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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen 2020
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
Layout: Göteborgsregionen
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Om materialet
Vi tror att du som läser detta är elevrådsordfö-
rande eller lärare och vi hoppas att du är laddad 
för att hålla i ett kreativt pass tillsammans 
med skolans elevråd. Workshopen kommer att 
resultera i en konkret handlingsplan med idéer 
för hur skolan kan arbeta för att minimera sitt 
avfall. 

Materialet har tre huvudsakliga syften:

• Att bidra till att minska avfallet i skolan  
och i samhället i övrigt

• Att främja hållbar konsumtion 

• Att förse unga beslutsfattare med verktyg för att 
konkret kunna göra skillnad

Målgrupp
Materialet är framtaget för elevråd på hög-
stadiet och gymnasiet, men innehållet går att 
anpassa för en mängd andra grupper av barn, 
elever och unga. Tänk på att alltid anpassa ge-
nomförandet så att övningar och diskussioner 
blir tillgängliga för alla deltagare.

Bakgrund
Detta material togs fram inom ramen för pro-
jektet Vi räknar till 10. Under projektets gång 
har processledare från Göteborgsregionen hållit 
i temapass med elevråd och andra elevgrupper 
runtom i regionen. Syftet med temapassen har 
varit att hjälpa skolorna ta fram en handlings-
plan som ska minska avfallet på skolan.

Text: Jonas Franzén och Anna Pettersson
Layout: Olivia Whitehouse
Projektledare: Elin Svensson
Kontakt: elin.svensson@goteborgsregionen.se

Introduktion
Om alla länder i världen konsumerade på samma sätt som vi gör i Sverige skulle det gå 
åt resurser från drygt fyra jordklot. Med andra ord behöver vi ställa om för att få ner vår 
resursanvändning till en hållbar nivå. Hur gör vi det? Ett sätt är att förebygga avfallet i 
samhället, hemma och i skolan.

Gör så här

Materialet består av tre delar: 

1. Den inledande fakta- och informa-
tionsdelen innehåller allt du och 
gruppen behöver veta om hållbar 
konsumtion och avfallsminimering. 

2. Nästa del består av en workshop 
som du leder och genomför tillsam-
mans med gruppen. Övningarna i 
workshopen tar sammanlagt ca 1 till 
1,5 timme att genomföra. Efter att ha 
fullföljt workshopens olika steg kom-
mer ni att landa i ett antal konkreta 
idéer för det fortsatta arbetet.

3. Den avslutande delen innehåller tips 
på vidare läsning.

Till materialet finner ni också tips 
på digitala arbetssätt kopplat till 
workshopen.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!
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För att detta material ska vara ett konkret stöd i skolans arbete har innehållet tydliga 
kopplingar till både gymnasieskolans läroplan och grundskolans kursplaner. Enligt skolla-
gen är det både i gymnasieskolan och grundskolan rektorns ansvar att skolans arbetsfor-
mer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.

Kopplingar till styrdokument

GY11 
Kap 1: Skolans värdegrund och  
uppgifter

Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skol-
lagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära. Utbildningen ska förmedla och för-
ankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. Undervisningen 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad er-
farenhet. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egen-
värde och respekt för vår gemensamma miljö.

Rättigheter och skyldigheter
Det är inte tillräckligt att i undervisningen för-
medla kunskap om grundläggande demokratiska 
värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elever-
nas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och 
aktivt delta i samhällslivet.

Gymnasieskolans uppdrag
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge elever-
na insikter så att de kan dels själva medverka till 
att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig 
ett personligt förhållningssätt till de övergripan-
de och globala miljöfrågorna. Undervisningen 
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt 
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling.

 
Kap 2: Övergripande mål och  
riktlinjer

Normer och värden
Skolans mål är att varje elev:
• kan göra medvetna ställningstaganden grunda-

de på kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt 
personliga erfarenheter,

• visar respekt för och omsorg om såväl närmil-
jön som miljön i ett vidare perspektiv

• Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande 
över utbildningen. De ska fortlöpande stimu-
leras att ta aktiv del i arbetet med att vidare-
utveckla utbildningen och hållas informerade 
i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha 
möjlighet att ta initiativ till frågor som ska be-
handlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen.

Elevernas ansvar och inflytande
Skolans mål är att varje elev
• genom egen ansträngning och delaktighet, 

utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt 
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

• visar respekt för och hänsyn mot skolans 
personal och andra elever som en del av det 
gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på 
skolan,

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och 
det inre arbetet i skolan,

• utifrån kunskap om demokratins principer 
vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demo-
kratiska former,

• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördju-
pad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och 
stärker sin tilltro till den egna förmågan att 
själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta 
ansvar och påverka sina villkor.
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LGR11 
Kap 1: Skolans värdegrund och 
uppgifter

Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skol-
lagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära. Utbildningen ska förmedla och för-
ankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. Var och en som 
verkar inom skolan ska också främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö.

Rättigheter och skyldigheter
Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande demokra-
tiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas 
i demokratiska arbetsformer och förbereda 
eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den 
ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt 
ansvar. Genom att delta i planering och utvärde-
ring av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan elever-
na utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 
ta ansvar.

Skolans uppdrag
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter 
både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt för-
hållningssätt till övergripande och globala miljö-
frågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Kap 2: Övergripande mål och  
riktlinjer

Normer och värden
Skolans mål är att varje elev:
• visar respekt för och omsorg om såväl närmil-

jön som miljön i ett vidare perspektiv.

Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, 
ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elev-
er. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor som rör dem. Infor-
mationen och formerna för elevernas inflytande 
ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen.

Mål
Skolans mål är att varje elev:
• genom egen ansträngning och delaktighet, 

utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt 
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

• visar respekt för och hänsyn mot skolans perso-
nal och andra elever som en del av det gemen-
samma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,

• successivt utövar ett allt större inflytande över 
sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

• har kunskap om demokratins principer och 
utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former.

Läraren ska:
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett person-

ligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 
skolan,

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande 
på arbetssätt, arbetsformer och undervisning-
ens innehåll samt se till att detta inflytande 
ökar med stigande ålder och mognad,

• verka för att eleverna oberoende av könstill-
hörighet får ett lika stort inflytande över och 
utrymme i undervisningen,

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt 
och arbetsformer,

• tillsammans med eleverna planera och utvärde-
ra undervisningen, och

• förbereda eleverna för delaktighet och medan-
svar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle.
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Hur mycket kan du och resten av gruppen om hållbar konsumtion och avfallsminimering? 
Här kan du fylla på dina kunskaper om de globala målen och lära dig mer om vad begrepp 
som hållbar konsumtion egentligen betyder. 

Fakta: Avfallsminimering och  
hållbar konsumtion

Vi har bara ett jordklot
I inledningen nämndes att om alla världens 
länder konsumerade resurser på samma sätt 
som vi gör i Sverige skulle det behövas cirka 
fyra jordklot. Med andra ord är det hög tid för 
oss svenskar att förändra vår konsumtion till en 
hållbar nivå. 

Det kan vara intressant att fundera på när vi gick 
över gränsen. Hur långt i tiden måste vi gå tillba-
ka för att se när svenskarna konsumerade på ett 
hållbart sätt. Var det före industrialiseringen på 
1800-talet? Eller ännu längre sen?  

 
Svaret på frågan är 1970. Vi behöver inte gå 
längre tillbaka i tiden än så för att hitta en håll-
bar konsumtionsnivå. Det är ganska hoppfullt! 
Det hade varit tuffare att behöva ställa om till 
1910-talets levnadsstandard, eller 1860-talets, då 
stora delar av Sveriges befolkning levde i extrem 
fattigdom.  

 
Hade 2020-talets människor levt som på 
1860-talet hade vi varit ett av världens minst 
utvecklade länder.

Källor:
• Living planet report, Världsnaturfonden 

(WWF), 2018

• Det har blivit bättre – Sverige under 150 år, 
Ekonomifakta, 2015

Ställ gärna frågan till gruppen du arbetar med, 
det kan leda till intressanta diskussioner.

Kopiera gärna texterna och lägga in i 
era digitala ytor. Samla gruppen i era 
digitala mötesrum för diskussion och 
reflektion.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!
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466 kg per person och år
Under 2018 gav varje svensk upphov till 466 kg 
hushållsavfall per person. Förvisso var det 7 kg 
mindre än året innan, men det är fortfarande för 
mycket. Vad består egentligen hushållsavfallet 
av? 

• En tredjedel går till materialåtervinning – det 
vill säga källsortering av t.ex. förpackningar, 
glas och aluminium. 

• 15 % går till biogödsel-och biogasproduktion 
(matavfall) och kompost (trädgårdsavfall).

• Den stora delen, ungefär hälften, går till energi-
utvinning, vilket innebär förbränning av sopor

• En liten del, 0,7 %, går till deponi, det vill säga 
att avfallet bortskaffas genom att läggas på hög.

Källa: 
• Svensk avfallshantering, Avfall Sverige, 2018

Avfallstrappan
De olika sätten att ta hand om avfall kan visuali-
seras i en hierarki, en så kallad avfallstrappa. Ste-
gen i trappan representerar olika sätt att hantera 
avfall och ju högre upp i trappan vi kan komma 
desto bättre.

Det lägsta steget i trappan är deponering, det vill 
säga att avfall läggs på hög. Nästa steg är energi-
utvinning, som innebär att sopor förbränns och 
att värmen och energin (i vissa delar av landet) 
används för att värma upp bostäder. Steget 
upp till återvinning är väldigt viktigt, men det 
räcker inte med återvinning för att minska vår 
resursåtgång till ett jordklot. Man får nämligen 
högre miljövinst av att återanvända produkter så 
långt det är möjligt. Och ännu mindre avfall får 
vi genom att förebygga avfall och konsumera så 
hållbart som möjligt redan från början.

Osynligt avfall
När produkter tillverkas uppstår en mängd avfall 
som konsumenten aldrig ser. Detta brukar kallas 
för osynligt avfall. Det osynliga avfallet som en 
produkt för med sig gör det svårare för konsu-
menten att ta ställning och avgöra vilken mil-
jöpåverkan produkten faktiskt har. Här kommer 
några exempel på produkter och det osynliga 
avfall de medför:

• En mobiltelefon = 86 kilo osynligt avfall (i form 
av gruvavfall, slaggprodukter och anrikade 
metaller) 

• En bärbar dator = 1200 kilo osynligt avfall (i 
form av gruvavfall, slaggprodukter och anrika-
de metaller) 

• Ett par jeans = 25 kilo osynligt avfall (i form 
av gruvavfall samt stora mängder vatten och 
metaller som anrikas) 

Källa: 
• Osynligt avfall, Avfall Sverige, 2019

Vad är hållbar konsumtion?
Enkelt uttryckt kan man säga att hållbar kon-
sumtion är motsatsen till slit-och-slängkonsum-
tion. Så här ser FN:s definition av begreppet ut:

”Att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose 
våra behov, utan att äventyra framtida generationers 
möjligheter att tillgodose sina.”

Att konsumera hållbart handlar med andra ord 
om att välja varor som håller länge, som har 
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låg miljöpåverkan redan från början och som 
producerats under schyssta arbetsförhållanden. I 
begreppet hållbarhet ingår även att reparera och 
återanvända produkter istället för att slänga dem.

Källor:
• Hållbar konsumtion. Sveriges konsumenter, 

u.å

• Hållbar konsumtion och produktion, Natur-
vårdsverket, 2019

• Strategi för hållbar konsumtion, Regerings-
kansliet, 2017 

De globala målen
År 2017 antog FN:s samtliga länder 17 globala 
mål för hållbar utveckling. Målen ska uppnås till 
år 2030 och de kan sammanfattas i fyra punkter:

• Avskaffa extrem fattigdom

• Minska ojämlikheter och orättvisor i världen

• Främja fred och rättvisa

• Lösa klimatkrisen 

Enligt det index som visar hur väl olika länder 
uppfyller målen ligger Sverige generellt bra till,  
vi befinner oss just nu på en andraplats strax 
efter Danmark. Det går bra för Sverige inom 
de områden som rör till exempel god hälsa och 
välbefinnande, jämställdhet, utbildning och 
rent vatten. Däremot ligger vi sämre till när det 
kommer till att uppfylla mål nummer 12 - hållbar 
konsumtion och produktion. 

Med andra ord är hållbar konsumtion en av Sve-
riges stora utmaningar om vi ska lyckas uppfylla 
de globala målen. Det verkar generellt vara så att 
ju bättre det går för ett land ekonomiskt och soci-
alt – desto svårare är det att hålla sin konsumtion 
inom hållbara gränser. 

Källor: 
• Globalamålen.se. UNDP, 2015

• Sustainable development report, 2019

Bra hälsa, god ekonomi och det 
ekologiska fotavtrycket
Det verkar vara så att ju bättre det går för ett land 
när man mäter ekonomiska och sociala faktorer, 
desto svårare är det hålla sig inom planetens 
gränser. Här är en bild som visar Human deve-
lopment index (HDI) på ena axeln och ekologiskt 
fotavtryck på andra axeln. HDI mäter utbildning, 
sjukvård och ekonomi.

Varje bubbla på grafen representerar ett land. 
Storleken på bubblan avgörs av hur många som 
bor i landet. Ju längre åt höger ett land ligger, 
desto bättre hälsa, utbildning och ekonomi har 
landet. Ju högre upp ett land ligger, desto fler 
jordklot behövs ifall alla länder skulle ha samma 
konsumtion som dem. 

Längst ner i det högra hörnet finns den globalt 
hållbara fyrkanten där vi vill att alla länder ska 
ligga. I detta hörn har länderna bra resultat när 
det kommer till hälsa, utbildning och ekonomi, 
samtidigt som resurser konsumeras på ett sätt 
som håller oss inom ett jordklot. 

Källor:
• Global footprint network, 2019

• Come On! Capitalism, Short-termism, Popula-
tion and the Destruction of the Planet, Anders 
Wijkman, Ernst Ulrich Von Weizsacker, 2018

Ställ gärna frågan till gruppen – hur skulle de 
definiera ohållbar konsumtion?

Diskutera gärna med gruppen varför 
de tror att det är så.



Avfallsminimering och hållbar konsumtion - från idé till handling

10

Konsumtion och identitet
Hur kan det då komma sig att vi konsumerar så 
mycket, samtidigt som vi vet att överkonsumtion 
skapar stora problem? Den stora mängd kläder 
som produceras och konsumeras i klädindustrin 
ger upphov till 5 % av världens totala utsläpp av 
växthusgaser. Trots att vi vet detta fortsätter vi 
att köpa nya kläder, och vi gör det ofta. Varför 
är det så? De flesta skulle nog hålla med om att 
ingen behöver 20 olika t-shirts för att hålla vär-
men eller skyla kroppen. Snarare fyller de andra 
funktioner som har med identitet, tillhörighet 
och status att göra. 

Begreppet identitetskonsumtion kan bidra till att 
förklara varför vi köper den där tjugonde t-shir-
ten trots att vi har 19 andra i garderoben. Kläder, 
skor, inredning, teknikprylar, bostäder och bilar 
– vad vi konsumerar säger något om oss, om vil-
ken grupp vi tillhör eller vilken status vi har eller 
vill ha. Att passa in och tillhöra är viktigt i många 
sammanhang. Ibland kan det kosta mycket i 
social status att inte kunna eller vilja passa in i ett 
sammanhang.

Källor: 
• Consumer culture theory,  Arnould, E & Thom-

pson, C, 2005

• Design, lifestyles and sustainability. Aesthetic 
consumption in a world of abundance, Dobers, 
P., & Strannegård, L, 2005

• Marketing Means and Ends for a Sustainable 
Society: A Welfare Agenda for Transformative 
Change, Varey, R. 2010

• Klotet i P1, 2019

Personlig berättelse: Sam, 20 år
Grupptillhörighet och grupptryck är något som 
påverkar mig mycket när det kommer till hur 
jag väljer att klä mig. Jag umgås framförallt i två 
olika typer av sociala sammanhang – ett gäng i 
stadsdelen där jag bor och ett gäng med gamla 
barndomskompisar. Kompisgänget som bor i 
samma stadsdel består av lite alternativa och väl-
digt miljömedvetna människor. De köper nästan 
bara saker på second hand eller anstränger sig 

Diskutera gärna begreppet identitetskonsumtion 
med gruppen. Kan de känna igen sig? 
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för att hitta produkter med så låg miljöpåverkan 
som möjligt. Många har kläder som är gamla och 
slitna och det är aldrig någon som skulle kom-
mentera en trasig skjorta till exempel. I det här 
sammanhanget känner jag mig nästan välklädd!

När jag däremot träffar mina barndomskompisar 
från min gamla hemstad känner jag direkt att jag 
sticker ut och att jag är underklädd. De flesta i 
mitt gamla kompisgäng klär sig modemedvetet i 
dyrare kläder. I det gänget finns inte alls samma 
miljötänk och att handla kläder second hand är 
inte ett alternativ. Det händer att jag får kom-
mentarer om mina kläder och om hur jag ser 
ut. Det brukar vara ok ett tag, men när vi umgås 
under en längre tid känner jag ganska snart att 
jag borde ändra hur jag klär mig för att passa in. 
Det brukar sluta med att jag går och köper ett par 
finare skor, en ny skjorta eller något annat som 
jag egentligen inte behöver.

Det är svårt att stå emot viljan att tillhöra. Jag 
märker att jag är känslig för grupptrycket som 
uppstår bland de man umgås med. Men det finns 
ett område där jag lyckats stå på mig! Jag har 
nämligen aldrig skaffat smartphone. Nuförtiden 
tycker vissa att det är lite coolt, lite retro att jag 
har en gammal knapptelefon. Men när smartpho-
nes slog igenom stort blev jag väldigt hånad för 
det. Jag lyckades ändå stå emot. Kanske är teknik 
ett område där jag inte bryr mig om att jag stick-
er ut, medan jag är känsligare när det kommer 
till kläder?

Jag tror att en del av lösningen på klimat- och 
miljöproblemen är att vara med och skapa håll-
bara trender. Till exempel genom att köpa saker 
med låg miljöpåverkan och som producerats 
under schyssta arbetsförhållanden. Eller genom 
att se på second hand som ett naturligt alternativ, 
att man inte måste köpa nytt hela tiden. 

Konsumtionen, ekonomin och 
jobben
Mycket tyder på att vi inte bara behöver förändra 
vår konsumtion, utan också minska vår konsum-
tion om vi ska lyckas leva som om vi endast hade 
ett jordklot. Men vad skulle hända med ekono-
min och jobben om konsumtionen plötsligt gick 
ner drastiskt?

Om vi konsumerar mindre påverkas alla led - 
från den lokala klädbutiken till den som produce-
rar bomullen i tyget kläderna sys av.  Om vi slutar 
handla kläder minskar klädbutikens försäljning 
och deras omsättning. Till slut skulle de behöva 
börja säga upp sina anställda. Alla dessa steg 
påverkar förstås ekonomin. 

Här gäller det att vi hittar nya sätt att ha en bra 
och fungerande ekonomi, med arbetstillfällen 
inom produktionen av varor och tjänster produ-
ceras som håller oss inom planetens gränser. 

Källor: 
• Come On! Capitalism, Short-termism, Popula-

tion and the Destruction of the Planet, Anders 
Wijkman, Ernst Ulrich Von Weizsacker, 2018

• Tillväxt till varje pris. Mikael Malmeus, 2013

Exempel: skola som minskade  
sitt avfall
Sandklevskolan är en F-9 skola i Göteborg som 
under nio månader arbetade med att minska sitt 
avfall. De fick stöd av förvaltningen Kretslopp 
och vatten i Göteborgs stad. De började med att 
identifiera inom vilka områden de hade störst av-
fallsmängder. Det visade sig vara pappersavfall, 
restavfall och matavfall. Nedan finns ett axplock 
med några av de åtgärder skolan införde för att 
minska avfallet inom de olika områdena.

Inspireras gärna av Sandklevskolans arbete när 
ni sätter igång med er egen handlingsplan! 

Diskutera gärna med gruppen vad det 
finns för arbetstillfällen och yrken där man 
producerar varor eller utför tjänster som 
har låg miljöpåverkan?
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Åtgärder för att minska pappersavfall 
 
Exempel från Sandklevskolan:

• Skrivpapper har ransonerats och förvaras nu under uppsikt av lärarna 
i klassrummen. Eleverna måste be lärarna om papper och motivera 
varför. 

• Baksidor av papper återbrukas som anteckningspapper. Baksidorna 
finns i lådor i klassrum, arbetsrum och kontor. 

• Elever och pedagoger uppmuntras att arbeta digitalt genom datorer, 
plattor och andra digitala verktyg. 

• Skolan har sagt upp reklam och kataloger från 27 olika företag. Expedi-
tionen ansvarar för uppsägning av reklam samt av post till personal som 
slutat. 

• Anteckningspapper har ersatts med mini-whiteboards i årskurs 1–3. 

• Visst undervisningsmaterial lamineras och återanvänds, till exempel 
recept i hemkunskap och vissa matteuppgifter. 

Åtgärder för att minska matavfall 
från Sandklevskolan! 
 
Exempel från Sandklevskolan:

• Tallrikssvinnet vägs varje dag och man skriver upp mängden på ett an-
slag i matsalen för att upplysa eleverna om hur mycket mat som slänts. 

• Kökspersonalen och pedagogerna pratar med eleverna om att ta lagom 
med mat. 

• Kökspersonalen tar vara på matrester, till exempel genom att laga nya 
rätter eller som mellanmål. 

• En ny regel har införts för eleverna i lägre åldrar om att ingen får lämna 
bamba innan alla i klassen ätit färdigt. Klasserna äter också i omgångar 
så att det inte ska bli för långa köer. 

• Man har köpt in mindre skålar, bleck och kantiner för att ha mot slutet 
av serveringen. 

• Kökspersonalen har slutat laga extra mat ”för säkerhets skull”. Istället 
färdigställer och värmer man mat efterhand som den går åt. Om något 
skulle ta helt slut finns reserver att tillaga snabbt. 

• Eleverna föregår med gott exempel genom att äta upp det som serveras 
och inte klaga om man får vänta medan köket värmer ny mat om den 
tillfälligt tagit slut. 
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Övriga åtgärder 
 
Exempel från Sandklevskolan:

• Eleverna har gjorts delaktiga i åtgärderna och är idag medvetna om 
varför avfallet behöver minska. 

• För att hålla frågan levande diskuterar man regelbundet frågan om hur 
avfallet kan minska på skolans husmöten.
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Workshop: Från idé till 
handlingsplan
Den här workshopen genomförs i ett antal steg som ska landa i konkreta idéer för skolans 
framtida arbete med avfallsminimering och hållbar konsumtion. Första steget är att disku-
tera vad avfallet i skolan och hemma egentligen består av.

Tips!
Diskussionsövning: Vad är det  
som slängs och varför?
Dela in deltagarna i grupper om två-tre elever i 
varje. Använd frågeställningarna nedan för att få 
igång diskussionen. Be deltagarna skriva ner vad 
som kommer fram under samtalet.

Om du märker att grupperna har svårt 
att komma igång kan det vara bra att 
förtydliga att avfall är allt man gör sig 
av med – det handlar med andra ord 
både om sådant som slängs direkt i 
soporna men även om sådant som går 
till återvinning (som konservburkar 
och papper) och sådant som skänks 
bort (till exempel kläder och hemelek-
tronik).

Använd det digitala kommunikations-
verktyg gruppen är vana vid. Skapa 
olika digitala rum, två-tre elever i 
varje. Låt eleverna kommunicera i 
videowebb eller via chat.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!
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Fråga 1

Diskussionsfråga: Vad slängs i skolan? 

• Vad slängs av era lärare?

• Vad slängs av er elever?

• Vad slängs av vaktmästare/lokalvårdare

Fråga 2

Diskussionsfråga: Vad slängs i hemma? 

• Vad slängs av er?

• Vad slängs av era föräldrar?

Nästa steg - varför?
Efter 5-10 minuter är det dags att samla deltagar-
na igen och fördjupa diskussionen. Be en grupp 
i taget att presentera vad de kommit fram till. 
Skriv upp deras svar på tavlan. 

När vi identifierat vad som slängs är det dags att 
fundera på varför det slängs. Ringa in några saker 
som ni kan diskutera kring. Det kan vara till ex-
empel mat, papper, gamla möbler, hemelektronik 
och kläder.  

Utgå från följande  
diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga: Vad slängs i 
skolan och hemma? 

• Varför slängs detta av era 
lärare?

• Varför slängs detta av er 
elever?

• Varför slängs detta av vakt-
mästare/lokalvårdare?

• Varför slängs detta av era 
föräldrar?

Återsamla gruppen i ert digitala 
grupprum. Använd en gemensam 
digital skrivyta för att samla upp  
elevernas svar.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!
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Idéverkstad
Nu är det dags för gruppen att fundera på vad 
skolan kan börja göra annorlunda för att mins-
ka avfallet. Låt eleverna först reflektera på egen 
hand kring frågan nedan.
 

Hur kan ni i elevrådet jobba med att  
minska avfallet och få fler att konsumera 
mer hållbart?

Efter ett par minuter av enskild reflektion, para 
ihop eleverna två och två.  Låt eleverna i paren 
presentera sina tankar och idéer för varandra. 
Efter en stunds diskussion, be paren att enas om 
tre idéer som de tycker är extra bra. 

Skapa nya större grupper genom att sätta ihop 
paren till grupper om fyra. Varje par presenterar 
de tre idéer man valt ut. Gruppen ska sedan, på 
ett demokratiskt sätt där alla får komma till tals, 
välja ut ett par idéer som man vill jobba vidare 
med och utveckla.

Tips!

Om eleverna har svårt att komma 
igång, påminn om de olika exemplen 
på avfall som står på tavlan som ett 
sätt att öka inspirationen. 

Grupperna kan använda  
frågorna nedan för att 
 utveckla sina idéer:

1. Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

2. Varför ska vi göra det?

3. När ska vi göra det?

4. Vad är nästa steg?

• Behöver vi prata med någon för att 
kunna genomföra idén?

• Ska vi informera övriga elever, 
lärare, rektor och skolpersonal om 
vad som är på gång? 

• När ska vi ha nästa möte?

• Vad ska vi ha gjort innan dess?

• Vem ska göra vad?

Förbered i förväg vilka som ska prata 
med varandra i mindre grupper. 
Så blir det enklare för eleverna att 
komma igång när ni befinner er i er 
digitala miljö.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!

Gör om handlingsplanen till ett 
digitalt formulär för eleverna att fylla i.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!
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Handlingsplan
Skola:

1 Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

Varför ska vi göra det?

När ska vi göra det?

Vad är nästa steg?
Behöver vi prata med någon för att kunna genomföra idén? Ska vi informera övriga elever, 
lärare, rektor och skolpersonal om vad som är på gång? När ska vi ha nästa möte? Vad ska vi 
ha gjort innan dess? Vem ska göra vad?

2

3

4
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Tips!
Det är viktigt att gruppen själva får 
komma på egna idéer. För att få igång 
tankarna kommer här några exempel 
på vad andra skolor har jobbat med: 

• Matsvinnstävling

• Klädbytardag

• Digitalisera skolmaterial 

• Ha ett maxtak på antal antecknings-
block varje elev får

• Utbilda lärarna i hållbar konsumtion 
och matsvinn

• Byta ut engångsmuggar i caféterian 
till riktiga muggar med ett pant- 
system

• Återanvända gamla möbler i slöjden

När varje grupp har utvecklat ett eller två förslag 
är det dags att återsamlas i helgrupp. Varje grupp 
får nu presentera sina förslag. Du som håller i 
passet har en viktig uppgift här som moderator 
och samtalsledare. Hjälp gruppen att tillsam-
mans enas om ett antal idéer (max fem stycken) 
att arbeta vidare med. 

Grattis! Ni nu har kommit en bra bit på vägen 
med att minska skolans avfall och få fler att kon-
sumera hållbart. 

Förbered i förväg hur gruppen ska do-
kumentera sina tänkta aktiviteter. Till 
exempel genom film, foto eller digital 
nyhetsartikel.

Tips på  
digitala  
arbetssätt!
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Tips och länkar
Här följer tips och länkar till skolmaterial och annan läsning om hållbar konsumtion  
och avfallsminimering.

Avfall Sverige
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. 
https://www.avfallsverige.se/

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. De är en ideell förening som jobbar med 
opinionsbildning och informationsspridning. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är deras vik-
tigaste arbetsområden. Här finns Sveriges kanske största bank av skolmaterial inom området. https://
www.naturskyddsforeningen.se/skola

WWF
Världsnaturfonden (WWF) är världens största naturvårdsorganisation. Här finns en stor mängd skol-
material och här kan man bland annat räkna ut sitt ekologiska fotavtryck. 
https://www.wwf.se/utbildning/

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent är en ideell förening som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Här 
finns en stor mängd skolmaterial. https://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/materi-
al-skola

UNDP - De globala målen
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/

Konsumentverket
Konsumentverket är en svensk myndighet med uppdrag att hålla koll på dagens och framtidens konsu-
mentvardag för att alla ska kunna handla medvetet. Här finns skolmaterial som utgår från ett konsu-
mentperspektiv. https://www.konsumentverket.se/for-larare/

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende certifieringsorganisation som arbetar för att motverka fattigdom och bidra 
till att odlare och anställda med egen kraft kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Här finns 
skolmaterial som fokuserar på de sociala aspekterna av hållbar konsumtion. https://fairtrade.se/enga-
gera-mig/sprid-fairtrade-dar-du-ar/fairtrade-for-skolan/

Skolverket
Skolverket har tagit fram en lärmodul i hållbar utveckling. Modulen tar upp flera frågor kring undervis-
ning om hållbar utveckling och vänder sig till arbetslag som vill arbeta med området utifrån ett ämnes-
övergripande perspektiv.
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/01-hallbar-utveckling/alla
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Göteborg stad – Förebygg avfall i skolan
Förebygg avfall i skolan bygger på ett pilotprojekt som genomförts av Sandeklevsskolan i Göteborgs 
Stad tillsammans med förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/76016de5-8ae7-497f-ab12-9a4d289a805f/F%C3%B6re-
bygg+avfall+i+skolan.pdf?MOD=AJPERES
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Källhänvisning
Här finns alla källor samlade under respektive underrubrik i avsnittet Fakta:  
Avfallsminimering och hållbar konsumtion. 

Vi har bara ett jordklot
Living planet report. Världsnaturfonden (WWF), 2018
https://www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2018-svensk-sammanfattning-final/

Det har blivit bättre – Sverige under 150 år, 2015. Ekonomifakta.se, som är en del av Svenskt Närings-
liv. https://www.ekonomifakta.se/globalassets/pdf/eko_det-har-blivit-battre_2015_web.pdf

466 kg per person och år
Svensk avfallshantering 2018. Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation för avfallshan-
tering. https://www.avfallsverige.se/

Osynligt avfall

Osynligt avfall. Avfall Sverige. 
https://www.avfallsverige.se/osynligtavfall/

Vad är hållbar konsumtion?
Hållbar konsumtion. Sveriges konsumenter, u.å
https://www.sverigeskonsumenter.se/vad-vi-gor/hallbar-konsumtion/

Hållbar konsumtion och produktion. Naturvårdsverket, 2019
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omra-
de/Konsumtion-och-produktion/

Strategi för hållbar konsumtion. Regeringskansliet, 2017 https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/
strategi-for-hallbar-konsumtion/

De globala målen
Globalamålen.se. Som är en del av FNs utvecklingsprogram UNDP 
https://www.globalamalen.se/

Sustainable development report, 2019. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN). Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. New York (2019) 
https://dashboards.sdgindex.org/#/

Bra hälsa, god ekonomi och det ekologiska fotavtrycket
Global footprint network, 2020. Open data platform. Explore data. Sustainable development. 
https://www.footprintnetwork.org

Konsumtion och identitet
Consumer culture theory. Twenty years of
research. Journal of Consumer Research 31(4), 868-882. Arnould, E & Thompson, C, 2005
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Design, lifestyles and sustainability. Aesthetic consumption in a world of abundance. Business Strategy 
and the Environment, 14(5), 324-336. Dobers, P., & Strannegård, L, 2005

Marketing Means and Ends for a Sustainable Society: A Welfare Agenda for Transformative Change. 
Journal of Marcromarketing, 30, 113-124. Varey, R, 2010

Klotet i P1, Klädernas mörka avigsidor, 2019 https://sverigesradio.se/

Konsumtionen, ekonomin och jobben
Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Anders Wijkman, 
Ernst Ulrich Von Weizsacker, Springer-Verlag New York Inc.
2018

Tillväxt till varje pris. Mikael Malmeus, Notis förslag, 2013

Exempel: Skolan som minskade sitt avfall 
Förebygg avfall i skolan. Göteborg stad, 2019 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/76016de5-8ae7-4
97f-ab12-9a4d289a805f/F%C3%B6rebygg+avfall+i+skolan.pdf?MOD=AJPERES
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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