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Presentasjon av resultater fra Klimaundersøkelsen 2021 i Vennesla kommune 

– Vennesla ungdomsskole  

Klimaundersøkelsen i Vennesla kommune er en del av arbeidet mot kommunens nye 
klimaplan, og med hensikt om å løfte frem meninger og kunnskap som ligger blant de unge. I 
tillegg fungerer resultatene som et verktøy for planleggingen og utarbeidelsen av 
klimaplanen. 

Klimaundersøkelsen ble gjennomført digitalt med bruk av Microsoft Forms. Undersøkelsen 
for ungdomsskolen ble gjort tilgengelig for svar i september 2021, og har fått 263 
respondenter.  

Respondentene ble nådd ut til ved oppfordring om bidrag via skolens ansatte. 

  

Resultat av undersøkelsen: 

 

Målet var å undersøke de unges bekymring for klimaendringer, hvor 1 stjerne er aldri, mens 
5 stjerner er de som tenker på klimaendringer hver dag.  

Svarene er preget av en høy andel som svarer med 3 og 2 stjerner. Dette viser at de unge er 
bekymret for klimaendringer, men flest uten at de tenker for ofte på dette.  

 

 

Resultatet viser at de fleste mener det er viktig å bidra til å skape et bedre klima på jorda for 
de menneskene som skal bo her etter oss. 
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Resultatet viser at de fleste har hørt om FNs bærekraftsmål. Det er likevel en god del som 
ikke kjenner til målene. 

 

 

På spørsmålet ble det gitt følgende konkrete og ulike eksempler: 

Ikke hive søppel i naturen, Ikke kaste plastikk i natur og vann. Ha flere søppelkasser på 
offentlige steder. Plukk opp søppel hver dag. Kildesortere 

Mindre bilkjøring 

bruke fornybar energi. 

ikke kjøpe nye ting hele tiden, 

Slutte med olje, mindre olje produksjon. Finne andre måter å skape energi. Vi kan bruke 
vind, vann og sol energi 

Ha vindmøller ute i havet i stedet for på fjellet. 

Kjøre med elbiler 

Er fabrikker i Kina som ødelegger luften 

Pant flere flasker og mer 

Får betalt 0,1kr for å resirkulere ting. Prisen burde kanskje være lavere, men fortsatt så 
burde vi ha en lettere måtte og resirkulere. (Jeg prater ikke om en ny søppeldynge» 

Mindre plastposer i butikker 

Ta buss. Ta mer kollektiv transport 

Ikke mer karbon 

Ikke kjøpe nytt hele tiden. Gjenbruk. 

Sykle til skolen. Sykle/gå 

Skru av lyset i rom du ikke er i. Skru av vannet hvis du ikke bruker det, ikke dusje så veldig 
lenge 

Mindre plast på mat, ikke knotter på kunstgress baner 

Flere vegetarianere. Spise mindre rødt kjøtt 

Ta mindre fly 

Kjøpe færre klær/ting 

Redusere kjemikalier 

Plante og dyrke på egenhånd 

Lage bedre avfallsanlegg i Østen. Lage CO2 renseanlegg til biler og fabrikker 

Bruke mer miljøvennlig olje, forbedre elbiler 

Hjelp fattig 
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Installere solcellepanel eller finne andre kilder til strøm. Kan lage mer vindmøller 

Bruke strøm maskiner og ikke bensin/diesel maskiner. 

Vi i Norge kan få andre land til å bidra mer spesielt de det er verst hos. 

Vi kan tenke på hva vi gjør før vi gjør det 

Delta i miljøarbeid 

Mindre matsvinn 

Ha med egen bærepose på butikken 

Ta ned prisen på bussbilletter sånn at folk bruker bilen litt mindre 

 

Visste du at..? 

 
 
 
Visste du at..? 

 
 

 
Visste du at..? 
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Undersøkelsen viser at de fleste mener de er flinke til å gå/sykle i stedet for å bli kjørt. Når 
det gjelder å være flink til å ikke stå for lenge i dusjen, var det flest som svarte ja på dette, 
men også mange av og til. De fleste mener de er flinke til å kaste søppel i søppelkassen og 
ikke i naturen. De fleste mener de også er flinke til å slå av lys, kildesortere og å ta vare på 
tingene de har. 

  

 

På spørsmål om hva kan skolen gjøre for at elevene kan bli mer interessert i klimaarbeid, så 
gav det mest respons på å gjennomføre ryddedag ute. Det var nesten like mange som ønsket 
å lage film om klimaarbeid. Deretter var det også mange som ønsket samarbeid om 
oppgaver om klima- og miljøvern, at skolen gir ideer til hva man kan gjøre hjemme, samt at 
det vises gode dokumentarer på skolen. Det å tilrettelegge for kildesortering fikk minst 
interesse av forslagene.  
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På spørsmålet ble det gitt følgende konkrete og ulike eksempler: 

Lære om hva som kommer til å skje i fremtiden med klimaet 

Være mer nøyere med klima og miljøet 

Gjøre oss mer bevist på konsekvensene 

Se dokumentarer/film 

Lage filmer  

Lage plakater 

Lage prosjekt om et spesielt tema innenfor klimaet. 

Vise konsekvenser for hva som kommer til å skje 

Informere oss om hvor viktig det er at vi tar hensyn til miljøet 

Snakke om det å gjør det 

Gå på ekspedisjon til en fabrikk 

Ikke kaste søppel på baken 

Å plante trær rundt skolen 

Mer søppelkasser 

Lære om det som en del av naturfag, hvis ikke vi allerede gjør det 

Ha ryddedager på stranda eller andre steder 

Man kan plukke søppel, kildesortere og kildesortere 

Ha undervisninger som handler om klima og miljø 

Ha forskjellige oppgaver om det 

Forskjellige dataanimasjoner 

iMovie 

Ha gøye lekser om det for eksempel: Lev på bare mat i frysen i 3 dager, eller kjøpestopp i 1 
måned (ved unntak av at man skal kjøpe mat da) 

Framføring i en oppgave om klimaet som vi har samarbeidet i gruppe med 

Man kan ha miljøvakter 

At lærerne skal eller gjør det samme om oss, for da kan vi bli inspirert til å gjøre det selv 

Lære mer om hvordan planeten blir hvis ikke vi gjør noe 

Vi elever kan få en oppgave om å lage ett skuespill om klima 

Ha en dag der du skal lage en presentasjon om noen viktig som ødelegger klimaet også 
kan du forklare hva du må gjør for at det ikke skal skje 

Ha flere timer og å gå in mer detaljer om klima og miljø, og å gjøre mest mulige ting som 
er best for naturen 

Lage en stor sak ut av det 

Ha morsomme aktiviteter som lærer oss om klima og miljø 
 


