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Presentasjon av resultater fra Klimaundersøkelsen 2021 i Vennesla kommune 

– ungdomstrinnet på Skarpengland skole  

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 ungdomstrinnet ble gjort tilgengelig for svar i juni 2021, og har fått 67 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 kaste søppel, resirkulere og kildesortere 

Bruke mindre plast 

Ikke kjøre mer bil enn nødvendig 

Kaste mindre mat, spise rester og ikke kaste søppel i naturen 

Sykle istedenfor bil, eller andre typer transport 

Flere søppelbøtter sånn at folk ikke blir fristet til å kaste søppel på bakken 

Ikke bruk bil, ta bussen, tog eller sykle  

Senk prisene på ting som ikke er laget av plastikk 

Vi kan begynne med fornybar energi og kutte karbon utslipp.  

Vi kan endre fra diselbiler til el-biler 

Slutte med å slippe ut miljøgasser ut i atmosfæren, ved å redusere bilkjøring, konsumering 
av rødt kjøtt og ved å stoppe huggingen av regnskogen (bare noen eksempler på hva man 
kan gjøre). 

Slutte å lure folk.(eksempel er el-biler med hvor mye et elbil batteri forurenser når det blir 
produsert og etter det er brukt opp) 

Bruke mindre engangsplast eller lignede som ikke er resirkulerbare.  

Bruke mer fornybar energi og mindre av ikke fornybare ressurser 

Spise mindre rødt kjøtt - fly mindre - redusere matavfall - kjøre mer kollektiv transport 
(kjøre mindre bil) - redusere bruk av fossile brensler 

Ved å ikke sleppe ut CO2 

Kjøpe mindre nytt, produser mindre, kjøpe brukt og kaste mindre i naturen og i havet 

Slutte å grøfte myr 

Finne mer miljøvennlige løsninger 

Miljøvennlig energi, vannkraft, luft og sol. Mindre bruk av CO2 utslippene produkter feks 
(bil) 

Bruke fysiske fremkomstmidler til nærområder istedet for selvdrivende fremkomstmidler 

Forbrenne søppel og lignende på en annen måte.  

Skape strøm ut av vann og luft og fjerne vindmøller  
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Finne andre metoder så det blir kvitt elbiler, og ta dieselbiler i stedet da forsket på at det 
er mere miljøvennlig 

Mennesker kan for eksempel bidra ved å lage greenwalls i byer og egne hjem 

Finne måter enkeltpersoner kan bruke vind og solenergi til strøm på en mer «selvstendig 
måte» til egne hjem 

 

 

Visste du at..? 

 

 
Visste du at..? 

 

 
Visste du at..? 
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Undersøkelsen viser at de færreste 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. 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 også mange som ønsket at 
skolen gir ideer til hva man kan gjøre hjemme. Deretter var det litt færre ønsker som gikk på 
å vise gode dokumentarer, om å tilrettelegge for kildesortering og deretter samarbeid om 
oppgaver om klima- og miljøvern. Det å lage film om klima fikk minst interesse av forslagene.
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På spørsmålet ble det gitt følgende konkrete og ulike eksempler: 

Lage filmer i grupper om klima og miljø på skolen 

Hjemmedag å tenke på klima 

Morsomme/praktiske oppgaver 

Få flere søppelbøtter ute i skolegården, bedre kildesortering 

Lage noe spill om klima 

Ha større prosjekter der man f.eks skal finne løsninger på enkelte problemer 

finne nye og kreative måter man kan ta tiltak på selv 
 


