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HÅLLBAR UTVECKLING PÅ SKOLAN
Denna uppgift är ett projektarbete där eleverna undersöker möjligheten att förändra 

saker på skolan och i sin närhet som leder till bättre miljö och hållbar utveckling.

Syftet är att låta eleverna använda sina kunskaper om hållbarhet och miljö för  

att på ett kreativt och roligt sätt lösa ett hållbarhetsrelaterat problem i den  

egna närmiljön.

Uppgiften är omfattande och kommer ta minst tre timmar att slutföra för eleverna. 
Det krävs planerings- och förberedelsearbete av dig som lärare för att uppgiften ska 
kunna genomföras till fullo.

Ett alternativ som tar mindre tid i anspråk, så väl i dina förberedelser som för arbe-

tet i klassen, är att endast göra uppgiftens två första steg. Eleverna missar  

då möjligheten att presentera sina lösningar och påverka beslut, som en övning  

i demokratiskt arbete.

NI BEHÖVER
Se till att det finns gott om  
material t.ex: 

•  Gamla tidningar med foton 
som går att klippa i

• Pennor i olika färger
• Papper i olika färger
• Limstift
• Saxar
• Stora tjocka papper
•  Eventuellt datorer  

och skrivare
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FÖRBEREDELSER
Planering

Tala med skolans rektor, en lokal politiker eller tjänsteman om det finns något 
hållbarhetsrelaterat problem på skolan eller i skolans närhet som din klass kan få i 
uppgift att ta fram ett lösningsförslag på.

Bestäm ett område som eleverna ska arbeta med, baserat på tidigare arbete och 
skolans förutsättningar. Problem som eleverna kan arbeta med kan t.ex. vara:

•  Kan skolan bli mer miljövänlig genom att minska mängden mat som slängs? 
Eller kan skolan använda mindre papper?

• Är skolan duktig på att källsortera och återvinna? Kan skolan bli bättre?
•  Går det att göra något för att minska skolans och personalens koldioxidut-

släpp? Så som att minska bilkörning och transporter?

GENOMFÖRANDE
Del 1 – 60 minuter

Berätta att de ska få i uppgift att lösa ett problem på skolan. Presentera problemet.

Säg att ni först måste ska�a er en tydligare bild av vad problemet handlar om. Hjälp 
eleverna att komma fram till vad problemet innebär för skolan och för omvärlden. Ett 
bra sätt kan vara att rita en tankekarta på tavlan och fylla på allt eftersom ni kommer 
på fler saker.

Sedan ska eleverna arbeta i grupper för att ta fram lösningsförslag som de skall pre-
sentera för sina klasskompisar. De får arbeta med text och bild för att visa sitt förslag. 
Till sin hjälp har de allt material som finns tillgängligt för övningen, se ”Utrustning 
som krävs”.

Tips! Du kan låta eleverna använda andra tekniker och uttryckssätt för att presen-

tera och förklara sitt förslag. Så länge resultatet går att visa upp. Bara kreativiteten 

sätter gränser!

Del 2 – 60 minuter

I denna del får eleverna både öva på att kritiskt granska och bedöma sitt eget och 
andras arbete.

Dela in klassen i nya grupper – inte med samma medlemmar som i del 1 – och  
placera ut grupperna vid de olika lösningsförslagen. Se till att åtminstone en medlem 
ur den ursprungliga gruppen är med vid ”sitt” lösningsförslag.

Säg till grupperna att deras uppdrag är att granska förslaget ur hållbarhetssynpunkt. 
Löser det problemet både på kort och lång sikt? Tar lösningen hänsyn till både miljö, 
människor och ekonomi?

Efter att de har kommit fram till vad de tycker om lösningen ska de nya grupperna 
presentera vad de tycker om lösningsförslaget för hela klassen.

När alla förslag har blivit presenterade röstar klassen om vilken grupp som skall 
presentera sitt förslag som klassens slutgiltliga lösningsförslag.
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CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)

Geografi
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

•  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 
miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Samhällskunskap
Beslutsfattande och politiska idéer

•  Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. 
Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd  
och föreningar. Hur individer och grupper kan  
påverka beslut.

Denna uppgift är ämnesövergripande. Centralt innehåll som 
berörs finner vi i ämnena geografi, hem- och konsumentkunskap, 
biologi och samhällskunskap.

Biologi
Natur och samhälle

•  Människans beroende av och påverkan på naturen och 
vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystem- 
tjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och 
rening av vatten och luft.

Hem- och Konsumentkunskap
Miljö och Livsstil

•  Val och användning av varor och tjänster som används 
i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

•  Återvinning i hemmet och i närområdet och hur  
den fungerar.
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Del 3 – slutmålet

Gruppen får presentera sitt förslag i lämpligt sammanhang.

Diskutera i god tid tillsammans med eleverna igenom hur de vill presentera sin  
lösning. Ge dem god tid att förbereda sig, så att de kan känna sig stolta över det  
de presenterar. 

Tips! Ring gärna lokalpressen och be dem intervjua eleverna samt rektorn,  

politikern eller tjänstemannen som mottar det färdiga förslaget från eleverna.


