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KLASSENS MILJÖMANUAL

Uppdraget handlar om att eleverna gemensamt ska ta fram en miljömanual för klassen. 
Bra övningar att ha gjort innan ni tar er an uppdraget:

• Hållbar utveckling – vårt ekologiska fotavtryck
• Miljö - Värderingsövning

Bra faktablad att ha till hands som stöd till eleverna är:

• Hållbarhetsbegreppet

MILJÖVÄNLIGA HANDLINGAR
Dela in klassen i mindre grupper.

Låt eleverna i grupper komma fram till vad som är typiska miljövänliga saker som 
eleverna kan göra i vardagen. De ska komma på mellan två och tre handlingar per 
grupp. Förklara att de ska rita och förklara dessa handlingar på att sätt så att andra 
kan lära sig av dem. 

Exempel på vardagshandlingar kan vara att stänga av ljuset, att slänga skräp i pappers- 
korgen, att cykla och att inte slänga mat. Det ska vara saker som eleverna själva kan 
göra i sin vardag. 

Du och eleverna kan välja olika sätt att förklara handlingarna;

Digitalt fotografi. Om ni har tillgång till mobiltelefon med kamera eller digitalkamera 
kan eleverna själva posera och fotografera de miljövänliga handlingarna. Eleverna 
kan antingen göra det under lektionen eller under dagen, om de till exempel vill 
fotografera på olika platser på skolan.

Teckna en beskrivning av handlingarna. De kan antingen teckna en person som 
gör handlingarna, eller på andra sätt med pilar och förklarande text skriva vad det  
är för handling. 

NI BEHÖVER
• Pennor
• Papper
•  Eventuellt mobilkamera  

eller digitalkamera

TIPS!
•  Samla alla handlingar i ett 

häfte som eleverna kan 
behålla, som blir deras  
gemensamma miljömanual.



Bild 
Bildframställmning
•  Framställning av berättande och informativa bilder,  

till exempel serier och illustrationer till text. 
•  Bildframställning genom teckning, måleri,  

och fotografering.
Bildanalys
•  Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala 

om bilders utformning och budskap.
 
Biologi
Natur och samhälle
•  Människans beroende av och påverkan på naturen och 

vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystem-
tjänster, till exempel nedbrytning och rening av vatten 
och luft.

 

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till del av den.

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)
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Geografi
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
•  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 

miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 
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.


