
 

För tillfället använder finländarna naturresurser och energi tre gånger jordklotets bärkraft. Vår 

livsstil belastar jorden för mycket, och vi använder mer naturresurser än vad vår andel verkligen är. 

Detta är varken rättvist eller klokt. Om vi vill leva här också i framtiden, måste vi klara av att tillägna 

oss en hållbar livsstil. Detta innebär att 

- vi bryr oss om och tar hand om oss själva och andra, också i framtiden 

- vi lever så att vi inte slösar naturresurser och att vi på det sättet bevarar goda 

levnadsförhållanden för alla på jordklotet – också för djur och växter. 

Skolans miljögrupp har i uppgift att få hela skolgemenskapen att inse betydelsen av en hållbar 

livsstil och agera enligt den. Gruppen hjälper till att minska skolans ekologiska fotspår och verkar 

på det sättet också för att främja global rättvisa. 

Man kan åstadkomma stora effekter genom att förbättra skolbyggnadens energieffektivitet, att 

övergå till förnybar energi, att främja skolmåltidens miljövänlighet och att föredra sådana färdsätt 

på resorna till och från skolan och på utflykter som förorsakar så lite utsläpp som möjligt. Det är 

också mycket viktigt att berätta varför det lönar sig att agera på annat sätt och att uppmuntra alla 

att komma med! 

 

Både elever, lärare och annan personal i skolan kan höra till gruppen. Det är möjligt att 

”kärntruppen” består av enbart elever och en handledande lärare, men åtminstone då och då lönar 

det sig att bjuda in också andra, t.ex. rektorn, till möten. Det är bra om det finns elever från olika 

årskurser och både flickor och pojkar i gruppen.  

Ta med alla som är intresserade eller, om de är alltför många, anordna val. Det är svårt att 

bestämma en lämplig storlek för gruppen. Om det finns många fler än 20 frivilliga, lönar det sig att 

dela gruppen i mindre verksamhetsgrupper så att alla har något meningsfullt att göra. I 

enhetsskolor är det bra om en lärare från både låg- och högstadiet är med. I en stor enhetsskola 

kan man också ha separata grupper för yngre och äldre elever, som ändå har ett nära samarbete 

och träffas regelbundet så att hela miljögruppen är på plats. 

Ta reda på saker som man behöver arbeta för just nu. Vad vill eleverna i er skola göra eller vad är 

de bekymrade över? Gör en enkät och planera verksamheten utifrån resultaten. Lärarna, rektorn, 

den övriga personalen i skolan och föräldrarna hjälper till men bestämmer inte vad gruppen gör. 

WWF är expert på hållbar livsstil och miljöfrågor, så det lönar sig att bekanta sig med WWF:s 

webbplats om man vill få tips om aktuella teman. 



 

 

När syftet är att minska de miljökonsekvenser som skolans vardag förorsakar kan man 

åstadkomma mycket genom att koncentrera sig på speciellt följande åtgärder: 

a) att öka skolbyggnadens energieffektivitet och användningen av förnybar energi i skolan 

b) att främja skolmåltidens miljövänlighet genom att t.ex. förebygga matsvinn, minska 

användningen av köttprodukter och öka andelen ekologisk mat 

c) att öka cykling, gång, samåkning och användning av kollektivtrafik på resorna till och från 

skolan och på utflykter.   

Ta reda på vilka åtgärder som redan vidtagits i er skola och vad ni kan göra härnäst. Bekanta er 

med andra miljögruppers verksamhet och med verksamhetstipsen på webbplatsen WWF Koulussa 

eller delta i utbildningar, som anordnas för skolornas miljögrupper, för att hitta inspiration. Börja 

med att samla så många idéer som ni kan hitta på – sedan är det bara att välja ut den mest 

genomförbara.  

Bestäm hur ofta ni ska samlas. Det är bra om gruppen har en regelbunden mötestid såsom ”varje 

månads första tisdag”. Kontrollera med er lärare och rektor om ni kan använda också lektioner, inte 

bara raster, till miljögruppens verksamhet. Miljögruppen kan också fungera som klubb. Bestäm 

alltid ett par mötesdatum i förväg så att saker och ting går framåt. 

Gör upp en mer detaljerad plan utifrån en idé som ni ska förverkliga. Utnyttja WWF Koulussa-

idémallen. Inkludera i planen: 

o Syftet med verksamheten: Varför gör vi det här och vilka mål främjar 
verksamheten? 

o Praktiskt genomförande av idén: Vad gör vi? 
o Genomförandesätt: Vem gör vad? Behöver vi tillstånd av någon? Hur berättar vi 

om vår verksamhet för andra? Hur dokumenterar vi verksamheten?  
o Resurser: Vilka personer och hurdant material behöver vi? Var kan vi genomföra 

projektet? Behöver vi pengar? 
o Tidtabell: När gör vi vilka saker?  

Dessutom kan man lägga till bilder eller skriva i planen: 
o Hur ser verksamheten ut, och vad är det som är intressant med just den här 

idén? 
Slutligen kan man skriva på baksidan av idépapperet hur genomförandet av idén 
lyckades! 

 

För bok över möten och aktiviteter, fotografera och filma samt intervjua deltagare. Posta foton och 

videor på Instagram med nyckelordet #wwfkoulussa. Informera om er verksamhet också på 

skolans webbplats eller blogg, på egen anslagstavla, på skolans infoteve, under morgonsamlingar, 

på föräldramöten, i en lokaltidning etc. så att hela skolan och närsamhället vet vad som pågår.  

Det är jätteviktigt att kommunicera om det som ni gjort, för på det sättet får ni också andra att 

agera. Det är roligare att göra saker tillsammans med kompisar. Genom att följa foton med 

nyckelordet #wwfkoulussa på Instagram får ni en uppfattning om vad andra skolor gör för att  



 

 

 

minska miljökonsekvenserna. När ni utnyttjar sociala medier ska ni göra det så, att ingen på grund 

av det hamnar utanför evenemangen.  

När ni har anordnat ett roligt evenemang lönar det sig att dela med sig av idén också till dem som 

använder webbplatsen WWF Koulussa. Man samlar kontinuerligt nya verksamhetsidéer på sidan 

Kierrätyshuone (”återvinningsrum”) på webbplatsen. Genom att fylla i en kort blankett om en 

aktivitet som ni hittat på och genom att skicka den till WWF kan ni hjälpa andra miljögrupper. Då 

ökar också effektiviteten i er grupp i och med att er verksamhet uppmuntrar också andra att agera! 

Utnyttja era starka sidor. Var och en i gruppen har speciella färdigheter som det lönar sig att 

utnyttja. Dela roller och ansvarsområden i gruppen. 

Be om råd när ni behöver det. Det lönar sig inte att fastna på något som inte fungerar. Lärarna, 

rektorn, den övriga skolpersonalen, föräldrarna och de övriga eleverna hjälper till.  

Vad åstadkom vi? Vad lärde vi oss? Vad gjorde vi bra, och vad kunde vi ha gjort bättre? Hur får vi 

människorna att fortsätta att arbeta med ämnet? Efter ett genomfört evenemang är det bra att på 

följande möte diskutera dessa frågor och vid kommande aktiviteter utnyttja det som man lärt sig. 

Nästa gång lyckas ni säkert ännu bättre! 


