
 

 
 

MÄTAREN FÖR EKOLOGISKA VÄRDEN I 

UNGDOMSARBETET 
FÖR YNGRE SVARANDE 

Med hjälp av den nedanstående uppsättningen på sex grundläggande påståenden och fyra 

kompletterande påståenden kan du mäta hur er verksamhet påverkar deltagande barns eller ungas tankar 

och handlingar som anknyter till en ekologiskt hållbar utveckling. Denna version lämpar sig bra för 7–13-

åringar men den kan också användas med äldre ungdomar. 

ANVISNING: Använd helst mätaren som en helhet, det vill säga ha med alla sex grundläggande 

påståenden. Kopiera frågorna härifrån till det digitala frågeformulär du använder eller använd en version som 

kan skrivas ut. Fundera på i vilket skede av gruppens verksamhet du vill kartlägga frågor som gäller en 

ekologiskt hållbar utveckling (t.ex. i början och slutet eller också halvvägs). Förbered barnen och de unga på 

förhand på att du kommer att samla in respons av dem. Berätta att de svarar anonymt och berätta dessutom 

varför responsen samlas in. Om du vill göra en noggrannare bedömning av hållbarhetsteman som är direkt 

kopplade till verksamheten, använd också de kompletterande påståendena. 

Grundläggande påståenden i mätaren 

1) Jag är intresserad av natur och miljö. 

2) Jag vet att mina handlingar påverkar naturen och miljön. 

3) I vår grupp pratar vi om miljöfrågor. 

4) Vår grupp gör saker för miljön. 

5) Jag har lärt mig mer om naturen och miljön i den här gruppen. 

6) Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden. 

Kompletterande påståenden 

1) När vi äter tillsammans äter vi miljövänligt.   

2) I vår grupp uppmuntras jag till att skaffa bara sådant jag verkligen behöver. 

3) När vår grupp ska till ett evenemang promenerar vi eller använder till exempel allmänna 

transportmedel. 

4) När vi är tillsammans undviker vi att slösa papper och annat. 

  



 

 
 

Svarsalternativ 

1. Helt av annan åsikt 

2. Av annan åsikt  

3. Av samma åsikt  

4. Helt av samma åsikt 

När du analyserar resultaten: Respektera de svarandes anonymitet i analysskedet. Du kan i resultaten 

utnyttja såväl påståendespecifika medelvärden som medelvärdet för hela frågebatteriet. Om du vill kan du 

också studera spridningen. Om antalet svarande är mycket litet, undvik att dra mycket långtgående slutsatser 

utifrån nyckeltalen. Fundera i er organisation hur resultaten ska presenteras och hur de ska utnyttjas i 

utvecklingen av verksamheten och i beslutsfattandet. 

 

Mätaren har utvecklats vid Kompetenscentret Kentauri.  

Mer information: raisa.omaheimo@kentauri.fi och marion.fields@kentauri.fi. 

 


