
Kjære elev,

Tusen takk for at du vil delta i denne undersøkelsen, som er en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet «CLIMLIFE»
eller «KLIMALIV». Prosjektet er tilknyttet forskergruppen LINGCLIM (https://www.uib.no/fg/lingclim) ved Institutt for
fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Målet er å finne ut hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i
dagliglivet. Vi synes det er særlig viktig å få vite hva du og andre unge mener om spørsmål knyttet til livsstil i et
klimaperspektiv og hva dere tenker om framtiden. Dere vil bidra med viktig kunnskap inn i prosjektet. Når vi har
analysert svarene fra dere, vil vi gjerne invitere til en samling hvor vi kan diskutere resultatene av undersøkelsen i
fellesskap.

Lykke til med å svare på spørsmålene nedenfor!
 

LINGCLIM-gruppen, UiB. Foto: Eivind Sennese
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Hva tenker du når du leser eller hører ordet «klimaendringer»?

Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.

Er det noe du synes er særlig vanskelig å forstå når det gjelder klimaendringer? I så fall, vil vi gjerne at
du skriver om det her.
 

Hvor bekymret er du for klimaendringer?

https://www.uib.no/fg/lingclim


Kryss av ved det svaralternaativet som passer best for deg. 

Ikke bekymret i det hele tatt

Lite bekymret

Noe bekymret

Bekymret

Svært bekymret

Om du vil kommentere spørsmålet eller svaret ditt, kan du gjøre det her.

Hvor får du informasjon om klimaendringer?

Ranger de tre kildene som er viktigst for deg, fra 1 til 3, hvor 1 er viktigst.

 Aviser (papir eller nett) Radio TV Sosiale medier (influensere) Skole Fagbøker og dokumentarer Podkaster Spillefilmer og skjønnlitteratur Miljøvernorganisasjoner Venner Familie Annet

Kilde 1 (viktigst)

Kilde 2

Kilde 3

Du svarte at du bruker andre kilder. Hvilke er det?

I hvilken grad ønsker du å leve klimavennlig?

Kryss av ved det som passer best for deg.

I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Hvis du allerede gjør noe som du mener er klimavennlig, vil vi gjerne at du forteller oss om det.

Hvis du skulle leve mer klimavennlig, hva mener du er de viktigste tiltakene du kunne gjøre?

Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.

Er det noe du ikke er villig til å gi opp, selv om du vet at det skader klimaet? I så fall, vil vi gjerne at du
forteller oss om det her.

Å leve klimavennlig kan for eksempel innebære å kutte flyreiser, å kjøpe mindre eller brukt og å spise
vegetarisk. Hvordan vil du beskrive en slik «grønn» livsstil? 

Kryss av ved de adjektivene du synes passer.
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Ordet «skam» er blitt brukt mye i den siste tiden for å lage nye ord som for eksempel «flyskam»,
«kjøttskam» og «oljeskam». Hva synes du om bruken av dette ordet?

Synes du at du selv kan bidra til å påvirke politikken i en klimavennlig retning?

Gi ditt svar ved å krysse av her.

Ja

Nei

Hvis du svarte ja, hvilke av alternativene nedenfor ville være viktigst for å påvirke politikk, etter din
mening?

Velg de tre handlingene som du mener er de viktigste.

Skrive debattinnlegg

Delta i skolestreik for klimaet

Påvirke min familie og mine venner til å ta vare på klimaet

Påvirke foreldrene mine til å stemme på et parti som prioriterer klimaet

Bli med i et ungdomsparti

Bli med i en miljøvernorganisasjon

Spre informasjon om klimaendringene i sosiale medier

Endre egen livsstil for å vise politikerne at det er mulig for befolkningen å gjøre slike typer klimatiltak.

Om du vil kommentere spørsmålet eller svarene dine, kan du gjøre det her.

Hvis du svarte nei, vil vi gjerne at du sier noe om hvorfor du mener at du ikke kan påvirke politikken.

Vi vil også gjerne vite hva du tenker om framtiden, slik du tror den kan bli om cirka 20 år. Hvis vi
forestiller oss noen forskjellige beskrivelser som dem nedenfor, hvor sannsynlige eller usannsynlige tror
du disse beskrivelsene er?

Ranger fra 1 til 4, hvor 1 er det du mener er mest sannsynlig og 4 det du mener er minst sannsynlig.

 1 (mest
sannsynlig)

2 3 4 (minst
sannsynlig)

Om 20 år er samfunnet vårt sterkt påvirket av klimaendringene.

Om 20 år har vi redusert energiforbruket vårt så mye at vi lever i et ‘grønt’ samfunn som påvirker klimaet i liten



grad.
Om 20 år har vi utviklet mye ny teknologi som gjør at vi kan leve i et moderne samfunn som påvirker klimaet i
liten grad.

Om 20 år er samfunnet vårt ganske likt med slik som vi har det i dag.

Om du vil tilføye noe om synet ditt på framtiden, kan du gjøre det her.

Når det gjelder muligheten for å begrense klimaendringer, har koronapandemien påvirket ditt syn i
positiv eller negativ retning?

Kryss av ved det alternativet som passer best til din mening.

I svært positiv retning

I noe positiv retning

I verken positiv eller negativ retning

I noe negativ retning

I svært negativ retning

Om du vil kommentere spørsmålet eller svaret ditt, kan du gjøre det her.

Hvilken av disse aktivitetene har, etter din mening, størst betydning for å ta vare på klimaet?

Velg den aktiviteten du tror vil ha størst betydning.

 
Klimastreik / demonstrasjoner Grønn livsstil Partipolitisk engasjement Påvirke familie og venner

Om du vil kommentere svaret ditt, kan du gjøre det her.

Tusen takk for at du deltok! Om du har kommentarer til hele spørreundersøkelsen, skriv gjerne om det
her.


