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InlednIngsOrd

Fostran för hållbar utveckling innebär att ge ansvar och själv bära ansvar. 
I arbetet för hållbar utveckling granskar man sin egen och sin omgivnings 
verksamhet med principerna för en hållbar utveckling i sinnet. I den här 
guiden uppmanas läsaren att göra små och även större förändringar i den 
vardagliga verksamheten och i undervisningen så att vår gemensamma 
framtid skulle vara ljus, såväl för miljön som för oss människor.

Då man arbetar för hållbar utveckling i skolan är det viktigt att delegera 
ansvaret för planering och tillämpning till alla i skolan, från förstaklas-
sarna till rektorn och från skolvärden till kökspersonalen. Det är också 
berikande för skolans vardag om man kan samarbeta med övriga aktörer 
i omgivningen. Om barn och ungdomar lär känna sin egen näromgivning 
ökar det tryggheten och det är också lättare att rota sig i det egna bo-
stadsområdet. 

Guiden ger en struktur som hjälper skolan att planera och bygga upp ett 
program för hållbar utveckling. Programmet är målinriktat och praktiskt 
och det har skolans egen verksamhet som utgångspunkt. En motsvarande 
guide avsedd för daghemmens verksamhet finns också att tillgå.1 I guiden 
för daghemmen har också förskolans behov beaktats.

Vårt arbete bygger på en grundmodell för ett program för hållbar ut-
veckling1 som utarbetades av en bred arbetsgrupp ledd av Utbildnings-
styrelsen hösten 2009. Modellen motsvarar den nationella strategins mål 
att alla skolor ska ha ett program för hållbar utveckling före utgången av 
år 20102. Den här guiden ger vägkost för hur man kan tillämpa program-
met i praktiken. Vi är tacksamma att vi fick komma med i arbetsgruppen, 
vilket gav oss möjlighet till viktig diskussion med experter på området.

Ett varmt tack till alla som har kommenterat guiden i olika skeden av 
arbetet och till skolor, daghem, lärare, barnträdgårdslärare, tjänstemän 
och miljöfostrare som bidragit med goda praktiska exempel. Vi har fått 
mycket stöd, värdefulla kommentarer och inte minst en tro på att denna 
guide fyller ett behov och kommer till användning.

Vi författare önskar er glada stunder av tillfredsställelse då era projekt 
för hållbar utveckling i skolorna når framgångar, samt även krafter att 
fortsätta ert arbete de gånger motgångarna hopar sig.

Miljöfostrarna
Annukka Luomi

Johanna Paananen
Katja Viberg
Laura Virta

1. Hållbar utveckling i skolan – ett program för hållbar utveckling. 2011. www.4v.fi/kekekoulussa

2. strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 200�–2014.  
kommission för hållbar utveckling, utbildningsavdelningen 200�.
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Hållbar utveckling, vad är det?

Hållbar utveckling är ett begrepp med många be-
tydelser och tolkningssätt och det används också 
i politiskt syfte. Trots att det finns många defi-
nitionssätt är målet ändå gemensamt. Vi hoppas 
att den här guiden ger stöd för alla som arbetar 

Inte vet jag riktigt vad det är, eller hur-
dant det är. Jag tror att det är något 
som är hållbart och som utvecklas på 
en gång. 

Otso, dagisbarn, 4 år

Man kan använda brädor från rivna 
hus på nytt om de är i bra skick. då 
behöver man inte göra så mycket nya 
brädor och inte fälla träd. Om man inte 
kastar skräp hålls världen ren också 
för framtiden.

Paju, skolelev, 9 år

Man sätter på sig en rustning. Man äter 
bra så att skelettet blir starkt.

Osma, skolelev, 10 år

Man försöker minska på människans 
påverkan på naturen så att utveckling-
en kan fortsätta också i framtiden utan 
värre bakslag.

Kuutti, skolelev, 15 år

Hållbar utveckling är en modell, som 
gör det möjligt att dagens människor 
kan leva här på jorden utan att försva-
ga kommande generationers möjlighe-
ter och livskvalitet. 

Hållbar utveckling innebär förutom 
sparande av naturresurser också so-
ciala och ekonomiska frågor.

Mirjami, gymnasieelev, 18 år

små saker kan vara stora och viktiga. 
Med sina egna gärningar och val kan 
man påverka den egna miljön och ock-
så hela världens tillstånd. I vår skola 
svarar hela skolan för miljöprogram-
met, såväl elever som personal, alltså 
små och stora. Vi försöker beakta eko-
logiska aspekter i alla våra beslut! Vi 
vill vara med och sprida miljövärden 
och miljöhandlingar med glädje.

Heli, lågstadierektor

Man sparar på jordens icke förnybara 
råvaror. Man reparerar och återanvän-
der olika varor, en använd vara kan 
vara bättre än en ny. Man sorterar av-
fallet. det är viktigt att barn lär sig sor-
tera redan som små, hemma och i dag-
hemmet. ett gammalt finskt talesätt 
säger ju: det man lär sig som ung, kan 
man som gammal.

Hannu, rekryteringschef

Med hållbar utveckling menar man att 
vi lär oss leva så att kommande gene-
rationer har en lika stor möjlighet till 
ett lika bekvämt och rikt liv som vi har, 
samt har lika mycket valmöjligheter 
som vi. Vi får därför inte göra slut på 
eller ens överkonsumera olika naturre-
surser, vi får inte förstöra naturmiljöer 
eller åstadkomma förändringar som 
inte kan återställas. det här betyder i 
praktiken att vi som bor i de rika län-
derna nu måste lära oss att leva så att 
vi konsumerar en mindre mängd natur-
resurser än vad vi har vant oss vid.

Tuovi, chef för utbildningstjänsterna

för denna viktiga sak, utan att begreppsdjungeln 
blir allt för stressande!

Vi frågade folk i olika åldrar vad hållbar ut-
veckling riktigt är.
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• Man hjälper kompisarna och naturen.
• Man retar inte djuren.
• Man tar kompisen med i bilen om man  

åker ensam.
• Man tar bussen.
• Man kastar inte skräp omkring sig.
• Man kommer ihåg att sortera avfall.

• Det är en ganska spännande sak. Det är 
roligt att berätta sina egna åsikter!

• samarbetet gick bra och vi lyssnade  
på varandra.

• Det är roligare än vanligt klassarbete.
• Det är kul att göra själv och inte bara sitta 

vid pulpeten. Det är roligt att vara verksam.

förskoleelever och niondeklassare i Vanda uttrycker sig 
om hållbar utveckling och delaktighet.

PÅ den HÅllBArA  
UTVeCKlIngens sTIg

1. 
Målet med hållbar utveckling är att säkra för-
utsättningar för ett hälsosamt, tryggt och rätt-
vist liv för nuvarande och kommande generatio-
ner samt att bevara miljöns bärkraft, naturens 
mångfald och kulturernas rikedom. Man strävar 
målinriktat efter att förändra individernas och 
samfundens verksamhet, så att verksamheten 
anpassas till de ekologiska begränsningar som 
naturen uppställer.

I synnerhet ur de minsta elevernas synvinkel 
betyder hållbar utveckling mycket konkreta saker, 
såsom att man ska bry sig om sina vänner, be-
kanta sig med sin närmiljö och lära sig hållbarare 
vardagsrutiner. Skolans vardag borde ordnas så 
att miljöbelastningen blir så liten som möjligt och 
att eleverna har möjligheter att delta i besluts-
fattandet och i arbetet för hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling tas med i undervisningen på 
ett sätt som lämpar sig för årskursen och skol-
ämnet i fråga.

Skolornas uppgift är att stöda barnens och ung-
domarnas uppväxt mot ett hållbart levnadssätt. 
Medborgare som känner ansvar för miljön och 
andra människor kan också beakta hållbar ut-
veckling i sina vardagliga val och i sitt arbete. 
Hållbar utveckling är således inte någon extra 
angelägenhet, utan en väsentlig del av skolans 
vardag. Hållbar utveckling borde därför synas 
såväl i undervisningen som i skolans hela verk-
samhetskultur.

Programmet för hållbar utveckling är en ar-
betsmetod med vilken man kan göra inlärningen 
av en hållbar livsstil till en planenlig del av sko-
lans verksamhet.

Att lära en hållbar livsstil i skolan påverkar 
positivt långt in i framtiden.
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Varför borde just jag  
göra något?

Bakom all vår verksamhet och alla våra beslut 
finns det en människa eller en grupp av männis-
kor. Alla våra beslut har betydelse för världen 
runt om oss. Var och en är därför ansvarig för 
sina egna handlingar och handlingarnas påver-
kan på andra människor, andra organismer och 
kommande generationer. Var och en kan också 
ändra sitt liv och därigenom påverka åsikter och 
handlingssätt av sina medmänniskor. Hållbar 
utveckling angår alltså oss alla!

Skolornas arbete för hållbar utveckling 
stöder eleverna att växa upp till ansvarsfulla 
miljömedborgare. Genom arbetet för hållbar 
utveckling sparar man vatten, energi och na-
turresurser direkt och i framtiden. Samtidigt 
sparar man också pengar. Genom arbetet för 
hållbar utveckling kan man också förbättra 
skolgemenskapens välmåga, gemenskapskänsla 
och trygghet. 

Hållbar utveckling är en synvinkel på allt 
det vi gör i arbetet och på fritiden. Skolorna 
förpliktas att arbeta för en hållbar utveckling 
genom grunden för undervisningsplanerna och 
genom många nationella och internationella 
lagar och överenskommelser (se kapitel 7). Då 
arbetet för hållbar utveckling kommit igång är 
det som bäst helhetsmässigt och inspirerande 
och det ökar gemenskapskänslan. Därtill kan 
det medföra en hel hop nya undervisningsme-
toder och -omgivningar.

Mot målet med små steg

Hållbar utveckling och inlärning av nya verk-
samhetssätt kräver övning. Det lönar sig inte att 
försöka göra allt på en gång. Då man framskri-
der tillräckligt lugnt kan man undvika att ge-
menskapen protesterar mot alla förändringarna. 
Arbetet för hållbar utveckling påverkar var och 
ens vardag och därför bör man vara finkänslig 
men ändå beslutsam i genomförandet av det. 

Syftet med den här guiden är att staka ut 
skolans stig mot hållbar utveckling och att stö-
da skolan att sätta i gång med ett långsiktigt 
arbete för hållbar utveckling. Först sätter vi 
oss in i hur man börjar arbetet samt hur man 
gör upp och genomför ett program för hållbar 
utveckling. Därefter bekantar vi oss med aktörer 
inom arbetet för hållbar utveckling samt med 
mål och bakgrundsfaktorer för arbetet. I slutet 
av guiden finns det en samling modelltexter och 
-blanketter som stöder det praktiska arbetet.  
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 Jag har fått som uppdrag att göra upp 
ett program för hållbar utveckling för vår 
skola. Vad allt borde jag beakta så att pro-
grammet skulle bli fungerande och så att 
det inte bara skulle arkiveras i mappen för 
dammiga utredningar?

grattis till ditt hedersuppdrag! Programmet för 
hållbar utveckling är verkligen ett arbetsred-
skap och inte alls en bunt papper som arkiveras 
i rektorns bordslåda. Det väsentliga är att man 
i programmet skriver in mål, metoder, ansvars-
fördelning, tidtabeller och resurser.

Man bör inte ensam sätta i gång med att 
göra upp ett program för hållbar utveckling. 
kalla samman en arbetsgrupp, som sporrar 
hela skolgemenskapen att delta i arbetet.

se närmare kapitel 3.

fråga om hållbar utveckling!

 Jag skulle önska ta fram frågan om håll-
bar utveckling i vår skola. Tills vidare har 
vi i praktiken inte gjort just någonting. Hur 
skulle det vara bra att börja? 

Då man sätter i gång med arbetet för hållbar 
utveckling bör man alltid utgå från den egna 
skolans utgångspunkter. Då ni granskar skol-
miljön med synpunkt på hållbar utveckling fin-
ner ni säkert små hållbarhetsgroddar och -skott 
som det lönar sig att beskydda och stärka. Att 
sätta sig in i ämnet och motivera de övriga att 
komma med är en bra början. Arbetet för håll-
bar utveckling är mångsidigt. Personer som har 
olika kunskaper och färdigheter kan därför alla 
hitta sin uppgift i arbetet. 

se närmare kapitel 2.

 Vår skola har haft ett miljöteam redan i 
flera år. Vi har fått till stånd ett fungerande 
sopsorteringssystem och varje vår firar vi 
miljövecka. nu skulle vi behöva nya idéer 
och inspiration, speciellt hur vi skulle få 
hela skolan med till att främja arbetet för 
hållbar utveckling.

ert arbete för hållbar utveckling verkar redan 
ha kommit bra igång. för att arbetet inte ska 
stanna upp lönar det sig att prova på nya verk-
samhetsmetoder. Man kan få värdefulla idéer 
och ett mångsidigt stöd om man till exempel 
tar elevernas föräldrar med i arbetet eller hittar 
nya samarbetspartner. Har ni redan bekantat er 
med grön flagg-programmet och certifiering 
av hållbar utveckling i läroanstalterna? 

se närmare kapitel 4.
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 I vårt program för hållbar utveckling står 
det att årets tema ska behandlas i alla lä-
roämnen. Jag är gymnastiklärare och vi 
rör oss ofta ute i närnaturen tillsammans 
med eleverna. Vilka andra sätt finns det att 
få hållbar utveckling med i gymnastikun-
dervisningen?
 
I grunderna för undervisningsplanerna finns det 
rikligt med mål som kan samtidigt få stöd av 
och stöda arbetet för hållbar utveckling. Vissa 
mål gäller alla ämnen gemensamt och de andra 
målen rör särskilda undervisningsämnen. Man 
kan ta årets tema fram både i undervisning-
ens innehåll och i metoder och material som 
används i undervisningen. Det är också värt 
att utnyttja var och ens specialkunskaper och 
färdigheter.

se närmare kapitel 5.

 Många elever är intresserade och kanske 
också bekymrade av olika miljöfrågor. Mil-
jöfrågorna verkar vara omfattande och jag 
har inte utbildning i de här frågorna. Vad 
ska jag göra?

för att diskussionerna som uppkommer med 
eleverna ska vara intressanta och lärorika lönar 
det sig att tillsammans bekanta sig med grund-
processerna för jordklotet och med centrala 
miljöproblem. förutom miljöfrågor omfattar 
hållbar utveckling också sociala, kulturella och 
ekonomiska aspekter.   

se närmare kapitel �.

 det har visat sig svårt att motivera en 
del av skolans lärare att delta i arbetet för 
hållbar utveckling. Förutom inspiration 
skulle det säkert också krävas förpliktelser. 
Finns det sådana? 

Den bästa källan till motivation är säkert att 
man upplever att arbetet är angeläget och att 
man uppnår resultat och får erkänsla för arbe-
tet. Mycket är säkert redan väl ordnat i er skola! 
Det finns nog också förpliktelser allt ifrån fin-
lands grundlag. Både hållbar utveckling och 
barns och ungdomars delaktighet i frågor som 
anger dem har en synlig roll i grunderna för 
grundskolans undervisningsplan. Många na-
tionella och internationella överenskommelser 
styr också arbetet för hållbar utveckling. 

se närmare kapitel �.

 Var kan vi hitta praktisk hjälp för vår 
skolas arbete för hållbar utveckling? Vi 
önskar speciellt finna ramar för hur vi ska 
planera verksamheten. Vi har valt energi-
besparing till årets tema. Vad allt borde vi 
beakta så att vi kan skapa ett intressant 
projekt och också få till stånd en minskning 
i energikonsumtionen? 

nyckeln till ett lyckat arbete för hållbar utveck-
ling är att man hittar ett gemensamt synsätt 
och planerar verksamheten tillsammans. Ut-
märkta hjälpredor för detta är principerna för 
hållbar utveckling och ett program för hållbar 
utveckling som uppdateras årligen. Det lönar 
sig att koncentrera sig på ett tema i taget. Då 
det gäller genomförande av temat är det endast 
fantasin som sätter gränser. glöm inte olika 
verksamhetsmetoder, nya samarbetskontakter 
och användning av alla sinnen. en kartläggning 
i början och i slutet av läsåret hjälper att pla-
nera och uppfölja resultaten av arbetet.

I slutet av den här guiden finns det en samling  
färdiga modelltexter och -blanketter.
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HUr sÄTTer  
VI IgÅng?

2. 
ett planenligt arbete för hållbar utveckling 
förutsätter att man tillsammans kommer 
överens om principer och mål:

• skriv in i programmet för hållbar utveck-
ling målsättningar för att främja hållbar 
utveckling i skolans undervisning och  
vardag.

• för att arbetet ska bli utfört på ett rätt  
sätt kom överens om åtgärder, ansvar, tid-
tabell, resurser och uppföljningsmetoder.

• Uppdatera programmet årligen. Det  
lönar sig att göra programmet för hållbar 
utveckling till en del av skolans övriga 
verksamhetsplaner och rapportering.

• skriv också in principerna för hållbar ut-
veckling i programmet för hållbar utveck-
ling eller som en del av skolans verksam-
hetsprincip eller undervisningsplan.

• Principerna för hållbar utveckling utgörs 
av skolans värdegrund, mål och verksam-
hetssätt.

• Beskriv hur arbetet organiseras och hur 
eleverna, personalen och föräldrarna kan 
delta i arbetet.

• granska principerna kritiskt med några 
års intervall.

Ofta talar man också om miljöprogram, miljö-
verksamhetsplaner, miljögrupper och miljöan-
svariga. Man bör inte bli förvirrad av alla dessa 
begrepp, för oberoende vilken benämning man 
använder är målet ändå det samma.

Fatta beslut tillsammans

Innan man sätter igång med ett planenligt arbe-
teför hållbar utveckling bör man fatta ett start-
beslut. Rektorn har här en viktig roll. Han eller 
hon gör att arbetet är möjligt och deltar i bästa 
fall också aktivt i jobbet och sporrar de övriga.

Arbetet för hållbar utveckling och därtill an-
knutna förhoppningar och bekymmer behandlas 
på ett gemensamt möte mellan lärare och övrig 
personal och i mån av möjlighet på ett tillfälle 
för hela skolgemenskapen. Ta saken upp också 
på föräldraträffarna.



Hållbar utveckling i skolan • 15 

Bekanta er med ämnet

Arbetet för hållbar utveckling får en god start 
om möjligast många i skolans personal har möj-
lighet att delta i en inspirerande utbildning.  
I utbildningen får man nödvändig kunskap och 
har möjlighet att utbyta tankar med andra intres-
serade. Samtidigt bildas det ju ett nätverk som 
man har stor nytta av då man söker lösningar för 
problem eller vill ha nya idéer. Man kan också 
kalla en expert att hålla utbildningar i den egna 
skolan.  

Ett bra alternativ till utbildningar är att be-
söka någon skola där man redan klarat av de 

initiala svårigheterna. Delegationen som ger sig 
ut på studiebesök kan bestå av en grupp lärare, 
övrig personal och elever. 

Ju fler som bekantar sig med ämnet, desto 
större är den grupp som är motiverad att sätta 
igång med arbetet för hållbar utveckling. Å andra 
sidan kan en enda ivrig ofta få med sig övriga att 
börja arbetet! Det lönar sig att ta med föräldrarna 
i verksamheten genast från början. Föräldrarnas 
mångsidiga kunskaps- och intresseområden är 
en tillgång i alla skeden av arbetet för hållbar 
utveckling.
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Principer för hållbar  
utveckling i skolan 

Man bestämmer tillsammans vilka värden, mål 
och metoder utgör skolans principer för hållbar 
utveckling.

• Varför vill vi arbeta för hållbar utveckling?
• Vilka är de viktigaste målen?
• Hur syns hållbar utveckling i skolans verk-

samhetsidé, undervisning, vardag och led-
ning?

Principerna för hållbar utveckling kan skrivas 
ned separat men de kan också ingå i skolans 
verksamhetsidé.  Om principerna utarbetas re-
dan i början av arbetet för hållbar utveckling 
kan de hjälpa att dra upp riktlinjer för verk-
samheten. Alternativt kan ni först driva den 
praktiska verksamheten i ett par år och däref-
ter skapa principerna med egna erfarenheter 
i minnet.

Man behöver inte beskriva principerna för 
hållbar utveckling speciellt långt, men man ska 
kritiskt granska målen och hur aktuella de är 
med 2–4 års mellanrum (se modell 1, sida 65).

Våra steg i miljöfostran är:

1–2 klass: ökad miljösensibilitet
3–4 klass: miljö och jag  

– personliga betydelser
5–6 klass: ansvarsfullhet och  

egna färdigheter att påverka

Skolan Ilolan koulu, Borgå

Vi vill att miljöundervisningen ska 
vara en integrerad del av skolans 
vardag, en plattform från vilken 
olika idéer kan få växa upp.  
Att miljöfostran främjas ska vara  
målet i all verksamhet.

Skolan Pihkapuiston koulu,  
Helsingfors
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Principer för hållbar  
utveckling i skolan

1. Vi sätter årsmål för verksamheten i vårt 
program för hållbar utveckling.

2. eleverna och deras föräldrar deltar i  
planeringen och utvärderingen av skolans 
vardagsrutiner och verksamhet.

3. Vi planerar våra vardagsrutiner så att  
de besparar miljön.

4. Hållbar utveckling tas upp i undervis-
ningen i alla läroämnen.

5. Varje vecka hålls en del av all  
undervisning utanför klassrummet 

�. Vi anordnar en temavecka om hållbar 
utveckling i skolan åtminstone en gång  
om året.

�. Vi satsar på information för att säkra att 
arbetet för hållbar utveckling blir lyckat. 

Arbetet för hållbar utveckling
– viktiga utgångspunkter

• skolgemenskapen förbinder sig och  
har motivation.

• eleverna får på ett äkta sätt delta i planering-
en och utvecklingen av verksamheten.

• Vi använder funktionella undervisnings-
metoder.

• Hållbar utveckling syns i undervisningen  
och i vardagen.

• klasserna samarbetar med varandra och  
med olika aktörer i skolans omgivning.

• Vi satsar på information för att få gemenska-
pen att förbinda sig i de gemensamma målen.

• Vi följer principen om ständig förbättring.

• Mottaglighet och hälsosam kritik är viktiga  
i utvecklingsarbetet.

• Vi arbetar för vår gemensamma världs  
välfärd.

exempel
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sÅ HÄr nÅr 
sKOlAn resUlTAT

3. 
skolans grupp för hållbar 
utveckling

Gruppen för hållbar utveckling grundas för att 
leda planeringen och genomförandet av arbetet 
för hållbar utveckling i skolan. Arbetsgruppen 
kan verka på olika sätt men det viktigaste är att 
uppgifterna fördelas så att arbetet inte faller 
endast på en eller ett par personer.

Om man är van vid teamarbete i skolan kan 
frågorna om hållbar utveckling vara ansvarsom-
rådet av ett av teamen. Arbetet kan starta från en 
pionjärklass men målet är att hela skolgemenska-
pen ska delta i arbetet för hållbar utveckling.

Det är idealiskt om lärare från alla årskurser, 
övrig skolpersonal, ledning, elever och föräld-
rar är representerade i gruppen för hållbar ut-
veckling. Ju bredare representationen är desto 
mångsidigare kan arbetet för hållbar utveckling 
bli. Arbetsgruppen ska se till att frågorna om 
hållbar utveckling hålls aktuella hela året och 
att arbetet planeras, genomförs och utvärderas 
målmedvetet.  

Elevernas representanter kan delta i skolans 
grupp för hållbar utveckling eller de kan ha en 
egen grupp, som deltar i planeringen av arbetet 
och speciellt tar upp barnens och ungdomarnas 
åsikter om frågorna. Elever från olika årskurser 
kan vara med i arbetsgruppen eller en bestämd 
årskurs kan ha ansvar för arbetet.

En förutsättning för att arbetet för hållbar ut-
veckling ska lyckas är att man reserverar tillräck-
ligt tid för arbetet. Vid sidan av det vardagliga 
arbetet bör man reservera tid för diskussioner, 
idékläckande och trivsel. Det är också viktigt 
att den värdefulla verksamheten får beröm och 
positiv uppmärksamhet.

”Miljörådet är en bra ide, för det  
lär eleverna att spara energi och  
naturresurser. nästan alla tillfällena 
har varit roliga. själv har jag lärt 
mig mer om energi.” 

”det har varit roligt. det var roligt 
att fara till olika platser. Många 
elever i miljörådet har lärt sig att 
återanvända, spara och sortera  
avfall. Jag har också lärt mig  
mycket.”

Kommentarer av elever i miljörådet
Skolan Jokelan koulu, Jyväskylä  
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I vår skola utdelas varje månad ett 
pris för hållbar utveckling, gjort av 
återanvänt eller naturmaterial. det 
är ett roligt sätt att premiera någon 
i personalen som arbetat aktivt för 
att främja arbetet för hållbar ut-
veckling. det motiverar också andra 
att delta i arbetet. Till exempel håll-
barhetsstatyn av is tilldelades en 
cyklist som trots kyla och snö tap-
pert tog sig till arbetet med cykel. 

Skolan Nöykkiön koulu, Esbo

Inspirerande exempel

Det lönar sig att samla inspirerande goda  
exempel på vad skolor har gjort och fått  
till stånd i arbetet för hållbar utveckling.  
goda exempel finns förutom i den här guiden  
exempelvis på flera nätsidor (huvudsakligen 
på finska):

www.4v.fi/hyvatkaytannot
www.kierratyskeskus.fi/polku
www.vihrealippu.fi
www.koulujaymparisto.fi
www.eco-support.net
www.edu.fi/teemat/keke
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Årets tema och kartläggning 
av utgångsläget

Välj ett tema för arbetet för hållbar utveckling 
varje verksamhetsår. Gör en kartläggning så att ni 
får en uppfattning om utgångsläget och att ni kan 
leda arbetet i rätt riktning. Vid kartläggningen 
bör man inte förlita sig på självklarheter och för-
utfattade åsikter. Granska tillståndet genom att 
undersöka läget på olika platser, granska lärar-
rummet, kolla elskåpet och sopskjulet. I slutet av 
guiden finns det färdiga kartläggningsblanketter 
som man kan använda vid arbetet.

Eleverna kan delta i kartläggningen på ett sätt 
som lämpar sig för deras åldersgrupp. De kan 
göra egna kartläggningar över kunskaper och fär-
digheter som anknyter till årets tema. Varför inte 
göra överraskningsgranskningar över påslagna 
lampor, avfallssorteringen eller hur många som 
använder cykelhjälm. Därtill kan man göra enkä-
ter bland personalen, eleverna och föräldrarna 
under årets gång. På sidorna 22 och 31 finns det 
exempel på blanketter som eleverna själv gjort.

Många  
utgångspunkter för 
planering av hållbar  

utveckling!

Hållbar 
konsumtion och 

 anskaffning

ta hand om 
närmiljön

en hållbar 
kosthållning

Allmän 
trivsel

elevvård  
och särskilt  

stöd

Vårda  
kultur-

traditionerna

förebygga avfall.  
återanvända och  

återvinna. 

trygghet  
i skolan och  

på skolvägen

spara energi,  
vatten och  
material

Möta kulturell  
mångfald

förebygga 
mobbning och 

marginalisering
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kom-ihåg-lista för arbetsgruppen för 
hållbar utveckling

• På vilket sätt är olika grupper i skolgemen-
skapen representerade i arbetsgruppen?

• Vad vill ni få till stånd?

• Vilka resurser har ni till förfogande?

• Hur fördelar ni uppgifterna och ansvaret?
 
• Hur kan ni få med elever av olika ålder  

i arbetet redan från början?

• Hur kan ni få med föräldrarna i processen?

• Hur påverkar arbetet med hållbar  
utveckling olika personalgrupper  
i skolgemenskapen? 

• Hur blir processen rolig, motiverande  
och framåtskridande?

skolans program för  
hållbar utveckling

På basen av kartläggningsarbetet väljer man 
några utvecklingsobjekt och gör upp ett program 
för hållbar utveckling. Programmet är en prak-
tisk årsplan och den kan med fördel integreras 
i skolans allmänna årsplan. För varje år lönar 
det sig att endast välja ett fåtal konkreta mål, så 
att det skulle vara realistiskt att uppnå resultat. 
Man bör också komma överens om hur man ska 
mäta resultaten.

För att säkra att arbetet lyckas bör man 
komma överens om åtgärder, tidtabeller och an-
svarspersoner och reservera nödvändiga resurser. 
Målen i programmet bör stöda skolans principer 
för hållbar utveckling. Arbetsgruppen för hållbar 
utveckling är ansvarig för uppgörande och upp-
följning av programmet. (Se Modell 2, sida 67.)
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en förfrågan om avfallssortering som eleverna själva gjort

1. Jag är     skolelev      förälder     personal i skolan

2. Jag vet hur jag ska sortera

 bioavfall

 kartong och papp

 insamlingspapper

 glas

 metall

 plast

4. Jag önskar få mera information om följande sorteringsfrågor:

 Vart sätter man pennvässningsskräpet?

5. Jag anser att sortering av avfall är:

 inte besvärligt  besvärligt

 viktigt   onödigt

 lätt   svårt

5. Jag tycker att jag sorterar:

 tillräckligt mycket      för litet

3. Jag sorterar avfall i skolan hemma

bioavfall

kartong och papp

insamlingspapper

glas

metallförpackningar

plast

skolan laitasaaren koulu, Muhos

exempel
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exempel

3. Jag sorterar avfall i skolan hemma

bioavfall

kartong och papp

insamlingspapper

glas

metallförpackningar

plast

Miljöplan för skolan Itä-Pakilan ala-aste

Utvecklingsområde:

Sorteringen av olika slags avfall (energiavfall, papper, kartong, bioavfall, blandavfall,  
glas, metall, problemavfall) är välfungerande i skolan och därför koncentrerar vi oss under 
läsåret 2009–2010 speciellt på att minska den totala mängden avfall. Därtill kommer  
vi att utveckla metoderna för utvärdering av delområdena inom hela miljöprogrammet.

Mål:

• Sorteringen av avfall är en del av klassernas fungerande inlärningsmiljö.
• Eleverna fäster uppmärksamhet på att handskas varsamt med skolmaterial och annan 

utrustning så att onödig konsumtion och slösande av material kan förminskas.
• Lärarna strävar till att inköp och användning av material och utrustning ger upphov  

till möjligast litet avfall.
• Hela skolsamfundet tar väl hand om den gemensamma arbets- och studiemiljön.
• Vi diskuterar om skolan kunde ansluta sig till Grön Flagg-programmet.
• Vi utvecklar användbara metoder att utvärdera arbetet och ta reda på hur  

väl målen uppnås.
• Hela personalen och elevkåren deltar i utvärderingen av arbetet.

Åtgärder:

• Miljörådets medlemmar sköter om att det i klasserna finns bestämda insamlingskärl  
för olika slags avfall.

• Miljörådet arrangerar ett infotillfälle för hela skolan om hur man kan minska  
mängden avfall och om varför det är viktigt.

• Vid lärarmötet diskuterar vi hur inköp av material och skolböcker kunde göras  
så att möjligast litet avfall uppkommer.

• Vi kommer gemensamt överens om hur apparater och belysning i klasserna ska  
stängas av under rasterna och vid skoldagens slut.

• Vi deltar i miljötalkot, som årligen anordnas av byggnadsverket.
• Vi utvecklar en metod att följa med konsumtionen av kopieringspapper.
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Ansvarspersoner:

Mia Martin  och Leena Salokanto.

Resurser: 

Miljörådet där det ingår två elever per klass
Möten cirka 3 gånger/termin

Lärare som leder miljörådet: 

Miljörådets medlem Mia Martin. ekostödpersonerna Leena Porali och Leena Salokanto
Miljöteam, lärarmöten

Utvärderingsmetoder: 

Resultaten av miljörådets sorteringsrazzior
Minskning av mängden kopieringspapper
Avfallsmängden och utvärdering av avfallskärlen 
(mängd och placering; miljöteamet koordinerar)
Uppföljning av mängden konsumerad el (skolvärden avläser)

Tidtabell

september 200�

Miljörådet granskar om nödvändiga insamlingskärl finns i klasserna.
Vi diskuterar om skolan kunde gå med i Grön Flagg-programmet.

Oktober 200�

Miljörådet arrangerar ett infotillfälle för hela skolan om hur man kan minska 
avfallsmängden och hur det påverkar miljön.

november 200�

Miljörådet gör överraskningsgranskningar av sorteringskärlen i klasserna.  
Vi lägger vikt vid hur elapparater stängs av under rasterna och vid skoldagens slut.

Januari 2010

Vi kommer överens om hur konsumtionen av kopieringspapper ska följas.

Mars 2010

Vi koordinerar inköpen av skolmaterial och böcker och diskuterar dem 
ur miljöprogrammets synpunkt.

Maj 2010

Vi ordnar ett gemensamt städtalko för hela skolan.

lågstadieskolan Itä-Pakilan ala-asteen koulu, Helsingfors



1. Vår skolas tema för hållbar utveckling: 

Trygghet och elevernas delaktighet

läsår

 2011 – 2012
 

2. Skolsamfundets möjligheter att påverka planeringen av årets 
teman tryggas på följande sätt:

elever

Elevkårens styrelse fattar under hösten beslut om hur eleverna i fortsättningen ska delta

i planeringen av arbetet samt funderar över hur mobbningen i skolan kan minskas.

föräldrar

På föräldramötet tas arbetet för hållbar utveckling, mobbning i skolan och tryggheten på skolvägen

upp. På mötet förfrågas om föräldrarna är intresserade att delta i skolans arbete för hållbar utveckling.
lärare

Lärarna väljer bland sig representanter till skolans team för hållbar utveckling. 

Varje årskurs bör vara representerad i teamet.
övrig personal

Skolans servicepersonal väljer bland sig två representanter till teamet för hållbar utveckling.

3. Vårt mål detta läsår:

– Eleverna grundar en grupp för planering av skolans arbete för hållbar utveckling.
    Gruppen sammanträder med jämna mellanrum.

– Skolan går med antingen i KiVa Skola -programmet eller i Verso-elevmedling.

– Stödelevverksamheten uppdateras

– Fadderklasserna har gemensamma utflykter i närområdet åtminstone två gånger årligen

– Farliga platser på skolgården och i skolans närhet inventeras och eleverna

     gör förbättringsförslag till kommunen.
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exempel     Skolans program för hållbar utveckling

Skolans namn:

 Myötätuulen koulu
Ansvarsperson:

 Keijo Virtanen 
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4. Åtgärder och tidtabell:

September: Elevkåren bestämmer på sitt möte på vilket sätt eleverna ska delta i arbetet.

Oktober: Vi gör en kartläggning över farliga platser på skolgården och i näromgivningen. 

Vi skaffar information om KiVa Skola och Verso-elevmedling.

November: Gruppen för hållbar utveckling och elevernas egen grupp sammanträder

och planerar närmare hur temat genomförs i skolan.

December-mars: Vi genomför planerna i praktiken.

April: Vi gör en slutkartläggning och resultatet av den förevisas i klasserna. 

Personalen sammanträder till ett eget utvärderingsmöte.

Maj: Vi jämför resultaten från höst- och vårterminerna och uppskattar hur väl målen uppnåtts. 

Vi väljer teman för nästa läsår.

5. Så här utvärderar vi arbetet:

Elevrådet utvärderar vid sitt vårmöte hur väl de kan påverka skolans frågor och framlägger hur

elevernas påverkningsmöjligheter kunde ökas. Arbetsgruppen för hållbar utveckling håller i april

ett utvärderingsmöte där man funderar på hur väl arbetet lyckats under läsåret speciellt med

hänsyn på elevernas möjligheter att delta och påverka. Vi jämför resultaten från höstens och

vårens kartläggningar och utvärderar resultaten.

6. Ansvarspersoner:

Arbetsgruppen för hållbar utveckling, elevernas grupp och rektorn.

7. Resurser:

Medlemmarna i arbetsgruppen för hållbar utveckling kan använda en timme arbetstid i veckan 

för planering och arbete med frågor om hållbar utveckling. Elevkårens styrelse och elevernas grupp

för hållbar utveckling samt andra arbetsgrupper som elevkåren sammansätter får sammanträda under

skoltid. 500 euro reserveras för att möjliggöra deltagande i utbildningar och för avlöning av vikarier.
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genomförande av temat

Det mångsidiga arbetet för hållbar utveckling 
utförs steg för steg under hela verksamhetsåret. 
Hela skolgemenskapen lär sig därvid nya var-
dagsrutiner: man beaktar årets tema i ledningen, 
undervisningen och i service- och stödfunktio-
nerna.

Bindningen till de gemensamma målen för-
stärks med information, olika happenings och 
utbildningar. Det är viktigt med en regelbunden 
information till föräldrar och olika samarbets-
parter. Elevernas roll för att formulera och vida-
reföra informationen är viktig. Man måste också 
komma ihåg att berätta om arbetet för hållbar 
utveckling för nya inom personalen och för nya 
elever och föräldrar.

Avsikten var att minska på den jät-
testora konsumtionen av pappers-
handdukar i min egen klass. elever-
na och de vuxna tvättar händerna 
där många gånger dagligen. Varje 
elev sydde och märkte en egen 
handduk. Vaktmästaren satt upp 
hängare som eleverna tillverkat i 
slöjden i varje klass. Handdukstvät-
ten sköttes under timmarna för 
huslig ekonomi. därtill försöker vi 
minska på blandavfallet genom att 
ge bort kutterspånen från slöjdsa-
len att användas för trädgårdsbruk 
eller som strö för keldjur.

Skolan Liisanpuiston koulu,  
Tammerfors
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I början av temat Vår gemen-
samma värld kartlades elevernas 
uppfattning av Afrika. På basen av 
kartläggningen bestämdes vilka 
månadsteman som skulle behand-
las, bland annat språk i Tanzania 
och Kenya, nationalrätter, typiska 
lekar, huvudnäringar, seder, afri-
kanska produkter i Finland, mode 
och musik. Kunskapen fördjupades 
bland annat genom att baka afri-
kanska bakverk och prata swahili. 
Också temat för skolans julfest var 
Afrika. Vid festen såg vi en dansfö-
reställning och teater som behand-
lade klimatförändringen. Köksan 
och rådsmedlemmarna tillredde 
en afrikansk festrätt. 

Skolan Ilolan koulu, Borgå

Varje vår firas skolans gemen-
samma miljödag och där har varje 
årsklass sitt eget program. Till 
programmet hör bl.a. att leta upp 
och fotografera vackra, fula och 
farliga ställen i skolans närom-
råde, miljökonstverk, konsum-
tionstester, planering av eko- och 
miljöslösar-luncher, städning av 
skolans närområde samt en ex-
kursion till soptippen.

Skolan Korson koulu, Vanda
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I samband med energitemat hade 
vi en dag utan elektricitet. då an-
vände vi inte alls elbelysning eller 
några eldrivna apparater. Maten 
tillreddes utomhus i en vedeldad 
soppkanon. 

Skolan Raumankarin koulu, Kalajoki

sjätteklassarna anordnar årligen 
professorsdagar med årets tema i 
hållbar utveckling. Tredje- till fem-
teklassarna har under sjätteklas-
sarnas anvisning framställt en rör-
lig leksak av återvinningsmaterial. 
skolan har också arrangerat en bo-
stadsmässa för fåglar: med använd-
ning av restmaterial tillverkades 
olika fågelholkar och eleverna fick 
rösta vilken som var bäst. I klas-
serna har man röstat fram den onö-
digaste saken bland olika manicker 
som eleverna hämtat med sig.

Skolan Vahannan koulu, Ylöjärvi
Maskeraddräkterna till skolans 
Valborgskarneval planerades och 
förverkligades genom att använda 
olika restmaterial från skolan och 
hemmen. Man tillverkade dräk-
terna parvis och varje klass valde 
sin favoritdräkt. Vid Valborgsfesten 
premierades de vinnande dräkter-
na från varje klass. 

Lågstadieskolan Kontulan ala-asteen 
koulu, Helsingfors 
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slutkartläggning  
och utvärdering

Då verksamhetsåret lider mot sitt slut är det 
på sin plats att utvärdera hur väl arbetet för 
hållbar utveckling har lyckats. Vilka var målen 
för verksamheten och hur väl har ni lyckats ge-
nomföra dem? För att underlätta utvärderingen 
är det skäl att göra en slutkartläggning där man 
granskar samma saker och med samma metoder 
som vid den inledande kartläggningen.

Ifall ni tycker att ni lyckats bra med årets 
tema kan ni gärna välja nya mål, genom vilka ni 
ytterligare förbättrar skolans verksamhet inom 
temat, eller så kan ni välja helt nya teman för 
nästa verksamhetsår.

Om ni tycker att framgången varit blygsam 
kan ni gärna fortsätta ett år till med samma 
mål. Om det verkar som om temat är för krä-
vande kan man sätta det på hyllan för en tid 
och i stället välja något som verkar lättare och 
roligare.

I alla skeden bör man komma ihåg att tacka 
och prisa deltagarna för alla framgångar. Ar-
betet för hållbar utveckling lyckas bäst då man 
får positiv feedback och känner att man gör 
något viktigt. Uppnådda milstolpar kan man 
gärna fira med en ekologisk fest eller något an-
nat roligt.

Vi passade på att sätta skolans 
sopsortering i skick på en gång då 
skolan firade en hållbar utveck-
lings vecka. Vi bekantade oss med 
de nya sorteringskärlen. Kärlen 
fick en gladare design av skolans 
egna konstnärer och vi lärde oss 
vad som ska sättas i de olika kär-
len. därtill rymdes det ett och an-
nat med under veckan: vi valde 
miljöagenter, vi satt upp en stopp-
ningsklinik för håldrabbade möss-
sor och vantar, vi spelade olika 
spel och tävlade i miljövetande, vi 
fick besök av olika experter och 
vi hade foto- och antireklamut-
ställningar med olika uppgifter. 
I matsalen tävlade vi om vilken 
klass som var bäst på att äta upp 
all mat på tallriken och så ordna-
des det en modeshow där man-
nekängerna var lärare som stolt 
förevisade återanvända plagg som 
eleverna redesignat.

Skolan Rajakylän koulu, Vanda
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1.  Hur är temperaturen i klassen?        sval      lämpligt varm      för varm

2. Brukar du klä dig enligt vädret (tillräckligt varma kläder 
då det är kallt och utekläder vid behov)?

  Ja      nej

3. Vilken temperatur rekommenderas inomhus?

 1�      20      21      22      23     24

4. Har du märkt att belysningen är på i onödan i skolan?

 Ja, var? 

  nej

5. Hur ofta har du märkt att belysningen är på i onödan?    

 Aldrig           en gång/halvår        en gång/månad    

 en gång/vecka    Oftare

6. Vad gör du om du märker att ljusen är på i onödan?

 Jag släcker lamporna själv.       Jag säger till åt lärarna.  

 Jag säger till åt övrig personal.     Jag gör inte något.

7. Vad finns det för elapparater i klassen?

 Dator    Dokumentkamera   Högtalare 

 Dataprojektor   Musikspelare       television 

 Dvd-spelare    Annat, vad? 

8. Hur ofta har du märkt att någon elapparat skulle vara påkopplad i onödan i klassen?

 Aldrig   en gång/halvår     en gång/månad 

 en gång/vecka  Oftare

I pojkarnas WC och i lärarrummet   

Omarbetad från en blankett gjord av eleverna i skolan Ala-Malmin peruskoulu, Helsingfors

en kartläggningsblankett över användningen av energi gjord av elever

exempel
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1. tillsätt en arbetsgrupp
Börja med att bilda en arbetsgrupp som består av lärare 
i olika ämnen och representanter för övrig personal och 
om möjligt också elever. Välj tillsammans läsårets tema 
för hållbar utveckling. eleverna kan också delta i arbetet 
via en separat elevgrupp för hållbar utveckling, via grön 
flagg-rådet eller elevkåren. 

2. kartlägg  
utgångsläget
årets arbete inleds med en 
kartläggning av utgångsläget 
där eleverna deltar. kartlägg-
ningen kan t.ex. gälla på vil-
ket sätt temat kan integreras 

i undervisningen eller sko-
lans vardag.energitemat 

kan t.ex. handla om 
att mäta energiåt-
gången i elmäta-

ren och kartlägga 
apparater som är 

påslagna i onödan.  
e l e v e r  o c h  l ä ra re 

deltar i en enkät om 
energikunskap.

5. kartlägg resultatet 
Den kartläggning som gjordes i början av läsåret upprepas i slutet 
för att resultaten ska kunna bedömas. Därefter väljer skolan ett 
nytt tema för följande läsår. efter det första året lönar det sig att 
höja ribban för målsättningen: starta t.ex. en separat elevgrupp 
för hållbar utveckling och behandla temat ur flera synvinklar.

så här når 
skolan resultat
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3. Planera programmet 
Utifrån kartläggningen pla-

neras mål och åtgärder i 
programmet. Både per-

sonalen och eleverna 
deltar i planeringen. 

lärarna  u tarbetar 
gemensamt ol ika 

sätt att integrera 
temat i  under-

visningen. 

4. genomför temat 
se till att temat fungerar, att det är synligt 
i skolvardagen, att eleverna deltar och att 
samverkan med organisationer och aktörer 
utanför skolan fungerar. Arbetet för hållbar 
utveckling ska pågå hela läsåret. se till att 
alla i skolan medverkar genom att informera 
i rätt tid och på rätt sätt.  Berätta om arbetet 
med hållbar utveckling för eleverna, perso-
nalen, föräldrarna och samarbetsparterna. 
eleverna är viktiga informationsspridare.

energitemat: samarbetspar-
ter kan t.ex. vara kommunens 
teknik- och miljösektor, Mo-
tiva, forskningsinstitut eller 
energibolag.

exempel 
Mål: öka lärarnas och elevernas energi-
medvetenhet samt minska skolans elkon-
sumtion med 10 % under läsåret.
åtgärder: kontroll av lampor och datorer 
som är påslagna i onödan. kontrollen ut-
förs av eleverna. temat integreras i un-
dervisningen i miljö- och naturkunskap, 
gymnastik och modersmål. skolan deltar 
i energisparveckan.
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HÅllBAr UTVeCKlIng Är  
en geMensAM AngelÄgenHeT

4. 

3. Heft H. & chawla l.: children as agents in sustainable 
development. I: Blades M. & spencer c. (red.): children and 
their environment. cambridge University Press 200�. 

Olika aktörer i Mellungsbacka ar-
rangerade tillsammans en regional 
föräldrakväll. Med var skolorna, 
daghemmen, ungdomsgårdarna, 
församlingarna, socialtjänsten, 
närpolisen och projektet 4V. Vid 
tillfället kunde föräldrar och övri-
ga boende och aktörer på området 
tillsammans diskutera frågor kring 
barn och ungdom och gemensam-
ma spelregler.

Områdesgruppen i Mellungsbacka, 
Helsingfors

Arbetet för en hållbar framtid är något som an-
går alla. Det lönar sig att inkludera olika samar-
betspartner i arbetet då man sätter i gång med 
skolans verksamhet för hållbar utveckling. Det 
finns oändligt med möjligheter att skapa samar-
bete, allt från gemensamma fester till gemensam 
anskaffning av varor och från grannhjälp till in-
ternationella projekt.

Barns och ungas delaktighet

En förutsättning för en hållbarare framtid är att 
dagens barn och unga växer upp till en genera-
tion som förstår sambandet mellan människans 
verksamhet och miljöpåverkan och ser sin roll i 
att skapa en hållbarare framtid3. Man får goda 
resultat om inlärande sker helhetsmässigt och 
eleverna får delta i alla skeden i arbetet för håll-
bar utveckling. Avsikten är att de elever som vill 
kan delta i planeringen och utvecklingen av verk-
samheten och att alla elever deltar i det praktiska 
arbetet och i utvärderingen av det.

Skolan är en utmärkt plats att öva sig i samhäl-
lelig verksamhet, att lära sig kompromissa och 
att bära ansvar för gemensamma frågor. Arbetet 
för hållbar utveckling är ett naturligt sätt att ta 
med barn och ungdomar i beslutsfattandet. Ett 
planenligt arbete för hållbar utveckling, där elev-
erna verkar aktivt för att utveckla och förverkliga 
verksamheten, kan ge barn och ungdomar mång-
sidiga färdigheter.

Då de nya verksamhetssätten blir bekanta och 
eleverna lär sig sina ansvarsområden blir det allt 
smidigare att sköta vardagsfrågorna. De vuxna 
måste lita på att barn och unga är kapabla att 
framlägga åsikter och lösningsförslag och att 
fatta beslut om frågor som gäller dem själva. 



”
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Miljömedborgarskap här och nu

koskinen, s.: lapset ja nuoret ympäristökansalaisina – ympäristökasva-
tuksen näkökulma osallistumiseen. nuorisotutkimuksen näkökulmia 2�. 
nuorisotutkimusseura/nuorisotutkimusverkosto. Helsingfors 2010.

genom miljömedborgarskap får man insikt i 
att de egna åsikterna och dåden har betydelse. 
Miljömedborgarskapet stöds av miljöfostran 
som erbjuder barn och ungdomar en möjlig-
het att vara medborgare och lära sig medbor-
garskap i det egna livet genom att själv vara 
verksam. Den egna verksamheten kan vara 
att ta del i planeringen och förverkligandet 
av planerna för den fysiska miljön samt för 
verksamheten och undervisningen i skolan 
eller daghemmet.

Om det är meningsfullt och fruktbart att 
få delta får man mångsidig nytta av det. Man 
kan märka att skolans eller daghemmets var-
dag förgylls av en ökad gemenskapskänsla, 
jämlikhet och trivsel. Då man tar del av frå-
gor som berör den egna vardagen kan man 
ju få till stånd bättre tjänster och en bättre 
närmiljö. Deltagandet kan också i bästa fall 

vara en helhetsmässig inlärningsprocess, som 
möjliggör att man får erfarenheter av delak-
tighet och lär sig olika färdigheter.

Den viktigaste enskilda faktorn för barns 
och ungdomars möjlighet att delta och för att 
deltagandet blir betydelsefullt är utan tvekan 
de vuxna. frågan är hur de vuxna – till exem-
pel lärare eller planerare – förhåller sig till att 
dela på sin makt och vilken roll de tar därvid. 
Detta sätter gränserna för barns och ungas 
deltagande. De vuxna ska möjliggöra, stöda 
och vara kompanjoner i verksamheten.

Vi behöver ett nytt tankesätt där vi ser barn 
och ungdomar som kunniga och värdefulla 
aktörer. De unga miljömedborgarna har rätt 
att känna att de blir tagna på allvar och blir 
hörda. en sådan upplevelse ökar känslan av 
egenmakt och ägarskap – förmågan och viljan 
att delta och att bära ansvar.

Sanna Koskinen, FD
Interaktionsplanerare

Helsingfors stads ungdomscentral
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eleverna som är utnämnda till mil-
jöagenter får möjligheter att verk-
ligen påverka olika frågor. en mil-
jöagent råder övriga elever, lärare 
och skolans övriga personal hur 
man kan minska miljöpåverkan. 
Verksamheten gör att skolans mil-
jöbelastning blir mindre eftersom 
många praktiska miljögärningar är 
sådana att även de yngsta behärs-
kar dem. det är viktigt att eleverna 
vägleds att komma på dessa små 
vardagsgärningar för det kan vara 
svårt för barnen att alldeles själva 
upptäcka dem.

Niina Mykrä, ansvarig för miljöagent-
verksamheten i Tammerfors

7-klassarna har köks-PrAO och 
städ-PrAO. eleverna bekantar sig 
med arbetet och lär sig uppskatta 
de yrkeskunnigas arbete. därtill 
bekantar sig ju eleverna och de 
yrkesverksamma med varandra, 
vilket bidrar till en bättre gemen-
skapskänsla i skolan.

Skolan Laanilan koulu, Uleåborg
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skolfarmor och -farfar besöker 
skolan en gång i veckan. Farfar har 
hållit lektioner bland annat om 
återanvändning och om eU. Farmor 
verkar ibland som assistent och 
hjälper eleverna med uppgifterna. 
Farfar och farmor har en lugnande 
inverkan på vardagen i skolan och 
bidrar till att föra olika generatio-
ner närmare varandra.

Skolan Vierumäen koulu, Vanda

Alla elever och medlemmar i per-
sonalen fick sig tilldelad en hemlig 
vän genom lottdragning. Meningen 
var att man skulle hitta på sätt 
att glädja den hemliga vännen un-
der ett par veckor. På alla hjärtans 
dag avslöjades sedan vem den 
hemliga vännen var. därtill begav 
sig en del elever till åldringarnas 
aktivitetscentral för att glädja 
med sångframträdanden och gjor-
de roliga snögubbar. På samma 
gång blev snöskottningen av går-
den avklarad. 

Skolan Raumankarin koulu, Kalajoki

Frivilligverksamhet

Genom frivilligverksamhet får eleverna betydel-
sefulla uppgifter och lär sig samtidigt empati 
och sociala och praktiska färdigheter. Frivillig-
verksamheten kan ske inom skolans ram, så att 
de äldre eleverna till exempel anordnar program 
på rasterna för de mindre eller följer dem till 
tandvården. Man kan också verka utanför skolan: 
eleverna kan läsa sagor för barnen i daghemmet 
eller tidningen för åldringarna i ålderdomshem-
met. Eleverna kan också hjälpa med olika var-
dagssysslor, exempelvis göra trädgårdsjobb. Å 
andra sidan kan skolan också ta emot frivilligjob-
bare utifrån för att berika undervisningen, hjälpa 
i vardagen eller snacka med eleverna.

lärarna är ofta bosatta rätt långt 
ifrån skolan. därför hinner de kan-
ske inte bekanta sig med området 
där skolan är belägen. det skulle 
ändå vara viktigt att läraren kän-
ner till så mycket som möjligt om 
elevernas förhållanden, också var 
de bor och var de tillbringar sin tid 
efter skolan.

en lösning kan vara att några 
aktiva föräldrar, som ju känner om-
rådet bra, ordnar en utbildningsdag 
för lärarna, varvid lärarna blir be-
kanta med skolans närområde och 
med dess natur och historia.

Paul Silfverberg
Föräldrarepresentant i lågstadieskolan 

Maunulan ala-aste. Helsingfors

Föräldrarnas medverkan

Då skolan har en handlingskultur som främjar 
gemenskap och deltagande får man en bättre 
interaktivitet och informationsgång mellan sko-
lan och hemmen. Det är också viktigt att föra en 
diskussion med hemmen om skolans värderingar 
och varför skolan önskar framhäva ett hållbart 
synsätt. Man kan ordna en föräldrakväll om te-
mat på många sätt. Man kan till exempel anordna 
ett lövräfsningstalko. I stället för korv kan man 
grilla majs och saft kan serveras i hållbara kop-
par i stället för i engångsmuggar.

Barn och ungdomar tar ofta läror och intryck 
de fått i skolan med sig hem. Därför är det på 
plats att fundera på hurdan information för-
äldrarna kan behöva till stöd om barnen bör-
jar ifrågasätta familjens handlingsmönster och 
önskar tillämpa nya handlingsmönster också 
hemma. Det lönar sig att uppmana föräldrarna 
att delta i skolans vardag i mån av möjlighet. Då 
blir också skolans rutiner för hållbar utveckling 
bättre kända.

Å andra sidan lönar det sig att utnyttja föräld-
rarnas kunskaper och färdigheter då man plane-
rar programmet för arbetet med hållbar utveck-
ling och även annan verksamhet. Föräldrarna 
har mycket kunskaper och kan ha fina skapande 
idéer som kommer till nytta då skolans arbete 
för hållbar utveckling utvecklas.



Vår aktiva föräldraförening har 
anordnat en hobbymässa där all 
sorts hobbyverksamhet på om-
rådet presenteras. Alla bosatta i 
Malm var välkomna att komma 
och bekanta sig med mässan. goda 
modeller sprider sig från skolan 
till hemmen. Hobbymässan utvid-
gar temat med hållbar utveckling 
från skolan till föreningar och 
klubbar som anordnar verksamhet 
för ungdomarna. Mässan förstär-
ker också samarbetet med de när-
liggande lågstadierna.

Skolan Ala-Malmin peruskoulu,  
Helsingfors
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samarbete med andra skolor

Det lönar sig att ta kontakt och kanske bilda ett 
nätverk med övriga skolor, som är intresserade 
av hållbar utveckling. Någon har säkert funderat 
på samma frågor som ni och har kanske kommit 
på en utmärkt lösning.

Arbete för hållbar utveckling har redan gjorts 
rätt länge i många skolor. De som har erfarenhet 
vill oftast mycket gärna dela med sig av sina 
goda lösningar och berätta hur de klarat av olika 
prövningar.
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deltagarna i eftermiddagsklubbar-
na i invånarhus naapuri och Mi-
kaelskyrkan begav sig till service-
hemmet för att fira en gemensam 
Flora-dagfest med seniorerna. de 
hade med sig blomsterhälsningar 
som de själva knåpat ihop och dik-
ter som de själva hade skrivit.

Servicehus Helykoti Helsingfors 

skolorna Ala-Malmin peruskou-
lu från Helsingfors, sammonlah-
den yläaste från Villmanstrand 
och Piispaanlähden koulu från 
s:t Karins brukar årligen ordna 
en gemensam lägerskola för sina 
miljöagenter. lägerskolan har 
ordnats till exempel i nagu med 
Östersjötema, på sveaborg och 
på ön Asinsaari i Villmanstrand. 
eleverna tycker mycket om lä-
gerskolorna och har fått nya 
vänner genom dem. lägersko-
lorna är också en viktig del av 
miljöagenternas utbildning.

Ulla Tiainen
Pedagogisk kontaktperson för  
hållbar utveckling, Helsingfors
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stöd från kommunen

Alla kommuner har i sina strategier någon slags 
mål för hållbar utveckling. Man kan därför för-
vänta att kommunen ställer upp med såväl kun-
skap och utbildning som även penningmässigt 
stöd för främjande av skolans arbete för hållbar 
utveckling.

Många kommuner har någon som är ansvarig 
för arbetet för hållbar utveckling inom grundun-
dervisningen. Då kan man begära att han eller 
hon anordnar ett gemensamt utbildningstillfälle 
eller en träff för skolorna. Ofta finns det en lista 
över ansvariga för hållbar utveckling i kommu-
nens skolor eller man kan önska att en sådan 
lista sammanställs. 

Skolornas arbete för hållbar utveckling kan 
också få stöd och hjälp av myndigheterna som till 
exempel ansvarar för miljö- eller fastighetsfrå-
gor. Man kan begära stöd – till exempel tydliga 
anvisningar för sortering och avskaffning.

För att samarbetet ska vara smidigt och arbe-
tet för hållbar utveckling ska sprida sig till hela 
kommunen, bör man få med de personer som 
ansvarar för skolfastighetens skötsel och skolans 
mathållning och städning. Man kan be medlem-
mar i kommunfullmäktige och olika nämnder, 
som är bosatta i närheten av skolan, medverka 
som faddrar för skolans arbete för hållbar ut-
veckling.

kraft från nätverket

Arbetet för hållbar utveckling ska inte vara nå-
got ensamt pysslande. Det är skäl att bygga ett 
nätverk mellan dem som ansvarar för hållbar 
utveckling i kommunens skolor och daghem. 
Man har stor nytta av att utbyta idéer samt ge 
och få stöd.

Om det ännu inte finns något färdigt nätverk 
för hållbar utveckling i kommunen kan man 
själv ta initiativ till att upprätta ett sådant. nät-
verket kan till exempel innebära

• regelbundna träffar och utbildningar
• ett internetforum för diskussion  

och idéutbyte
• en koordinatör som leder och stöder  

verksamheten.

Det lönar sig att utnyttja personalen inom olika 
förvaltningsgrenar inom kommunen då man ska 
ordna utbildningstillfällen och träffar. 

läs mer om miljönätverken för skolor och 
daghem (på finska: koulujen ja päiväkotien ym-
päristövastuuhenkilöiden verkosto): www.4v.
fi/hyvatkaytannot.



Barn och unga är verkliga experter 
på dagens teknik. de kan också 
förklara saker mycket mer prak-
tiskt än många IT-experter. Vi har 
en grupp unga här i ungdomsgår-
den som besöker servicecentralen 
och hjälper de äldre med mobil-
telefon- och e-postanvändning. 
Ungdomarna hjälper också till med 
butiksbesök. samarbetet ger båda 
parterna gott humör och många 
nya vänner.

Sydöstra ungdomsarbetsenheten,  
Helsingfors
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stöd från övriga aktörer

Övriga goda samarbetspartner i arbetet för 
hållbar utveckling är till exempel miljö- och na-
turskolor verksamma på orten samt miljö- och 
övriga föreningar. Enligt lagen ska kommunen 
tillhandahålla rådgivning om att undvika och 
återvinna avfall. Även företaget som tar hand 
om avfallshantering kan ha ansvaret för rådgiv-
ningen. Därtill erbjuder flera föreningar avgifts-
fria gästtalare och exkursioner.

Det kan också vara intressant att bekanta sig 
med lokala företag och deras verksamhet. Man 
kan också fråga om företagen har möjlighet att 
understöda skolan i dess arbete för hållbar ut-
veckling. Många föreningar, läroanstalter och 
Utbildningsstyrelsen anordnar också komplet-
terande utbildning i frågor kring hållbar utveck-
ling.
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grön flagg

grön flagg är ett användarvänligt och effektivt 
arbetsredskap för daghem och skolor i deras 
arbete för hållbar utveckling. Med hjälp av 
programmet minskar man miljöbelastningen, 
förverkligar fostran för hållbar utveckling och 
ökar barnens delaktighet. grön flagg stöder, 
upprätthåller nätverk, producerar material och 
anordnar utbildningar.

Man behöver inte uppfylla någon utgångsnivå 
för att delta i grön flagg utan var och en sätter 
sina mål utgående från de egna förhållandena. 
Deltagarna får hissa grön flaggs egen flagga 
som symbol för sitt värdefulla arbete för hållbar 
utveckling.

Ytterligare uppgifter: www.vihrealippu.fi (på 
finska) och www.naturochmiljo.fi.

certifiering av hållbar utveckling 
i läroanstalterna
certifiering av hållbar utveckling i läroanstal-
terna är ett system som erbjuder utvärde-
ringsredskap, rådgivning och utbildning för 
skolornas arbete för hållbar utveckling. De som 
registrerar sig till systemet får tillgång till ut-
omstående utvärdering och möjlighet att få ett 
certifikat över sitt arbete. Allt material och alla 
arbetsredskap finns dock publicerat på nätet 
så alla kan fritt använda dem. På nätsidorna 
finns det också tilläggsmaterial och länkar som 
stöder arbetet för hållbar utveckling.

Ytterligare information: 
www.koulujaymparisto.fi.
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HÅllBAr UTVeCKlIng 
OCH lÄrOPlAnen

5. 
Hållbar utveckling har anknytningspunkter till 
alla ämneshelheter och läroämnen i grunderna 
för läroplanen4. Om man anknyter årets tema till 
läroplanen och temat behandlas på ett praktiskt 
sätt ur flera läroämnens perspektiv, blir inte det 
inlärda lösryckt utan det sammanhänger med 
elevernas egen vardag.

Det är också skäl att samarbeta mellan olika 
läroämnen. Vid inlednings- eller slutkartlägg-
ningen kan man till exempel mäta el- eller vat-
tenförbrukningen inom fysik och göra statistik 
inom matematik samt fantasifulla rapporter inom 
modersmål och konstfostra. Eller hur skulle det 
vara med ett skogsprojekt gemensamt för biologi, 

4) grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004. Utbildningsstyrelsen.

finska, historia och musik?
Genom mångsidiga helheter utvecklas kogni-

tiva färdigheter och förmågan att förstå helheter. 
Oberoende av temat och läroämnet betonas prak-
tisk verksamhet, erfarenheter och upplevelser i 
undervisningen. Man ska också hålla i minnet 
vikten av att miljökänsligheten och -medveten-
heten utvecklas, att eleverna märker att man kan 
påverka genom sina egna val och att man lär sig 
ta ansvar.



   Hållbar utveckling i olika läroämnen 
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

Modersmål  
och litteratur

Man läser artiklar och litteratur som  
hänför sig till årets tema. Man övar sig på 
grammatik med hjälp av texterna. Man gör 
grupparbeten, sätter ihop föredrag, gör 
intervjuer, rollspel, skådespel, dikter,  
kortfilmer m.m. Man skriver insändare i 
lokaltidningen eller gör kommunalförslag.

• Målet är en aktiv och etiskt ansvarsfull 
kommunikatör och läsare som är delaktig 
i kulturen och samhället.

• läsförståelse och medialäskunnighet

• Att uttrycka egna åsikter

språk Man bekantar sig med årets tema ur olika 
kulturers synsätt och i internationellt sam-
manhang. Man ordnar en internationell 
paneldebatt om årets tema. Man skaffar 
brevvänner från andra länder. skolans  
teser för hållbar utveckling skrivs på olika 
språk. Man sammanställer ordlistor som 
hänför sig till årets tema.

se också Modersmål och litteratur

• Att förstå främmande kulturer

• Interkulturell verksamhet

• Betydelse av olika slags kommunikation

• Internationalism

exempel 
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

Matematik Man beger sig ut för att räkna, klassificera, 
mäta och undersöka regelbundenhet i  
naturen. Man gör kartläggningsblanketter 
och konsumtionsmätningar, ställer ihop 
översikter över resultaten, beräknar tillför-
litlighet, gör statistik och jämförelser.

Man beräknar hur mycket naturresurser 
skolan använder och hur mycket natur-
resurser och pengar sparas genom arbetet 
för hållbar utveckling.

• Att upptäcka geometriska  
former i naturen

• Principer för exakt mätande

• Insamling av data och uppgörande  
av statistik

• Problemlösningskunskaper, kreativt  
och logiskt tänkande

• förmåga att uppskatta relevans och  
betydelse av insamlad data
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

Miljö- och natur-
kunskap, biologi, 
geografi  

Man funderar på hur vattnets och närings-
ämnenas kretslopp syns i det egna livet. 
Man bekantar sig med detta i skolbyggna-
den, i skogen, på en bondgård, vid ett lokalt 
företag. Man odlar växter på fönsterbrädan 
i klassen eller ute på skolgården. Man  
följer med årstidernas växling. Man tar väl 
hand om närmiljön. Man bekantar sig med 
livscykeltänkandet genom valda produkter. 
Man ritar en karta över skolans närområde 
och märker ut farliga platser på skolvägen.

Man går på utflykt och iakttar hur män-
niskan har förändrat naturen till exempel 
genom att bygga, leda om vattendrag eller 
förändra naturens former.

• ett positivt miljö- och naturförhållande

• Uppväxt till en medborgare som förbundit 
sig till en aktivt hållbar livsstil

• Insikt att människan är beroende av  
de möjligheter miljön ger

• Att ta ansvar för egna val och att ta övriga 
människor i beaktande

• Att förstå betydelsen av biologisk mång-
fald och hur naturens system fungerar

• Interaktionen mellan naturen och  
människan, förändringar i miljön orsakad 
av människan

• egna möjligheter att verka så att miljöns 
tillstånd förbättras, metoder med vilka 
man kan lösa globala miljö- och utveck-
lingsfrågor

fysik och kemi Man bygger skolans egen väderstation, en 
minimodell av ett sol-, vind- eller vatten-
kraftverk eller av ett vattenreningsverk. 
eleverna följer konsumtionen av vatten och 
energi hemma och i skolan och beräknar 
årskonsumtion. 

Man undersöker ämnen och produkter som 
finns i skolan och tar reda på deras ur-
sprung, om de är förnyelsebara, hur man 
bör handskas med dem och om de går att 
återvinna dem. Man kartlägger vilka ämnen 
det finns i kosmetik, i matvaror, i tvättme-
del m.m. Man beger sig ut för att undersöka 
atmosfärens, jordmånens och vattnets 
egenskaper. Man ordnar en fyke-upplevel-
sebana för eleverna i de lägsta klasserna.

• Betydelsen av en bra och trygg miljö

• Att ta hand om miljön, miljöansvar

• färdighet att göra vardagliga val, i  
synnerhet då det gäller användning av 
energi och skyddande av miljön

• Att förstå och experimentellt studera 
naturens fenomen

• Ämnenas cirkulation i naturen, produk-
ters livscykel och livscykelns olika  
processer samt betydelsen av dem för 
naturen och miljön

• Betydelsen av kemiska fenomen för  
människan och samhället

Hälsokunskap Man bekantar sig med fn:s Milenniummål 
ur finlands och u-ländernas synpunkt. Man 
beger sig till något närbeläget daghem eller 
åldringshem för att hjälpa till med vardags-
sysslorna. Man diskuterar vilka hot kemi-
kaliseringen och klimatförändringen för 
med sig och om man kan undvika dem. Man 
funderar över hur maten påverkar hälsan, 
och hur man genom de egna kostvalen kan 
påverka den egna hälsan, andra männis-
kors levnadsförhållanden och miljön. 

Man jämför olika sätt att ta sig till skolan, 
hur mycket motion man får och vilken en-
ergikonsumtionen är.

• Hälsa, välmåga och trygghet

• Att utveckla kognitiva, sociala, emotio-
nella, funktionella och etiska färdigheter

• Att ta ansvar för sin egen och  
andras hälsa

• gemenskapskänsla och att bry sig  
om miljön

• Miljö och hälsa

• Medborgarorganisationernas arbete
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

religion och 
livsåskådnings-
kunskap

Man bekantar sig med olika synsätt på 
människans roll och rättigheter på jorden 
och debatterar den egna livsåskådningen. 
Man granskar årets tema i olika religiösa 
texter och traditioner. Man funderar på vad 
som egentligen gör människan lycklig. Man 
bekantar sig med de mänskliga rättigheter-
na, med barns rättigheter och med djurens 
rättigheter. Man diskuterar egna beslut och 
konsekvenserna av dem, ansvarstagande 
och rättviseaspekter. Man bygger en natur-
stig med upplevelser, där tankar väcks om 
det egna naturförhållandet och värde och 
helighet i naturen.

• Att uppskatta övriga religioner och  
livsåskådningar

• Hänsyn till andra människor och naturen, 
att göra val, ansvar

• Uppväxt till en självständig, tolerant,  
ansvarstagande och kritisk samhälls-
medlem

• Demokratiskt medborgarskap, etiskt 
handlande och tänkande

• naturens framtid och hållbar utveckling
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

Historia Man granskar årets tema under historiens 
olika skeden. Man bekantar sig med natur- 
och miljöskyddets historia. Man behandlar 
människans (boende, resande, mat) på-
verkan på miljön i historien, nutiden och 
framtiden.

• Att växa upp till en ansvarsfull aktör

• Utveckling av kulturerna

• förändringar och deras påverkan

• kritik, att skilja fakta från åsikter

• syftena och påverkan av människans 
verksamhet

• framtida alternativ

samhällslära Man väljer ett ämne som väcker diskussion 
bland eleverna. Man bekantar sig med bak-
grundfakta och gör ett medborgarinitiativ 
eller sätter upp en adress. 

Man anordnar en egen fn-kongress i sko-
lan i anslutning till årets tema. Man be-
kantar sig med föreningarnas verksamhet 
under PrAO-perioden. 

Man anordnar en omröstning om nästa års 
tema eller om användning av resurserna 
reserverade för arbetet för hållbar utveck-
ling.

• Att växa upp till en aktiv och ansvarskän-
nande aktör i samhället

• Möjlighet att delta och påverka

• tolerans och demokrati

• Välståndssamhällets olika former

• Jämlikhet och hållbar utveckling
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

Musik Man bekantar sig med naturens egen mu-
sik, bygger instrument av återanvändnings-
material och spelar och sjunger sånger 
som hänför sig till årets tema. 

Man skapar egna protestsånger med motiv 
från årets tema och komponerar en egen 
sång om hållbar utveckling för skolan. Man 
bekantar sig med musik och festtraditioner 
från olika länder. Man besöker servicehem-
met med en musikhälsning.

• Musikens betydelse under olika tider  
och i olika kulturer

• sociala färdigheter, ansvarsfullhet,  
konstruktiv kritik, förmåga att uppskatta 
olikheter i färdigheter och kulturer

Bildkonst Man bekantar sig med hur årets tema har 
kommit till uttryck inom bildkonsten under 
olika tider. Man ritar livscykelserier. Man 
gör miljökonst som tar ställning till något 
missförhållande, dekorerar gamla cyklar 
till skolans utfärdscyklar, bekantar sig med 
naturens egen färglära och konst från olika 
kulturer. Man planerar skolans egna hem-
sidor för hållbar utveckling, dokumenterar 
skolans arbete för hållbar utveckling samt 
informerar skolgemenskapen genom kon-
stens medel.

• Olika former av visuell kultur: konst,  
media och miljön

• kännedom av den egna och andra  
människors kulturtraditioner

• Byggande av en hållbar framtid

• Miljöns estetik, trivsamhet och  
funktionalitet

• ekologiska aspekter på föremål och  
miljön 

• återanvändning av material

slöjd Man bekantar sig med några produkters 
livscykel. Man lär sig ta hand om textiler 
så att de håller längre. Man lär sig stoppa 
och lappa. Man anordnar en verkstad i 
skolan där man reparerar, förnyar och 
piffar upp gamla kläder och andra saker. 
Man gör handarbeten av natur- och åter-
vinningsmaterial. Man bekantar sig med 
olika hantverkstekniker. Man tar del i något 
välgörenhetsprojekt till exempel genom att 
sticka eller sy. Man gör ett stort konstverk 
till exempel till skolans aula.

• Att uppskatta arbete

• kritiskhet och kvalitetsmedvetenhet i ma-
terialval

• Betydelsen av de egna valen

• kulturella traditioner

• Att reparera och ta väl hand om apparater 
och produkter, livscykeltänkande

• återanvändning av material

gymnastik Man motionerar i olika miljöer som har 
anknytning till årets tema. Man gör om 
gamla springlekar och spel så att de passar 
till årets tema. Man gör miljökänslighets-
övningar för olika sinnen under skidåkning 
eller orientering. Man bekantar sig med 
rörliga spel och lekar från olika länder. Man 
skaffar nyttomotion genom trädgårds- och 
snöarbete på gården av skolan eller ett 
närbeläget seniorhem. Man lär sig ta väl 
hand om olika redskap.

• gemenskapskänsla

• Ansvarstagande

• rent spel

• tryggt beteende i trafiken

• Motionstradioner

• naturen under olika årstider, lokala  
förhållanden, närmiljöns och skolans 
möjligheter

• elevers specialbehov och hälsotillstånd
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läroämne
exempelvis så syns hållbar  
utveckling i undervisningen

exempelvis så syns hållbar utveckling  
i grunderna för läroplanen

Huslig ekonomi Man lär sig använda hemmets olika appa-
rater på ett rätt och energibesparande sätt. 
Man funderar på hurudana vi själva är som 
konsumenter och hur de egna konsum-
tionsvalen påverkar andra människor och 
miljön. Man tillreder maträtter med olika 
miljöpåverkan och funderar på vad skillna-
derna beror på. Man bekantar sig med olika 
matkulturer och med möjligheterna som 
människor i olika länder har att få hälso-
sam och trygg mat som inte innehåller far-
liga mikrober eller kemikalier. Man grundar 
en egen kompost för skolan.

• Ansvar för den egna hälsan, människo-
förhållanden, närmiljön och den egna 
ekonomin

• Hänsyn mot medmänniskor

• Miljösparande verksamhet

• konsumentens ansvar och påverknings-
möjligheter



Miljöfostran grundar sig på läroplanen och får eleverna att delta

Hållbar utveckling, EFQM. KiVa Skola, samarbe-
tet mellan hem och skola… Dagens lärarjobb är 
minsann också mycket annat än det traditionella 
arbetet i klassen.

Nya utmaningar berikar lärarens arbete men 
de innebär också mycket extra arbete. I olika ar-
betsgemenskaper jag arbetat i har jag lagt märke 
till att många nya projekt verkar intressanta och 
viktiga för skolans vardag. Men ”tilläggsarbetet” 
som den nya verksamheten innebär – förutom det 
ordinarie arbetet med den egna undervisning-
en – minskar ofta motivationen och ivern. Ofta 
upplevs det också att ett projekt som kommer 
utifrån skolan inte nödvändigtvis kan anpassas 
till skolans vardag.

I skolan Hiidenkiven peruskoulu har vi två 
rättesnören i vårt arbete för att utveckla miljö-
fostran:

• Miljöfostran grundar sig på läroplanen.
• Eleverna deltar aktivt i miljöarbetet, vilket är 

en naturlig del av skolans vardag.

Våren 2010 anordnades i vår skola en miljömässa, 
där temat var energibesparing. Planeringsproces-
sen och förverkligandet av mässan var ett gott 
exempel på miljöfostran som följer våra rätt-
tesnören. Tanken var enkel: varje lärare som var 
intresserad genomförde ett energiprojekt med 
någon av sina undervisningsgrupper. Resultaten 
presenterades sedan på mässan av eleverna, och 
förevisningen var i mån av möjlighet interaktiv. 
Det hade reserverats två månader till att planera 
och genomföra projekten.

 Sammanlagt 19 undervisningsgrupper pre-
senterade sina projekt på mässan. Alla projekt 
genomfördes så att de ingick i läroplanen. I 
huvudsak valde lärarna någondera av följande 
utgångspunkter. Vilka teman om energi eller en-
ergibesparing ingår i läroplanen för mitt skol-
ämne? Vilka kunskapsinnehåll kan jag undervisa i 
inom temat energi? All planering och tillämpning 
av projekten skedde således inom det normala 
skolarbetet.

några exempel på aktiviteterna på mässan:
• Eleverna från första och andra klassen gjorde 

konst av återanvändningsmaterial och på 
mässan kunde man bland annat se en jätte-
stor robot av mjölkkartonger. Mässdeltagarna 
fick gissa hur många mjölkkartonger som an-
vänts.

• Tredjeklassarna studerade satsbyggnad och 
att ställa upp diagram genom en intervju-
undersökning om energibesparning. Också 
mässdeltagare intervjuades.

• Fjärdeklassarna förevisade Från åkern till 
bordet, en undervisningshelhet inom miljö- 
och naturkunskap, där även skolans träd-
gårdstäppa och undervisningskök används.

• Sjätteklassarna hade på Fy/Ke-timmarna stu-
derat hur olja förädlas till plast. På mässan 
presenterades olika slags plast och återvin-
ning av plast.

• Alla åttondeklassare hade skrivit insändare 
om miljöfrågor under modersmålslektioner-
na. De bästa insändarna lästes upp av skri-
benterna.

• En tillvalskurs förevisade miljödrama.
• Niondeklassarna hade gjort powerpoint-före-

visningar med naturskyddstema under eng-
elska timmarna. Diorna förevisades sedan på 
mässan.

• Niondeklassarnas grupp i gymnastik och häl-
sokunskap hade ett rum för positiv energi, 
vilken mässbesökarna klassvis fick besöka.

Vad krävdes det då för att få till stånd vår mässa? 
En gnutta innovativitet och iver att lyfta upp mil-
jöteman ur läroplanen. Jag anser att till exempel 
tredjeklassarnas intervjuundersökning är ett bra 
exempel på hur läraren kan anpassa miljöfost-
ran till en del av klassens vardag, utan att strikt 
fundera på olika läroämnes gränser.

Petteri Elo, miljöansvarig, skolan  
Hiidenkiven peruskoulu, Helsingfors

”

”
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Inom fostran för hållbar utveckling ser man ofta 
bildkonsten endast som ett medel då man under 
projekten dekorerar skolans väggar. Läroplanen 
i bildkonst innebär dock innehåll och mål som i 
sig förverkligar fostran för hållbar utveckling. 
När teman för hållbar utveckling framförs med 
konstens medel måste eleven fundera på sitt 
eget förhållande till den hållbara utvecklingen 
och miljön. Genom känslorna och det skapande 
arbetet tillägnar sig eleven ämnet djupt.

I de lägsta klasserna kommer eleven genom 
konstfostran i kontakt med världens kulturella 
mångfald. Man kan betrakta skolans omgiv-
ning med synpunkt på social samverkan och 
på naturens mångfald. En mångsidig natur är 
en god utgångspunkt då det gäller att utveckla 
samspelet mellan ögat och handen. Bildkonsten 
tar också upp visuell information och hur rekla-
merna påverkar oss som konsumenter.

 I de högre klasserna börjar eleverna bilda 
egna kritiska åsikter om dem omgivande värl-
den. Konsthistorien avspeglar samhället, i kon-

sten kan man till exempel se hur människans 
naturförhållande ändras. Då man grunnar på 
estetikens filosofi får man naturvärden och 
naturförstöring in i diskussionen. Genom 
miljökonst kan ungdomarna påverka sin egen 
livsmiljö. Då man gör övningar i formgivning 
och media uppkommer frågan vad det är som 
gör att vi vill ha någon viss produkt och hur 
den visuella informationen påverkar oss.

Niina Mykrä, bildkonstlärare och lärare  
i naturskolan Korento i Tammerfors

Hållbar utveckling ur bildkonstlärarens synvinkel
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ekosystemtjänster
Vårt liv och vårt välbefinnande är helt beroende 
av naturen och dess funktioner. Med ekosys-
temtjänster menas all sorts materiell och im-
materiell nytta man får från naturen. Vi behöver 
ren luft för att kunna andas, vi behöver rent 
vatten, mat, bränsle och andra grundförnöden-
heter. naturen är också central för vår andliga 
kultur: vi söker lugn, upplevelser och estetik i 
naturen. naturen ger oss också kunskap och 
idéer för våra uppfinningar.

ekosystemen har många reglerande funk-
tioner. till exempel skogarna producerar sy-
re, binder koldioxid och förhindrar erosion. 
tjänster som är kanske svårare att förstå är 
pollineringen av odlings- och naturväxter, fo-
tosyntesen, näringsämnenas kretslopp och 
våtmarkernas översvämningsskyddande ver-
kan. Alla dessa reglerande och upprätthållande 
tjänster är nödvändiga för matproduktionen och 
för att upprätthålla naturliga miljöer. fung-
erande ekosystem upprätthåller också jord-
månens livskraft.

ekosystemtjänsterna är gratis. De står till 
tjänst för oss alla men i praktiken är fördel-
ningen ojämn på jorden. De är också sårbara 
och begränsade. Bevarandet av dem är till stor 
del beroende av människans verksamhet.

Världen mår inte bra. Jorden har feber och sam-
hällena hostar. Vi lever över gränserna för vår 
resurstillgång och en ständig ekonomisk tillväxt 
har intagit huvudrollen i framtidsscenarierna. 
Däremot har människans och den övriga naturens 
välfärd samt rättvisetänkande och fredsverksam-
het fått inta en biroll. Också jordens mångfald av 
kulturer med sina språk, traditioner och samlad 
kunskap håller på att köras över av den globala 
konsumtionskulturen. Situationen är ändå inte 
hopplös – problemen kan lösas men det gäller 
att genast skrida till verket.

Hållbar utveckling ses ofta ur ekologisk, eko-
nomisk, social och kulturell synpunkt. Ekolo-
gisk hållbarhet är grunden för hållbar utveck-
ling för vi är totalt beroende av naturen och dess 
funktioner, såväl som biologiska varelser som 
organiserade samhällen. Jorden klarar sig nog 
men för människans eget välbefinnande är det 
livsviktigt att sträva till ett ekologiskt hållbart 
leverne. Därtill ger miljöproblem upphov till eko-
nomiska, sociala och kulturella problem. Med 
ekonomisk tillväxt kan man nå snabbvinster men 
skulderna bör också betalas. Därför ser vi på 
världens gång i det följande främst ur miljöskyd-
dets synpunkt.

källa:
Pohjoismaiden luonto – kohti vuotta 2010. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto. 200�. tietolehtinen: ekosysteemipal-
velut – tulevaisuutemme turva. 13.�.200� (pdf). www.
ymparisto.fi/pohjoismaidenluonto > tietolehtiset > eko-
systeemipalvelut.

OHÅllBArT  
leVerne?

6. 



MAterIen cIrkUlerAr
Vatten, kol och övriga ämnen finns på jordklo-
tet i en begränsad mängd och de cirkulerar i 
naturens och samhällenas processer på nytt 
och på nytt.

till exempel vatten är i ständig rörelse mel-
lan atmosfären, hydrosfären och jordmånen.

Jordmånen sköter om att rena vattnet, vat-
tendrag och glaciärer lagrar det och vindarna 
transporterar regnmolnen.

energIn ströMMAr
solen är källan till energi på jorden och livet på jorden 
kräver hela tiden ny energi från solen.

Växternas kloroplast tar vara på solenergi och med 
hjälp av den producerar sockermolekyler av koldioxid 
och vatten.

På detta sätt väver växterna grunden för alla närings-
nätverk på jorden. genom fotosyntesen frigörs det sam-
tidigt syre till atmosfären.
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VI Är en Del AV ströMMen  
OcH cIrkUlAtIOnen
genom skolan går det energi, vatten och materia, 
härstammande från naturen och på väg vidare nå-
gonstans i vår miljö.

Papper är framställt av trä, elektronik av metall-
ler från jordskorpan, plastleksaker av olja och så 
vidare.

energin som går genom skolan blir till värme och 
materien hamnar exempelvis i avloppsvattnet och i 
det fasta avfallet.

Avfallet transporteras till återvinning, till kompos-
tering, det utnyttjas som energikälla eller hamnar 
kanske på soptippen.
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Klimatförändringen

Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som gör 
att förhållandena på jorden är lämpliga för livs-
former som förekommer här. Livet på jorden har 
genom evolutionen anpassat sig till just dessa 
förhållanden. Växthusgaserna i atmosfären, till 
exempel koldioxid, vattenånga och metan, har 
en förmåga att kvarhålla solstrålningens värme 
– såsom taket i ett växthus. Följaktligen ökar 
temperaturen i atmosfären.

Den pågående klimatförändringen betyder 
emellertid att växthuseffekten förstärks, jorden 
blir överhettad. Detta beror på att halten av växt-
husgaser i atmosfären har ökat. Användningen 
av fossila bränslen (stenkol, naturgas, olja och 
torv) inom industrin och trafiken är den vikti-
gaste källan till växthusgasutsläppen. Därtill 
ger husdjursproduktionen och tillverkningen av 
konstgödsel stora utsläpp.

Det kan verka som en bagatell om jordens 
medeltemperatur stiger med ett par grader men 

följderna av denna temperaturökning kan vara 
våldsamma. Klimatuppvärmningen leder till att 
havsytan höjs och att extrema väderleksfeno-
men, såsom översvämningar, stormar och torka, 
blir vanligare. På en del små öar i Stilla havet 
har man redan tvingats packa sina flyttlass då 
havsvattnet stigit så att hemön har blivit under 
vatten. Även bristen på mat och rent vatten och 
spridningen av smittosamma sjukdomar förvär-
ras, i synnerhet i världens fattigaste länder. Kli-
matförändringen kommer därför att åstadkomma 
en ökande ström av klimatflyktingar samt lokala 
och mellanstatliga konflikter.

För att stävja klimatförändringen bör ut-
släppen av koldioxid och andra växthusgaser 
reduceras radikalt och snabbt. De effektivaste 
metoderna är energibesparing och ersättande 
av fossila energikällor med förnyelsebar energi. 
Förnyelsebar energi får man främst från sol, vind, 
vatten och ved.
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Överkonsumtion  
av naturresurser

Resurserna som jorden ger oss människor kall-
las naturresurser. Naturresurserna kan indelas 
i förnybara och icke förnybara. Icke förnybara 
naturresurser är till exempel metaller, sten och 
fossila bränslen. Icke förnybara resurser finns 
i en begränsad mängd på jorden och några till-
läggsresurser uppkommer inte, i alla fall inte 
under den tidsrymd som vi människor har en 
uppfattning om. En del av dessa resurser kan 
användas endast en gång, till exempel fossila 
bränslen återfinns efter användningen som gaser 
i atmosfären. Å andra sidan kan man betydligt ef-
fektivera användningen av många naturresurser 
genom att reparera, ta väl hand om och återvinna 
saker framställda av icke förnybara naturresur-
ser. Förnybara resurser, såsom skog, växtlighet, 
djur och syre återbildas hela tiden. Vi använder 
dock många förnybara resurser snabbare än de 
hinner förnyas.

Vi konsumerar hela tiden allt mera naturre-
surser. Vi bygger gruvor och tar ut material för 
varu- och energiproduktion. För att producera 
mat behövs det allt mer åker- och betesmark. Vi 

fäller skogar för att få timmer, vi fiskar i sjöar 
och hav. Om alla jordens invånare konsumerade 
som medelfinländaren skulle det krävas mer än 
fyra jordklot för att tillgodose alla naturresurser. 
Men det finns ju bara ett!

Allt det vi äter, alla våra kläder, alla våra hus 
och alla våra transporter får sitt råmaterial från 
jordens naturresurser. Därför är det skäl att ta 
väl hand om resurserna och använda dem spar-
samt. Överkonsumtionen av naturresurser leder 
också till att öka orättvisan i världen och till att 
minska livsrummet för övriga organismer.

Man kan minska konsumtionen av naturresur-
ser på alla nivåer i samhället genom att sträva 
till ökad ekoeffektivitet. Ekoeffektiviteten kan 
ökas genom att:

• man använder allt mindre energi och natur-
resurser vid produktionen av tjänster och 
välfärd

• man tar väl vara på de saker man äger och 
använder dem längre och effektivare

• man struntar helt i att göra onödiga inköp.



Alla elever deltog under hela skol-
året i att bygga en regnskog på 
skolans vind. I regnskogen fanns 
det både praktiska och teoretiska 
uppgifter, genom vilka eleverna 
lärde sig mer om regnskogarna 
i Kenya. Också barnen från dag-
hemmet Ilolan päiväkoti bjöds in 
för att fira en regnskogsdag.

Skolan Ilolan koulu, Borgå
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Utdöende av arter och  
förstörelse av livsmiljöer

En art anses vara utrotningshotad ifall dess in-
dividantal har minskat så mycket att arten dör ut 
om inte dess livsmiljö förbättras. Om en art dör 
ut försvinner den från jorden för alltid. Under jor-
dens historia känner man till fem stora vågor av 
massutdöende varvid stora mängder arter under 
en kort tidsrymd har försvunnit från jordytan. 
Nu är den sjätte massutdöendevågen på gång och 
den beror på människans verksamhet.

Livsmiljöerna i naturtillstånd håller på att 
minska i alla världsdelar. Den vanligaste orsaken 
till att en art minskar i antal eller dör ut är att 
artens livsmiljö förändras. Regnskogarna är de 
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artrikaste livsmiljöerna på jorden. Över hälften 
av alla organismer på jorden är hemma i regnsko-
garna. Regnskogarna förstörs med alarmerande 
hastighet. Skogar röjs till åker- och betesmark 
eller huggs ned till trävirke för industriländer-
nas invånare och till bränsle för de lokala invå-
narna.

De mest hotade livsmiljöerna i Finland är 
gamla skogar i naturtillstånd, vilka hotas av 
skogsbruket, och Östersjön som får ta emot 
övergödande och förgiftande utsläpp. De flesta 
utrotningshotade arterna i Finland är hemma i 
skogarna.

För stor – laglig eller illegal – jakt, fiske och 
insamling för försäljning har lett till att många 
arter blivit utrotningshotade. Främmande arter 
som sprids med människan kan också konkurrera 
ut eller ta kål på de ursprungliga arterna. Många 
miljöproblem leder till ökat utdöende. Utsläpp av 
kemikalier från industrin och jordbruket påver-
kar organismerna direkt eller indirekt via födan. 
Klimatförändringen leder även till förändringar i 
livsmiljöer som kan smälta, torka ut eller värmas 
och på så sätt bli olämpliga för vissa arter.

Varje organism är unik och värdefull i sig 
själv. Då naturens mångfald minskar hotar det 
ekosystemens funktion och hotar därmed också 
ekosystemtjänsterna. En mångsidig natur har 
också en stor betydelse som källa till vårt andliga 
välbefinnande och för vår kreativitet.

Utrotningshotade arter kan bäst hjälpas ge-
nom skydd och hållbar användning av deras livs-
miljöer. Man kan öka naturens mångfald i sin 
egen närmiljö genom att skapa bo-, närings- och 
skyddsplatser för olika organismer. Genom att 
stöda naturskyddsorganisationer kan man också 
främja skyddet av naturens mångfald.

nedsmutsning och  
kemikalisering

Man har lyckats reducera olika slags utsläpp 
betydligt, till exempel flera skadliga ämnen i 
rökgaser och avloppsvatten från fabriker. Också 
giftigheten för avgaser och bekämpningsmedel 
har reducerats. Problemen med giftiga utsläpp 
är dock speciellt aktuella i u-länder och nyligen 
industrialiserade länder.

Vid sidan av nedsmutsning har det uppkom-
mit ett nytt problem: inom industrin, jord- och 
skogsbruket och hemmen används tusentals olika 
kemikalier, vilka sprids till naturen vid produk-
tionen och under användningen. Kemikaliernas 
hälso- och miljöeffekter är inte tillräckligt väl-
kända. Därför är det svårt att förebygga och kon-
trollera risken med kemikalierna.

Största delen av utsläppen av giftiga ämnen 
beror på en fortsatt, medveten verksamhet. Många 
ämnen är smak- och luktfria och det är omöjligt 
att iaktta utsläppen med blotta ögat. Kemika-
lierna kommer ut i luften genom skorstenar och 
avgasrör, till vattendragen med avloppsvatten och 
till soptipparna med avfallet. Därefter sprids de 
vidare och åstadkommer samtidigt många slags 
olägenheter för människor, djur och den övriga 
naturen. Kemikalierna kommer in i organismerna 
till exempel genom andningsluften eller födan 
och kan försvaga organismernas motståndskraft 
mot sjukdomar, öka allergier och påverka ferti-
liteten.

Man kan motverka nedsmutsningen och kemi-
kaliseringen genom lagstiftning. Varje konsument 
kan också undvika starka kemikalier och välja 
produkter, vilkas tillverkning och användning 
belastar miljön så lite som möjligt.
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• Vi undervisar att jordens naturresurser är 
begränsade och att en ständig ekonomisk 
tillväxt är en orimlighet.

• Vi undervisar att människan är en del av 
naturens ekosystem och att vår miljö har en 
begränsad bärkraft.

• Vi vill att de som deltar i projektet ska bli 
medvetna om dagens globala problem och 
förstå att problemen uppkommit genom 
människans verksamhet.

• Vi önskar att vår skolas elever och vuxna 
ska inse att en enskild liten individs beslut, 
trots att de verkar obetydliga, kan vara av 
stor betydelse till och med globalt.

citat ur målen för hållbar utveckling
skolan Hannu krankan koulu, liminge

Från problem till lösningar

I den komplicerade helheten som jordklotet, or-
ganismerna och människans samhällen utgör kan 
en förändring på ett håll leda till överraskande 
och ofta katastrofala verkningar på andra håll. 
Människans verksamhet har så stora följder att 
det är välgrundat att vara förtänksam och be-
stämd då man agerar. För att bygga en hållbar 
framtid behövs det viljestyrka och arbete på alla 
nivåer: ensam och tillsammans med andra, hem-
ma och i skolan, i kommunerna och i företagen, 
nationellt och internationellt. De beslut som fat-
tas nu och inom den närmaste framtiden kommer 
att ha stor betydelse för hur världen ser ut och 
under vilka betingelser framtidens människor 
kommer att leva.

Boendet, transporterna och maten är de fakto-
rer, som har störst betydelse för vårt liv och också 
för vår miljöpåverkan. Alla kan ju påverka dessa 
med egna val och på så sätt också ta ställning för 
en bättre framtid. Samma faktorer återfinns ju 
också i skolvärlden där kommande ansvarsfyllda 
miljömedborgare nu fostras och utbildas.

Skolan är som ett litet samhälle. Man kan 
träna sig också i att delta i beslutsfattande och 
i att påverka genom egna val. Det är bra övning 
att diskutera och rösta om den egna klassens 
små och kanske också litet större val och att 
motivera sina åsikter. Man kan också verka för 
skolans närområden, kanske starta en kampanj 
för att rädda närskogen eller skriva insändare 
till lokaltidningen.

telkänranta, H. elävä planeetta. ratkaisuja maailman ympä-
ristöongelmiin. edita 200�.

tips på andra bra material finns på guidens webbsida (på 
finska) www.4v.fi/kekekoulussa.
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HÅllBAr UTVeCKlIng  
I de OFFICIellA dOKUMenTen

7. 

5. grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen 2004. Utbildningsstyrelsen.

�. strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i 
hållbar utveckling 200�–2014. kommission för hållbar ut-
veckling, utbildningsavdelningen 200�.

Man stöter ofta på begreppet hållbar utveckling 
då man läser kommunala, regionala, nationella 
och världsomfattande visioner och strategier 
inom vilket som helst förvaltningsområde. Enligt 
Finlands grundlag (20 §) bär var och en ansvar för 
naturen och dess mångfald samt för miljön och 
kulturarvet. Värdegrunden för grundutbildningen 
är de mänskliga rättigheterna, alla människors 
lika värde, demokrati, en vilja att bevara natu-
rens mångfald och omgivningens livskraft samt 
tolerans och vilja att slå vakt om den kulturella 
mångfalden. Grundutbildningen ska också främja 
social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för 
individens friheter och rättigheter.5

I grunderna för läroplanen är elevernas del-
aktighet och en hållbar utveckling med i tema-
områdena som ska behandlas på ett sätt som 
är lämpligt för åldersgruppen och läroämnet i 
fråga. Med ett målmedvetet arbete för hållbar 
utveckling uppfylls läroplanens krav på fost-

ran för hållbar utveckling och på delaktighet 
för eleverna.

På nationell nivå förpliktas skolorna av stra-
tegin för fostran och utbildning i hållbar ut-
veckling. Enligt strategin bör alla utbildnings-
organisationer ha ett eget verksamhetsprogram 
för hållbar utveckling före år 2010. Därtill bör 
15 procent av daghemmen, skolorna och läro-
anstalterna ha en extern utmärkelse över verk-
samhet för hållbar utveckling före år 2014.6 Åren 
2005–2014 firar vi FN:s årtionde för utbildning 
för hållbar utveckling.

Finlands grundlag (6 §) anger att barn ska be-
handlas som jämlika individer och att de ska ha 
rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå 
i frågor som gäller dem själva. Också FN:s avtal 
om Barnens rättigheter (artikel 12) och ungdoms-
lagen (8 §) anger att barn och ungdomar bör ha 
rätt att delta och höras i frågor som berör dem.



Projektet 4V genomförde våren 200� en idétävling 
där man i Helsingfors, esbo och Vanda samlade in 
åsikter om den lyckliga staden och om vad som gör 
staden till en bra plats att bo i.
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slUTOrd
I en lycklig stad är alla lyckliga. Människor gör lyckliga saker åt andra män-
niskor, och i staden händer det allt möjligt lyckligt. Människor blir lyckliga av 
gåvor och av att ha goda vänner och av att leka roliga lekar. Fester blir man 
också lycklig av.

I den lyckliga staden ska det finnas hus som människorna tycker om, alltså 
höghus, radhus, egnahemshus och stugor. I staden måste det finnas hus där 
människorna kan bo lyckligt. Där ska också finnas restauranger, butiker, mu-
seer, biografer, domkyrkor, ett riksdagshus, presidentens slott, ett vattentorn, 
gatlyktor, bilvägar, ett sjukhus, en brandstation, en polisstation och parker. En 
nöjespark måste det också finnas och så Sveaborg.

Det var en gång en lycklig stad, där lycka alltid rådde. Solen sken alltid och i en 
del av staden snöade det alltid. Människorna fick själva välja om de ville vara 
där det var sommar, vår, vinter eller höst. Människorna tyckte om att röra sig 
mellan de olika årstiderna, för de brukade vara mycket ute och vandra. I den 
lyckliga staden hände det mycket varje dag.

I den lyckliga staden fanns det aldrig några föroreningar. Där fanns det rent vat-
ten i motsats till hur det är här i Finland. Där var det så rent eftersom man inte 
körde så mycket med bilar och bilarna släppte inte ut så mycket avgaser, bara 
vattenånga. Bilarna gick där på mat. I den lyckliga staden kastar man inte skräp 
på marken eller i vattnet. Där röker man inte tobak, dricker inte öl och söndrar 
inte glasflaskor i naturen. Där skadar man inte naturen, och inte djuren om de 
är i fara att bli utrotade. Man sköter djuren lugnt genom att ge dem mat.

I den lyckliga staden är det aldrig krig, inte ens i den gamla tiden var det krig 
utan hela tiden bara fred. Där finns det inte heller några tjuvar och ingen skäller 
på de andra, utom hundarna, de kan kanske skälla.

Blåbärens förskolegrupp
Daghemmet Strömsinlahden päiväkoti, Helsingfors (våren 2009)
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ett hjärtligt tack till er som har kommenterat guiden 
i olika skeden av arbetet (även ni vars namn av någon 
anledning saknas i listan nedan).

eija Aalto, siuron päiväkoti, nokia

Aino Alasentie, sällskapet för 
miljöfostran i finland

Annukka Alppi, Hämeenkyrön  
keke-työryhmä

Johanna Andsten, esbo catering

Maria Aroluoma, natur och Miljö rf.

Anne cederlöf, roihuvuoren 
seurakunta, Helsingfors

Maija Hakala, lahnuksen koulu, esbo

Ville Heinilä, projektet 4V, Vanda

tuija Hyyrynen, projektet 4V,  
Huvudstadsregionens återanvänd-
ningscentral Ab

Anniina Iivonen, Varuskunnan 
varhaiskasvatuskeskus, tavastehus

Anu kaila, miljöskolan, 
Huvudstadsregionens 
återanvändningscentral Ab

elina karhu, HrM avfallshantering

Marjo karttimo, Hämeenkyrön  
keke-työryhmä

Johanna kaurola, Hämeenkyrön  
keke-työryhmä

Heli konivuori, esbo stads 
ungdomstjänster

eija koski, projektet 4V, 
Huvudstadsregionens 
återanvändningscentral Ab

Ari kuhmonen, kaitaanniityn päiväkoti, 
esbo

tuovi kurttio, Huvudstadsregionens 
återanvändningscentral Ab

erkka laininen, OkkA-säätiö

sanna lehtinen, projektet 4V, Vanda

Hanna lilja, projektet 4V, 
Huvudstadsregionens 
återanvändningscentral Ab

Marja-leena loukola, 
Utbildningsstyrelsen

kati lundgren, suomen  
ympäristöopisto sYklI

Virpi Mattila, finskspråkiga dagvården, 
esbo

Milla Multamäki, projektet 4V, Vanda

niina Mykrä, naturskolan korento, 
tammerfors

Anitta Myllynen, enheten för 
städtjänster, esbo

Arja nevalainen, Jakomäen peruskoulu, 
Helsingfors

Mari nuutinen, keinumäen koulu, esbo

riitta nykänen, forststyrelsen

Varpu nykänen, finskspråkiga 
dagvården, esbo

lotta Palomäki, utbildningstjänst, 
Huvudstadsregionens 
återanvändningscentral Ab

sonja Pekkola, socialverket, Helsingfors

riitta Pulkkinen, naturens Hus Villa 
elfvik, esbo

Johanna rauhala, Pihlajiston koulu, 
Helsingfors

Mervi romppanen, projektet 4V, esbo

elena saarikallio, miljöskolan,  
Huvudstadsregionens återanvänd-
ningscentral Ab

seija salminen, bildningssektorn, esbo

Maija sarpo, projektet 4V, Vanda

sari soini, miljöcentralen, esbo

tuija stambej, miljöcentralen, esbo

Johanna sunikka, miljöskolan,  
Huvudstadsregionens återanvänd-
ningscentral Ab

saara susiluoma

Annika tavasti, Aurinkoinen  
tulevaisuus ry

risto tenhunen, Osuuskunta eco-One

Juulia tuominen, Hyria koulutus Oy

kirsi Verkka, Utbildningsverket, 
Helsingfors

Johanna Wallenius, Hämeenkyrön  
keke-työryhmä

Våra varmaste tack till alla 
som har bidragit med ut-
märkta exempel på sin egen 
verksamhet.

Ala-Malmin peruskoulu, Hely-koti, 
Itä-Pakilan ala-aste, Petteri elo och 
Hiidenkiven peruskoulu, sydöstra 
ungdomsarbetsenheten, kontulan 
ala-asteen koulu, sanna koskinen, 
områdesgruppen i Mellungsbacka, 
Paul silfverberg, Päiväkoti 
strömsinlahti, Pihkapuiston koulu 
och Ulla tiainen, Helsingfors

Hannu krankan koulu, liminge

Ilolan koulu, Borgå

Jokelan koulu, Jyväskylä

laanilan koulu, Uleåborg

laitasaaren koulu, Muhos

liisanpuiston koulu och niina Mykrä, 
tammerfors

korson koulu, rajakylän koulu och 
Vierumäen koulu, Vanda

nöykkiön koulu, esbo

raumankarin koulu, kalajoki

Vahannan koulu, Ylöjärvi

TACK
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HÅllBArA MOdeller

Följande modelltexter och -blanketter är avsed-
da som hjälp vid planeringen av skolans arbete 
för hållbar utveckling. Blanketterna är vägle-
dande. Det är knappast möjligt att tillämpa alla 
åtgärder som sådan i alla skolor. Väsentligt är 
att välja de mål och åtgärder, som bäst fyller ett 
förbättringsbehov i den egna skolan. Då ni går 
igenom åtgärder för hållbar utveckling märker 
ni säkert att många saker redan är skötta – man 
behöver verkligen inte alltid starta från noll!

• Modellerna kan användas som sådana eller 
de kan tillämpas.

• Modellblanketterna kan kopieras från den 
här guiden. De finns även på webbsidan 
www.4v.fi/kekekoulussa (på finska).

Modell 1
skolans principer för hållbar 
utveckling (s. 65)

Skolan kan skriva ned principerna för hållbar 
utveckling separat eller de kan vara en del av 
skolans allmänna strategi, ifall de väl passar in 
i den. Modelltexten (s. 17) öppnar principerna 
för hållbar utveckling och binder ihop dem med 
mer långsiktiga mål.

Modell 2
skolans program för hållbar 
utveckling (s. 67)

I programmet för hållbar utveckling skriver 
man in läsårets mål för hållbar utveckling samt 
en konkret plan för hur målen ska uppnås. Pro-
grammet för hållbar utveckling kan också vara 
en del av skolans allmänna verksamhetsplan.

I kapitel 3 finns det exempel på program för 
hållbar utveckling.

Modell 3 
Kom-ihåg-lista för arbetsgruppen 
för hållbar utveckling (s. 69)

Kom-ihåg-listan innehåller många viktiga sa-
ker som det är skäl att hålla koll på oberoende 
vilket tema man valt att arbeta med under läs-
året. Man ska inte försöka uppnå allt under 
ett läsår. Med hjälp av listan, välj sådana ut-
vecklingsobjekt vars framåtskridande ni följer 
under läsåret.

Modell 4
Kartläggningsblanketter (s. 70)

Vid läsårets början: Då ni valt ert tema för läs-
året gör en inledande kartläggning och samla 
resultaten in i kartläggningsblanketten. Sätt 
mål som bygger på resultaten och skriv även 
dem in i blanketten.

Vid läsårets slut: Gör en slutkartläggning 
och skriv resultaten in i blanketten. Med hjälp 
av resultaten kan ni uppskatta hur arbetet har 
lyckats.

Då ni samlar data lönar det sig att utnyttja 
kunskap hos olika personalgrupper. Eleverna 
kan delta i arbetet genom att göra egna kart-
läggningar med självgjorda blanketter. Här är 
det på sin plats att använda fantasi! Exempel på 
blanketter gjorda av elever finns i kapitel 3.

Modell 5
Årskalendern (s. 91)

Årskalendern är en gemensam hjälpreda för 
att planera årets tidsanvändning. Man kan ta 
en kopia och hänga upp den till exempel på 
anslagstavlan. Samla i kalendern skedena i 
årets arbete för hållbar utveckling och pricka 
in viktiga datum och händelser.
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MODell 1 skolans principer för hållbar utveckling

1. Vi skriver in årsmålen i programmet för hållbar utveckling.

Vi informerar om hur vårt arbete framskrider genom att 
sätta upp resultat på skolans infotavla för hållbar utveckling. 
Målet är att de nya hållbara handlingsmönster som vi lärt 
under året ska förbli i användning också under kommande 
år – i vardagen och undervisningen. Vi återkommer till tidi-
gare teman enligt behov och intresse.

långsiktiga mål: teamet för hållbar ut-
veckling (4 personer) kan använda mer 
tid (en timme/vecka/person) i stället för 
den nuvarande halv timme. På så sätt 
kan vårt arbete bli mer planmässigt och 
kontinuerligt.

Vi återkommer till skolans principer för håll-
bar utveckling minst med två års mellanrum. 
Vi uppdaterar våra mål och metoder genom att 
dra nytta av vad vi lärt oss. Vi beaktar också 
möjliga nya utomstående krav. Vi ser på fost-
ran för hållbar utveckling (miljöfostran) ur ett 
brett perspektiv. Den innehåller bland annat 
följande:

• Naturfostran
• Fostran i hållbar konsumtion
• Framtidsfostran
• Kulturfostran
• Demokratifostran
• Stöd av elevernas delaktighet
• Samarbete med aktörer i skolans närområde

Vi koncentrerar oss på att utveckla såväl var-
dagsrutiner som övriga aktiviteter genom ett 
årligt tema. Vi bekantar oss med temat genom 
att göra en inledande skartläggning. Eleverna 
deltar i planeringen och förverkligandet av kart-
läggningen. På basis av resultaten av kartlägg-
ningen bestämmer vi vilka resultat vi vill uppnå 
med årets tema.

En arbetsgrupp för hållbar utveckling (be-
stående av lärare, övrig skolpersonal och elever) 
svarar för planeringen och rapporteringen av 
skolans arbete för hållbar utveckling. Kartlägg-
ningen upprepas i slutet av läsåret för att ut-
reda vilka förbättringar man fått till stånd. 

2. eleverna deltar genom elevkåren i planeringen  
av skolans vardag och undervisning.

elevkårens styrelse anordnar temamöten där man bland 
annat koncentrerar sig på planeringen av valbara kurser, 
idékläckande för verksamheten för hållbar utveckling samt 
på vilket sätt skolans inne- och uteutrymmen kunde göras 
trivsammare och användas ändamålsenligare.

långsiktiga mål: Vi grundar en elevgrupp 
för hållbar utveckling, som ska verka 
som undergrupp till elevrådet. I denna 
grupp bör det finnas deltagare från alla 
årskurser. gruppen övertar en del av pla-
nerings- och rapporteringsansvaret från 
teamet för hållbar utveckling, vilket nu 
består av representanter från lärarna och 
skolans övriga personal.
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skolans principer för hållbar utveckling MODell 1

4. Vi ordnar en temavecka om hållbar utveckling åtminstone en gång i året.

Vi anordnar samarbete mellan läroämnen genom att årligen 
ordna en vecka för hållbar utveckling. eleverna står främst 
för planeringen. Under temaveckan anordnas en tillställning 
gemensam för hela skolan. Också föräldrar och skolans 
samarbetspartner inbjuds till tillställningen.

långsiktiga mål: Hållbar utveckling ska 
synas i undervisningen i alla läroämnena 
regelbundet. för att lyckas med detta 
kommer vi under kommande vår att sat-
sa på tilläggsutbildning av personalen.

5. Alla skolans klasser gör regelbundet utflykter i närområdet.

för att skolans närmiljö och -samhälle ska bli bekanta och 
naturliga verksamhetsmiljöer för alla anordnar vi en del av 
undervisningen utanför klassrummet varje månad.

långsiktiga mål: Varje klass ska ha  
åtminstone en samarbetspartner utanför 
skolan. De olika delområdena av fostran 
för hållbar utveckling syns i skolan  
och stöds av utomstående projekt och 
experter.

�. Vi satsar på information för att vårt arbete för hållbar utveckling ska lyckas.

skolans infotavla har en hörna för hållbar utveckling där det 
finns anvisningar för hållbara vardagsrutinerna och uppfölj-
ning av årets tema. På anslagstavlan finns det också en idé-
låda där var och en kan lämna sina förslag, speciellt om hur 
temaveckan ska genomföras.

femteklassarna skriver kolumnen ekotips i skolans tidning 
och på skolans webbsida. I höstmeddelandet informerar vi 
föräldrarna om skolans hållbara vardagsrutiner. årets tema 
och vardagsrutinerna behandlas även i föräldramötena, och 
nya medlemmar i skolgemenskapen insatts i rutinerna.

långsiktiga mål: Alla medlemmar i skol-
gemenskapen och elevernas föräldrar 
har en kännedom om våra gemensamma 
mål och vår verksamhet för att uppnå en 
hållbar utveckling. Vi försöker få syn-
lighet för skolans arbete även i lokaltid-
ningen.

3. Vi utvecklar miljösparande vardagsrutiner.

Hela skolgemenskapen följer miljösparande vardagsrutiner. 
Vi informerar nya medlemmar i personal och nya elever om 
våra målsättningar med arbetet för hållbar utveckling. för 
närvarande har vi följande rutiner som finns uppsatta på 
skolans anslagstavla och på väggen i lärarrummet.

• eleverna serverar själv maten på sina tallrikar  
och maten bör ätas upp.

• Vi informerar kökspersonalen om frånvaro av elever.

• Vi släcker lamporna i utrymmen där ingen vistas eller  
då naturljuset är tillräckligt.

• Vi stänger av datorerna till natten.

• Vi kopierar dubbelsidigt.

• Vi sorterar papper, bioavfall och problemavfall  
i alla utrymmen.

• Vid städningen använder vi tvättmedel med möjligast  
liten miljöpåverkan.

långsiktiga mål: Vi strävar till att årligen 
förbättra våra vardagsrutiner genom att 
kontinuerligt lära oss nya handlingssätt. 
Varje höst kommer vi att ordna utbild-
ningsstillfällen i miljöansvariga vardags-
rutiner för eleverna, lärarna och övriga 
medlemmar i personalen.
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Ansvarspersonens namn

MODell 2    skolans program för hållbar utveckling

1. Skolans tema för hållbar utveckling: 

läsår

–

 

2. Skolgemenskapens möjligheter att påverka planeringen 
av årets tema tryggas på följande sätt:

elever

föräldrar

lärare

övrig personal

3. Vårt mål detta läsår:

Skolans namn
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skolans program för hållbar utveckling   MODell 2   

4. Åtgärder och tidtabell för att uppnå målen:

5. Så här bedömer vi vår framgång:

6. Ansvarspersoner:

7. Resurser:
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MODell 3    Kom-ihåg-lista för arbetsgruppen för hållbar utveckling

.

V
år

t 
m

ål

fö
rv

er
kl

ig
at

Denna lista hjälper oss att granska arbetet för hållbar utveckling i vår skola. 
för att ta fasta på våra mål går vi igenom listan regelbundet.

1. Har skolan tidsenliga principer för hållbar utveckling?

2. Har skolan en arbetsgrupp för hållbar utveckling?

3. Har eleverna en egen grupp för hållbar utveckling?

4. Har skolan ett program för hållbar utveckling där läsårets mål är inskrivna?

5. Har ni informerat personalen, eleverna, föräldrarna och samarbetspartner  
om hållbarhetsmålen?

�. Har ni reserverat tillräckligt med arbetstid för olika personalgrupper för  
arbetet med hållbar utveckling?

�. Har ni reserverat budgetmedel för arbetet för hållbar utveckling?

�. Har ni gjort en inledande kartläggning om årets tema för hållbar utveckling?

�. Har ni firat en temadag eller -vecka kring årets tema?

10. Har ni gjort utflykter till mål som passar ihop med årets tema?

11. Har ni behandlat årets tema inom undervisningen i de olika läroämnena?

12. Har lärare och övrig personal behandlat årets tema på sina möten?

13. Är årets tema synligt i klasserna, i allmänna utrymmen och vid skolans fester?

14. Har ni gjort en slutkartläggning om årets tema?

15. Har ni dragit slutsatser på basis av slutkartläggningen och fattat beslut om framtida åtgärder?

1�. Har ni informerat personalen, eleverna, föräldrarna och samarbetspartnern  
om resultaten av läsårets arbete?

1�. Har ni tackat personalen, eleverna, föräldrarna och samarbetspartnern för deras  
insats i årets arbete för hållbar utveckling?

1�. Har skolan ett certifikat för sitt arbete för hållbar utveckling givet av en oberoende instans?

1�. Ingår det i utbildningen av nya arbetstagare att bekanta sig med skolans  
principer för hållbar utveckling?

20. Informerar ni nya elever om skolans principer för hållbar utveckling?

Iakttagelser och utvecklingsidéer



KArTlÄggnIngsBlAnKeTTer
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MODell 4    

Med hjälp av kartläggningsblanketterna 
kan ni granska skolans verksamhet ur 
följande synpunkter:

• Energibesparing

• Vattenbesparing

• Att minska avfall och återvinna

• Hållbar konsumtion

• Hållbara matval

• Närmiljö

• Kulturarv och kulturell mångfald

• Trygghet

• Gemenskap

så här använder du  
kartläggningsblanketterna

• Vid den inledande kartläggningen ifylls 
de två första kolumnerna.

• efter kartläggningen väljer man till-
sammans de frågor i den mellersta 
kolumnen vilka man vill befrämja un-
der verksamhetsåret.

•  Vid slutkartläggningen fyller man i de 
två sista kolumnerna. Därefter upp-
skattar man hur väl man uppnått de 
uppsatta målen.
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kartläggningsblankett    energIBesPArIng

Skolans namn:

1. följer ni  
skolans energi-
förbrukning?

2. Har ni satt  
mål för energi-
sparande?

3. Har skolans 
energiförbruk-
ning minskat 
jämfört med 
föregående år?

4. Utnyttjar ni 
naturljus och 
släcker ni ljuset 
i utrymmena 
alltid då de blir 
tomma?

5. Har ni ställt 
in rumstempe-
raturen enligt 
rekommenda-
tionerna  
(21 grader +/– 1 
grad)?

�. Vädrar ni 
utrymmena 
snabbt och ef-
fektivt?

�. stängs elap-
paraterna helt 
av då de inte 
används?

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer

Ansvarspersonens namn:



energIBesPArIng kartläggningsblankett
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�. Används, ser-
vas och repare-
ras apparater på 
ett ändamålsen-
ligt sätt (matlag-
ning, städning 
m.m.)

�. sporras per-
sonalen och 
eleverna att ta 
sig till och från 
skolan till fots, 
med cykel eller 
med kollektiv-
trafik eller att 
samåka?

10. Har skolan 
gjort ett initiativ 
till kommunen 
att man skulle 
övergå till grön 
el?

11. finns det 
energispartips 
i närheten av 
strömbrytarna 
och elappara-
terna?

12. firar skolan 
en temadag för 
energibesparing 
(till exempel 
under energi-
sparveckan i 
oktober)?

13. tar ni i under-
visningen upp 
varifrån energin 
kommer och vad 
klimatförändring 
innebär? 

14. förstår elev-
erna och perso-
nalen vikten av 
att spara energi 
och handlar de 
enligt det?

 

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer
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Ansvarspersonens namn:

1. följer ni  
skolans vatten-
förbrukning?

2. Har ni satt mål 
för att minska 
vattenförbruk-
ningen i skolan?

3. Har vatten-
förbrukningen 
minskat jämfört 
med föregående 
år?

4. Har ni reglerat 
vattenströmmen 
i kranarna enligt 
rekommenda-
tionerna?

5. finns det 
dubbla spol-
knappar på Wc-
stolarna?

�. stängs  
duscharna auto-
matiskt av efter 
en viss tid?

�. reparerar ni 
läckande vat-
tenkranar och 
Wc-stolar ge-
nast?

kartläggningsblankett    VATTenBesPArIng

Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



VATTenBesPArIng kartläggningsblankett
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�. fyller ni tvätt- 
och diskmaski-
ner helt innan de 
sätts i gång?

�. Använder ni 
tvättmedel med 
mindre miljöbe-
lastning?

10. ser ni till 
att olämpliga 
föremål eller 
kemikalier inte 
kommer ut i av-
loppen?

11. finns det an-
visningar för 
sparsam vat-
tenanvändning i 
närheten av vat-
tenkranarna?

12. firar skolan en 
temadag om vat-
ten (till exempel 
Världens vatten-
dag 22.3.)?

13. Behandlar 
undervisningen 
vattnets krets-
lopp samt att 
rent vatten är en 
livsavgörande 
men begränsad 
resurs?

14. förstår elev-
erna och lärarna 
vikten av att 
spara vatten och 
handlar de enligt 
det?

 

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer
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kartläggningsblankett    ATT MInsKA AVFAll OCH ÅTerVInnA

Ansvarspersonens namn:

1. följer ni hur 
mycket avfall 
som uppkom-
mer per avfalls-
slag?

2. Har ni upp-
ställt mål för att 
minska avfalls-
mängderna?

3. Har mängden 
avfall minskat  
i skolan jämfört 
med föregående 
år?

4. Har ni goda 
kopieringsva-
nor: att kopiera 
dubbelsidigt, att 
förminska och 
att kopiera bara 
då det är helt 
nödvändigt?

5. Använder ni 
frottéhanddukar, 
handduksrullar 
av tyg eller hand-
dukslappar som 
tvättas efter varje 
användning?

�. Använder ni 
riktiga kärl i 
stället för en-
gångskärl såväl 
i skolan som på 
utflykter?

�. tar alla bara 
så mycket mat 
på tallriken som 
man orkar äta 
(och vid behov en 
annan portion)?

Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer
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�. favoriserar 
ni papperslös 
kommunikation 
såväl i skolan 
som mellan 
skolan och 
hemmet?

�. favoriserar ni 
stora förpack-
ningar och min-
dre förpackade 
varor vid upp-
handlingarna?

10. finns det i 
skolan något 
forum där man 
kan sälja, byta 
och skänka bort 
begagnade klä-
der och saker?

11. Har skolan 
egna anvisning-
ar för hur man 
undviker avfall?

12. firar man i 
skolan någon 
temadag om av-
fall (till exempel 
under sluta 
slösa-veckan i 
april)?

13. tar ni i un-
dervisningen 
upp att natur-
resurserna är 
begränsade och 
att soptipparna 
fylls?

14. förstår 
eleverna och 
lärarna varför 
man bör minska 
mängden avfall 
och handlar de 
enligt det?

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



ATT MInsKA AVFAll OCH ÅTerVInnA kartläggningsblankett
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15. sorterar man i skolan

bioavfall

papper

kartong och papp

glas

metall

farligt avfall

energiavfall

1�. tillvaratar ni material 
som är lämpligt för  
pyssel, bildkonst eller 
annan återanvändning  
i skolan?

1�. Har skolan en egen 
kompost eller mask-
kompost?

1�. finns det klara  
anvisningar på sorte-
ringskärlen?

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer
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1. gör ni anskaff-
ningarna efter 
övervägande  
och endast vid 
behov?

2. Betonar ni  
hållbarhet samt 
möjlighet att 
reparera och 
underhålla vid 
anskaffningarna?

3. favoriserar ni 
vid anskaffning-
arna produkter 
som har mindre 
miljöpåverkan 
och som är till-
verkade etiskt 

4. Anskaffar ni vid 
mån av möjlighet 
begagnade va-
ror (till exempel 
möbler, motions-
redskap, böcker, 
pysselmaterial)?

5. tar ni väl hand 
om sakerna – vid 
behov också om 
reparation och 
underhåll?

�. samlar ni vid 
läsårets slut in 
halvtomma häf-
ten för använd-
ning nästa år?

�. ger ni immate-
riella gåvor vid 
fest- och bemär-
kelsedagar?

kartläggningsblankett    HÅllBAr KOnsUMTIOn

Ansvarspersonens namn:Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer
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�. Uppmuntrar 
ni eleverna och 
personalen 
till gemensam 
verksamhet utan 
”kapprustning” 
med den finaste 
utrustningen? 

�. Har skolan ett 
bibliotekskort?

10. Har skolan 
regler för hållbar 
upphandling?

11. firar skolan 
en temadag för 
hållbar konsum-
tion (till exempel 
köp inget-dagen 
i november)?

12. tar ni i un-
dervisningen 
upp livscy-
keltänkande, 
ekoeffektivitet, 
konsumtionens 
miljöpåverkan 
och måttfull kon-
sumtion?

13. förstår elev-
erna och perso-
nalen att de egna 
konsumtionsva-
len har betydelse 
för globala mil-
jö- och utveck-
lingsfrågor?

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan�0 • 

1. följer skolan 
hur stor åtgång 
olika maträtter 
har? Beaktar 
man detta då 
man tillreder 
eller beställer 
maten till skolan?

2. Meddelar ni kö-
ket om eleverna 
är frånvarande så 
matmängderna 
kan anpassas?

3. Bjuder ni vid 
mån av möjlighet 
på närmat och 
ekologiskt produ-
cerad mat?

4. Betonar ni i 
skolan mångsi-
dig vegetarisk 
kost (till exempel 
genom en vege-
tarisk dag varje 
vecka)?

5. favoriserar ni 
rättvisemärkta 
produkter vid 
personalens  
kaffepauser?

�. Utnyttjar ni i en 
mångkulturell 
skola möjlighe-
terna att erbjuda 
etnisk mat och 
presentera olika 
matkulturer?

kartläggningsblankett    HÅllBArA MATVAl

Ansvarspersonens namn:Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



HÅllBArA MATVAl kartläggningsblankett

Hållbar utveckling i skolan • �1 

�. Har ni grön-
saksland, bär-
buskar eller 
fruktträd på 
skolgården?

�. Bekantar elev-
erna sig med 
bär, svampar 
och vilda örter 
som man kan 
finna i skolans 
närmiljö?

�. Betonar ni 
lugn, trevnad 
och goda bords-
vanor vid mat-
pauserna?

10. Har ni gjort 
en plan för ut-
vecklande av 
skolans mat-
hållning mot 
ökad hållbar-
het?

11. firar skolan 
en temadag om 
mat (till exem-
pel Hungerda-
gen på hösten)?

12. Behandlar 
ni med elev-
erna matens 
ursprung, olika 
sätt att produce-
ra mat och olika 
matkulturer?

13. förstår elev-
erna och per-
sonalen att de 
egna matvalen 
har betydelse 
för miljön?

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan�2 • 

1. Arrangerar ni till-
sammans med oli-
ka aktörer i skolans 
närområde utfärder, 
happenings eller 
annan gemensam 
verksamhet?

2. ritar ni tillsam-
mans med de nya 
ettorna en gemen-
sam karta över 
skolans närom-
råde?

3. Har skolan ett 
eget fadderområde 
(till exempel en 
skog, en äng eller 
en park)?

4. Utnyttjar ni närmil-
jön i undervisning-
en och vid utflykter 
(naturområden, 
kulturellt eller his-
toriskt intressanta 
platser)?

5. Har ni utvecklat 
skolgården till en 
inspirerande plats 
för skola och fritid?

�. kan eleverna 
påverka trivseln 
i skolan och på 
skolgården?

�. ser ni till att 
skolan, skolgår-
den och skolans 
närområde hålls 
snygga?

kartläggningsblankett    nÄrMIlJÖn

Ansvarspersonens namn:Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan • �3 

�. Utnyttjar man 
skolgården som 
en mångsidig 
inlärningsmiljö 
i de olika läro-
ämnena?

�. gör alla klas-
ser utfärder i 
närnaturen?

10. Har lärarna 
en gemensam 
uppdaterings-
bar lista på 
olika natur-, 
utfärds- och 
besöksmål?

11. firar skolan 
en temadag 
om närmiljön 
(till exempel 
dagen för biolo-
gisk mångfald 
22.5.)?

12. Behandlar ni 
med eleverna 
betydelsen av 
närnatur och 
möjligheterna 
att själv påver-
ka närmiljön?

13. förstår 
eleverna och 
personalen 
betydelsen av 
att ta väl vara 
på närmiljön?

nÄrMIlJÖn kartläggningsblankett

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan�4 • 

1. Bekantar eleverna 
sig med kommunens 
vapen och med land-
skapssången, -djuret 
och -växten? 

2. Bekantar eleverna 
sig med hur man 
tillreder traditionella 
maträtter, bakverk 
och handarbeten?

3. Utnyttjar ni närom-
rådets kulturskatter 
och museer i under-
visningen?

4. Utnyttjar ni i un-
dervisningen äldre 
invånares berättelser 
om skolan och livet i 
området förr i tiden?

5. firar skolan fest-
dagar för olika kul-
turer?

�. Utnyttjar ni i under-
visningen invand-
rarelevers och deras 
föräldrars kunskap 
och erfarenheter om 
olika kulturer?

�. Deltar skolan i in-
ternationella projekt?

kartläggningsblankett    KUlTUrArV OCH KUlTUrell MÅngFAld

Skolans namn: Ansvarspersonens namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan • �5 

�. Har skolan en 
vänskola utom-
lands?

�. Har skolan ett 
fadderbarn eller 
-skola i ett u-land?

10. Bekantar elev-
erna sig med olika 
kulturers sedvän-
jor, maträtter, mu-
sik, spel, litteratur 
m.m. i de olika 
läroämnena?

11. Har ni gjort ett 
mångkulturpro-
gram för skolan?

12. firar skolan nå-
gon temadag om 
kulturarv eller kul-
turell mångfald (till 
exempel fn-dagen 
24.10.)?

13. Behandlar ni 
med eleverna det 
lokala och det na-
tionella kulturarvet 
samt rikedomen 
med olika kultu-
rer?

14. förstår eleverna 
och personalen 
värdet av det finska 
kulturarvet och av 
jordens kulturella 
mångfald?

KUlTUrArV OCH KUlTUrell MÅngFAld kartläggningsblankett

Inle-
dande kart-
läggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan�� • 

1. Använder alla 
som cyklar till 
skolan cykel-
hjälm?

2. Är praxis att 
ingen lämnas  
ensam men en-
sam får man vara 
om man vill?

3. kartlägger ni 
tillsammans med 
eleverna möjliga 
farliga platser på 
skolvägarna, och 
strävar ni till att 
förbättra trygghe-
ten?

4. Är skolans inre 
utrymmen och 
gården funktions-
dugliga, trygga 
och anpassade för 
rörelsehindrade?

5. samarbetar ni 
med olika aktörer 
i skolans närom-
råde för att för-
bättra tryggheten?

�. känner eleverna 
varandras föräld-
rar?

�. Är var och ens 
ansvar att ome-
delbart ingripa  
för att stoppa 
mobbning?

kartläggningsblankett    TrYggHeT

Ansvarspersonens namn:Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan • �� 

�. strävar man  
till en lugn och 
trygg atmosfär  
i skolan så alla 
har arbetsro?

�. får eleverna vid 
behov hjälp och 
stöd av vilken 
vuxen som helst  
i skolan?

10. Har skolan  
stödelevsverk-
samhet?

11. Har skolan kla-
ra och fungerande 
gemensamma 
regler som alla 
känner till?

12. firar skolan 
en temadag om 
trygghet (till ex-
empel 112-dagen  
i februari)?

13. Behandlar ni 
med eleverna  
regelbundet sko-
lans trygghetsplan 
och vad man ska 
göra i nödsituatio-
ner?

14. förstår eleverna 
och personalen 
hur de egna hand-
lingarna påverkar 
allas trygghet?

TrYggHeT kartläggningsblankett

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan�� • 

1. Har eleverna 
representanter  
i de grupper som 
bestämmer om 
skolans verksam-
het?

2. Deltar föräldrar-
na i utvecklingen 
av skolans verk-
samhet?

3. Deltar skolan 
i gemensamma 
tillställningar och 
utvecklingsprojekt 
för närområdet?

4. Använder ni 
elevmedling för 
att utreda konflik-
ter i skolan?

5. Anordnar de 
äldre eleverna 
verksamhet för 
yngre elever un-
der lektionerna 
eller rasterna?

�. samarbetar  
klasserna med 
varandra?

�. samarbetar  
skolan med någon 
annan skola eller 
något daghem i 
närområdet?

kartläggningsblankett    geMensKAP

Ansvarspersonens namn:Skolans namn:

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer



Hållbar utveckling i skolan • �� 

�. samarbetar  
skolan med övriga 
instanser i närom-
rådet (pensionärs-
hem, föreningar, 
natur- och miljö-
skolor, försam-
lingar, företag)?

�. stöder skolan 
arbetsgemen-
skapen genom 
rekreationsdagar, 
hobbygrupper eller 
annan gemensam 
verksamhet?

10. får föräldrar och 
far- och morför-
äldrar delta i sko-
lans vardag och i 
undervisningen?

11. Har lärarna  
en gemensam 
uppdateringsbar 
lista över möjliga 
samarbetsparter  
i närområdet?

12. firar skolan 
en temadag om 
gemenskap (till 
exempel alla  
hjärtans dag 
14.2.)?

13. Behandlar  
ni med eleverna  
betydelse av  
samarbete, hjälp-
samhet och frivillig 
verksamhet?

14. rår det bland 
eleverna och  
personalen en 
öppen anda med 
plats för var och 
en att delta och 
verka på sitt eget 
sätt?

geMensKAP kartläggningsblankett

Inledande 
kartläggning

D
et

ta
 v

il
l 

vi slutkart-
läggning

Ja nej Ja nej Iakttagelser och utvecklingsidéer





MODell 5    Årskalender

AUgUstI

• Vi planerar verksamhe-
ten för hållbar utveckling

• Vi grundar en arbets-
grupp för hållbar  
utveckling och väljer 
årets tema 

• skolfred utlöses.

sePteMBer

• Inledande kartläggning 
av årets tema

• Planering av målen  
och verksamheten

• Internationella freds-
dagen 21.�.

• Bilfria dagen 22.�.

OktOBer

• föräldraträff. årets tema 
för hållbar utveckling 
diskuteras. kom ihåg 
egna kaffekoppar!

• Vegetariska  
världsdagen 1.10.

• energisparvecka,  
vecka 41.

• fn-dagen 24.10.

MAJ

• Preliminär planering av 
nästa läsårs tema för 
hållbar utveckling

• städtalko i närområdet
• Internationella dagen för 

biologisk mångfald 22.5.
• Internationella dagen 

mot tobak 31.5.JUnI och JUlI

• skolan är på sommar-
bete.



feBrUArI

• Utfärd till något  
intressant mål

• Vi börjar planera veckan 
för hållbar utveckling.

• Vi firar grön flagg  
-dagen 2.2. genom att 
bry oss om varandra!

• lånedagen �.2.

DeceMBer

• Internationella frivillig-
dagen 5.12.

• Julfest med temat  
hållbar utveckling.  
endast icke-materiella 
julklappar!

JAnUArI

• Mellanuppskattning  
av arbetet för hållbar 
utveckling och planering 
av vårterminens verk-
samhet

• regional föräldrakväll 
tillsammans med områ-
dets skolor och daghem

• kom ihåg att avfrosta 
frysen!

MArs

• resultat och planer  
presenteras på klasser-
nas föräldraträffar.

• Vi besöker pensionär-
hemmet i grannskapet 
med en påskhälsning.

• Jämlikhetens dag 1�.3.
• Internationella vattenda-

gen 22.3.
• ljusen släcks. Vi är med 

i earth Hour!

APrIl

• Hela skolan firar  
veckan för hållbar  
utveckling under sluta 
slösa-veckan.

• slutkartläggning av 
årets tema för hållbar 
utveckling

• Vi tillverkar första maj 
utstyrsel av återanvänd-
ningsmaterial.

• ta reda på ansökningsti-
derna till natur- och mil-
jöskolornas verksamhet.

• Ut på vårutflykt!

Hållbar utveckling i skolan

nOVeMBer

• elevrådet ordnar  
en bytesdag i skolan.

• Internationella dagen för 
tolerans 1�.11.

• Barnkonventionens  
dag 20.11.

• köp inget-dagen,  
den sista fredagen  
i november



Under fliken finns det  
en kopierbar årskalender 
för arbetet med hållbar 
utveckling. där finns också 
plats för egna anteckningar. 



Denna guide presenterar lätt och 
användarvänligt hur man kan genomföra 
arbetet för hållbar utveckling i skolan.

• Hur vardagsrutinerna ordnas
• Hur eleverna kan medverka
• Hur man beaktar hållbar utveckling  

i undervisningen

Målet med fostran för hållbar utveckling 
är att lära sig leva måttfullt, för jordens 
resurser är begränsade.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab

4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

ISBN 978-952-272-199-0

”I den lyckliga staden fanns det ald-
rig några föroreningar. där fanns 
det rent vatten i motsats till hur det 
är här i Finland. där var det så rent 
eftersom man inte körde så mycket 
med bilar och bilarna släppte inte 
ut så mycket avgaser, bara vatten-
ånga. Bilarna gick där på mat.

I den lyckliga staden kastar man 
inte skräp på marken eller i vattnet. 
där röker man inte tobak, dricker 
inte öl och söndrar inte glasflaskor  
i naturen. där skadar man inte  
naturen, och inte djuren om de är  
i fara att bli utrotade.”


