märker även i efterhand hur avgörande 

en bred introduktion och implementation är för att nå alla på skolan (även de som inte är 

huvudmålgruppen). Det är viktigt att alla, framförallt de vuxna på skolan, får liknande 

information och förståelse för hur Solvis fungerar. Spelutrymmet för en bredare insats på 

våra pilotskolor 
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har påverkats av situationen med Covid19 men även hur projekttiden har synkat med skolans 

terminsplanering och lov. 

Tidigt i projektet planerades visualiseringsverktyget att vara utomhus så att användarna skulle 

kunna titta när man är på skolgården. Det finns en pedagogisk vinst i det eftersom elever 

hänger på skolgården även under helger och lov. En sådan placering hade med fördelar gett 

den tid som eleverna efterfrågande i utvärderingen för att läsa, samtala och fundera över vad 

solen genererar. Att sätta skärmen, så som den är framtagen idag, på utsidan av skolan skulle 

dock göra den för utsatt. Vi vet att skolgården många gånger är en plats för bus och 

skadegörelser efter skolslut. En rekommendation till vidare utveckling av verktyget är dock att 

visualisera Solvis mer på utsidan av byggnaden och involvera den gula linjen mer för att skapa 

en större helhet. Att Solvis syns mer tydligt på utsidan av byggnaden skulle även förmedla till 

förbipasserande att solenergi används i byggnaden, som ett steg i att ytterligare synliggöra 

tekniken och normalisera användningen till en bredare publik. 

Tankar kring Solvis 2.0 

Det finns god potential att utveckla Solvis 2.0 om det planeras för verktyget i ett tidigt skede, 

redan i projekteringen av en fastighet eller skola med solcellsanläggning. Det skulle skapa 

förutsättningar att utveckla redan befintliga moduler i Solvis: 

• Solhänget skulle i ett planeringsskede ges fysiskt utrymme och få det syfte som 

projektets idégenerering tog fram. Att skapa en plats i den gula linjen som får 

användaren att stanna upp längs vägen, känna solens värme och få närmare koppling 

till väder. 

• En ökad budget skulle medföra att Solvis skärmen/skärmarna blir tåligare för 

utomhusbruk och komma att placeras närmare Solhänget. Elever får då möjlighet att 

läsa av och reflektera kring solenergi när de befinner sig på skolgården för att på så 

sätt skapa en tydligare helhet i Solvis konceptet. 

• Utvecklingen av programvaran kan fokusera på att göra det lättare att skala upp Solvis 

för att användas i klassrummet som ett utökat pedagogiskt verktyg. 

• Den gula linjen kan ges mer plats och synas på flera delar av skolgården, där eleverna 

är på rasterna, så att kopplingen mellan rörelse och energi blir tydligare och roligare. 

• Alla verktyg, digitala likväl som fysiska installationer i skolmiljö behöver introduceras 

nära användaren. Mellanstadieeleven är nära knuten till de pedagoger som ansvarar 

för elevens läroämnen. Kommande installationer av Solvis bör därför göras i ett (ännu 

närmare) projektarbete med klassen och läraren, för att skapa förståelse kring hur de 

olika delarna av Solvis kan sättas samman och ge utrymme för att använda verktyget 

ämnesrelaterat. Genom att använda lärare på skolan som ombud för verktyget kan 
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skolan själv driva arbetet med att introducera konceptet i samband med att det 

monterats på skolan. 
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