DE UNGAS EKOTEAM
Lärarens och handledarens guide

F

int att ni har gått in för att
fullfölja De ungas ekoteamprogrammet med er grupp.
De ungas ekoteam-materialet
grundar sig på ett internationellt ekoteamprogram för hushåll, vilket
koordineras i Finland av Gap Finland –
Föreningen för hållbar livsstil rf. Det finns
olika versioner av ekoteam-programmet,
bl.a för daghem och kontor. Ett program
för unga (13-16 -åringar), som börjar
bygga sitt eget liv, men som bor och
konsumerar på sina föräldrars villkor, har

planerats redan i flera år. De ungas ekoteam erbjuder möjlighet att fundera över
sina egna handlingssätt ur miljöperspektiv
tillsammans med andra, samt att ändra
sitt eget liv i en miljövänligare riktning
med hjälp av små, vardagliga handlingar.
De ungas ekoteam hjälper att få uppfattning om miljöproblem och den egna rollen
i miljöskyddet. Centralt är interaktivt
grupparbete, erfarenheter och reflektion
tillsammans med andra samt att finna
betydelse för den egna verksamheten.

De ungas ekoteam kräver inte att hela skolan eller ungdomsgården deltar, utan programmet kan fullföljas i grupper, klasser
eller läroämnen. En entusiastisk grupp kan
börja De ungas ekoteam och få med de
andra. De ungas ekoteam-verksamheten
stöder skolans och ungdomsgårdens miljöprogram, och det kan fullföljas som en del
av Grön flagg-programmet och certifikatet
för hållbar utveckling för skolor.

aana Hiltunen och Heli Konivuori har
gjort De ungas ekoteam-materialets
texter och uppgifter, layouten och
illustrationerna gjorde Juha Harju.
Texten är översatt till svenska av Janne
Nyström.

Risto Tenhunen från Eco-One, Katja Viberg från
Huvudstadsregionens återvinningscentral, Laura
Manninen och Malva Green från Luonto-Liitto,
Heikki Niinimäki och Tarja Heikkonen från
Finlands naturskyddsförbund, samt lärare Kirsi
Arino från Kottby skola.

Feedback och frågor angående materialet kan
skickas till adressen ekotiimi@gmail.com.

Ett stort tack till alla skolor som pilotprovat materialet, till lärarna och eleverna: Ahtiala-skolan
i Lahtis (Essi Peippo), Lahtis lyceums grundskola
(Eila Pylvänäinen), Kärpänens skola i Lahtis
(Ilkka Aho), Seppäs skola i Kyrkslätt (Irma Koskimies och Elina Särkelä), Vesalas skola (Niklas
Koppatz), samt expertgruppens medlemmar:
Aino Alasentie från Sällskapet för miljöfostran
i Finland, Erkka Laininen från Okka-stiftelsen,

De ungas ekoteam-programmet har finansierats
av miljöministeriet, utbildningsministeriet, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Alfred Kordelins
stiftelse samt Lahtis stad.

J

Den svenska översättningens finansiärer:
Ungmartha r.f. och Sparbanksstiftelsen i Helsingfors

Materialpaketen kan laddas ner från internet på
adressen www.ekotiimi.fi. De ungas ekoteam är
ett program för hållbar utveckling och p.g.a. dess
bredd är den inte alltäckande. Vår avsikt är att
förbättra projektet med tiden och därför önskar
vi förslag på förbättringar.
Vi är glada över att ni deltar!
Augusti 2011
Heli Konivuori och Jaana Hiltunen
Gap Finland – Föreningen för hållbar livsstil rf
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1. Presentation av materialet

M

aterialet är uppdelat i nio olika livsområden, temadelar:
Mitt rike (det egna rummet),
En blick i spegeln (mode och
utseende), Jag och mina
artfränder (mänskliga relationer), Maten
i vågskolen (mat), Välbefinnande (hälsa),
Allmänt häng (fritid), Genomtänkta
hobbyer (hobbyer), De unga vid rodret
(skolan) och Jag som stor (framtiden).

Temadelarna kan annars göras fritt i vilken
ordning man vill, men Jag som stor är det
bäst att lämna sist.
Varje del består av ett test i början och
slutet, en introduktion till temat, samt
18-22 Jordglobsuppgifter. Av de här uppgifterna gör varje elev åtminstone en från
varje sida. Till sist kan ni tillsammans räkna
hur mycket ni med era ekohandlingar

har sparat, minskat på förbruket av naturresurser eller koldioxidutsläpp. De olika
delarna innehåller uppgifter som har med
följande miljöteman att göra: hållbar konsumtion, energi, trafik och vatten.

Uppgifterna för olika teman
			Vatten

Energi

Trafik

Hållbar konsumtion

1. Mitt rike		

4		

3, 5, 6, 9 		

-		

5, 6, 7, 8, 9

2. En blick i spegeln		

3, 7, 8 		

3		

-		

3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Jag och mina artfränder

8		

-		

6, 7		

3, 4, 5

4. Maten i vågskålen

4		

3, 4		

6, 7		

5, 6, 7, 8, 9

5. Välbefinnande		

3		

7		

8		

3, 4, 5, 6

6. Allmännt häng		

4, 8		

6, 8 		

5, 8 		

3, 4, 7, 8

7. Genomtänkta hobbyer

8		

4, 8		

5		

3, 6, 7, 9

8. De unga vid rodret

3, 4, 6		

3, 4, 5		

3, 4, 7		

3, 4, 6, 8

9. Jag som stor		

-		

- 		

-		

-

Gör det själv uppgifterna
Dessutom finns det i varje temadel
en gör det självuppgift. I dessa lär vi oss praktiska färd
igheter som
har med temat att göra.
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2. Användning av materialet

E

koteam-materialet kan användas i de ungas fritidsverksamhet
och vid ungdomsgården samt
i skolan i olika läroämnens och
lärares lektioner, bl.a. hälsokunskap, hushåll, biologi, geografi, kemi
och fysik. Det finns många sätt att fullfölja
det. Ni kan t.ex. använda materialet i en
miljöklubb, i en kurs som har med hållbar
utveckling att göra eller i samarbete mellan
olika handledare och lärare eller läroäm-

nen. Som handledare känner du din grupp
och kan välja det rätta sättet för dem att
fullfölja De ungas ekoteam. Det viktiga är
att alla har möjlighet att delta; göra handlingar för miljön och berätta om vad de
upplevt. De här redskapen lönar det sig att
använda: ett litermått för att mäta vatten,
termometer och en energimätare, som
man kan låna från biblioteket eller det lokala elbolaget.

© Gap Finland – Föreningen för hållbar
livsstil rf. 2011. Användning och kopiering
för läro- och uppfostringsarbete tillåten,
inte för kommersiella ändamål.

Tips för att fullfölja ekoteamarbetet
1. Genomförningssätt

Först bestämmer man om man gör alla
temadelar eller väljer man den här gången
bara vissa delar. Sedan bestämmer man
i vilken ordning man bekantar sig med
temadelarna: är ordningen samma för alla
eller får mindre grupper göra temadelar i
den ordning de vill. Det senare alternativet
är jobbigare för handledaren, men gör
det möjligt för deltagarna att ta sig framåt
enligt egna intressen.

2. Val av grupper

Vi rekommenderar att ungdomarna
arbetar i samma grupper genom hela materialet, så når de ett större djup i behandlandet av materialet. En passlig storlek för
en grupp är 3-5 deltagare.

3. Introduktionerna och
testen

Varje tema börjar med en kort introduktion som kan fullföljas hur man vill.
Antingen kan läraren/handledaren berätta
om det eller så ungdomarna (om de
föregående gång har fått det som uppgift).
I början kan man också ge varje grupp ett
tema, som gruppen i god tid börjar förbereda. För introduktionerna finns det på

www.ekotiimi.fi-sidorna tips om hur man
söker material och information. Testet i
början av temadelen görs självständigt,
antingen på förhand (kanske hemma före
träffen) eller efter introduktionen.

6. Gör det själv-uppgifterna

4. Gruppverksamhet och
val av uppgifter

7. Sluttestet

Efter introduktionen samlas deltagarna i
sina grupper och diskuterar det nya temat
och kommer överens om vilka jordglobsuppgifter de tänker göra och inom vilken
tid. Ungdomarna kan inom gruppen välja
samma eller olika uppgifter beroende på
sitt intresse.

5. Om erfarenheter

Alltid före man förflyttar sig till nästa tema
diskuterar grupperna och funderar på
jordglobsuppgifterna, vad som lyckades
eller var svårt samt vilka tankar de väckte.
I det här skedet kan det vara bra att samla
in nya uppgiftsidéer. Om man vill ta fram
olika perspektiv kan det vara bra att hålla
ett sammandrag av temat för hela gruppen.

Temadelarnas sista uppgift är Gör det
själv-uppgiften, som försöker sporra
eleverna att lära sig konkreta färdigheter.
De har med något delområde av temat att
göra.
Till sist gör man om testet från början av
temadelen (med en annan färg) och med
hjälp av det ser man hur ens vanor har
ändrats.

8. Naturresurssparningar

Varje sida innehåller en Så här påverkar
du-del, med ett exempel på hur mycket
naturresurser du sparar eller hur mycket
koldioxidsutsläpp du minskar genom att
göra en uppgift. Om man vill kan man söka
upp motsvarande information för andra
uppgifter. Till sist räknar hela gruppen ihop
hur mycket de sparat.

Exempel på ett ekoteammöte
1. Man talar om erfarenheterna i mindre grupper och möjligtvis om nya uppgifter.
2. Introduktion av det nya temat av
handledaren eller de unga
3. Diskussion i smågrupper och val av
uppgifter
Det här är bara riktgivande råd och var och
en handlar med sin grupp som han eller
hon tycker är bäst. Det viktigaste är att det
finns tillräckligt med tid för grupparbete.
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3. Ta kontakt

V

isst tar du väl kontakt om något är oklart eller om
du behöver vägledning under arbetet eller vid
möjliga problem, ekotiimi@gmail.com.

4. Saker man kan ta upp vid
introduktionerna

H

ållbar utveckling, naturresurserna, ekosystemet och
materians kretslopp, hållbar
livsstil, individens möjligheter
att påverka i miljöfrågor, ekoeffektivitet, ekologiskt fotavtryck, ojämnlikheten i konsumtion

amhet med el och energi, apparaternas
användningsavsikt, energieffektivitet, hur
man räknar energiförbruket och koldioxidsutsläppen för apparater, apparaternas
livstid, betydelsen av elkällan och avfallsproblem, energisparprogrammen i olika
apparater, det rätta sättet att använda
apparater och deras service

längd och förbruket av naturresurser,
mips, ekologisk ryggsäck, service och reparation, produktion av varor och reklam

Energins kretslopp, energiförbruket,
värme- och elproduktion, sparsamhet
gällande varmvatten, olika temperaturvanor och deras förändring, betydelsen av
sparsamhet med energi, olika energiformers miljöpåverkan, klimatförändringen,
koldioxidavtryck

Betydelsen av rent vatten, vattnets
kretslopp och hur vattenvården är ordnad
i den egna kommunen, de egna vattenanvändningsvanorna, sparsamhet med
varmvatten, vattenanvändningen förr och
nu, vattenavtrycket, virtuellt vatten

Sortering och dess betydelse, sorteringsråd och avfallslagen, råmaterialens utnyttjande och återvinning, råmaterialens
pris, avfallshanteringen, återanvändningstips, egna handlingsvanor, undvikande av
avfall, engångsvaror, återanvändning

Elapparaternas och elektronikens betydelse i samhället och för fritiden, spars-

Behov, ekoeffektivitet, sakernas engångsnatur, köpkriterier, lycka, varornas livs-
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Utnyttjandet av gammalt, återanvändning,
miljövänliga material, barnarbetskraft, lån
och gemensam användning, handarbetsfärdigheter, produktdesign

