
”En dag för världens bästa!”, 2022 års hållbarhetsdag 

på Åva gymnasium i Täby 

 

 

 

För nionde året i rad genomförde Täby Naturskyddsförening den 10 november 2022 klimatprojektet 

”En dag för världens bästa!” på Åva gymnasium i Täby. Åva gymnasium är Täby kommuns enda 

kommunala gymnasium, tillika det största med cirka 1400 elever.  

Åva gymnasium har engagerade naturlärare som vi har ett mycket inspirerande samarbete med. 

 

Om förra årets utmaning bestod i att vi fick dubbelt så många deltagande elever att planera för än 

tidigare år så var årets förutsättningar de motsatta. Nu var rektorernas önskan att vår dag skulle 

koncentreras till de högskoleförberedande klasserna.  Eleverna på de yrkesförberedande 

programmen skulle ges ett alternativt upplägg som bättre motsvarade deras utbildningsprograms 

förutsättningar.  Dessutom fick vi nu endast en halvdag till vårt förfogande.  

Inför hållbarhetsdagen innebär vårt arbete en mängd olika möten med blivande workshopledare och 

föreläsare från olika organisationer. I år har vi samarbetat med Röda Korsets folkhögskola, SIDA 

Alumni, Skärgårdsstiftelsen, Hållbarhetschef och klimat- och energirådgivare från Täby kommun, 

Avfallsbolaget Sörab, företaget Eko och Miljö samt en konstnär. 

I möjligaste mån har vi försökt att träffa alla fysiskt för att presentera oss själva och lyssna till hur 

föreläsare och workshopledare tänker runt sina insatser. Vi försöker vara extra tydliga med att de är 

fria i sitt val av område så länge de håller sig till miljö- och klimatfrågor samt vikten av att göra ett så 

interaktivt program som möjligt.  Vi informerar även noga om vilken målgrupp de möter och vad det 

kan innebära. Några av våra workshopledare är ovana vid rollen, kanske är det deras första försök att 

leda en workshop, och vi tänker att det kan upplevas som en trygghet att vi lär känna varandra lite 

mer.  

Ett par veckor innan hållbarhetsdagen bjuds dessutom alla workshopledare till Åva för att träffa 

lärarna och titta på lokalerna, allt för att de ska känna sig bekväma när vi möter dem på själva 



Hållbarhetsdagen. I år var vi alla, liksom tidigare år, inbjudna att äta lunch tillsammans i skolans 

matsal. 

Efter Täby Naturskyddsförenings introduktion i aulan startade dagen med en föreläsning av David 

Ling som talade övergripande om klimatkrisen och nuläget i världen.  

 

Föreläsare David Ling 

 

Totalt genomfördes dessutom 24 workshops för halvklasser om cirka 16 elever där varje halvklass 

deltog i två workshops. Eleverna fick sedan följa upp dagen med att skriva debattartiklar, nytt för i år 

är att dessa sedan ska ligga till grund för en tävling där den eller de bästa artiklarna premieras. 

 

Röda Korsets Folkhögskola höll en intressant workshop om klimatångest 



         

Pedagogiska inslag från workshopen ”Hur använder vi vårt vatten?” 

 

När dagen avslutats för eleverna samlas traditionsenligt lärare, föreläsare, workshopledare och vi 

från Täby NF för en summering av dagen över en kopp kaffe med något gott till. Stämningen på 

denna avrundning präglas av upprymdhet att vi lyckats genomföra hela programmet, tacksamhet 

inför allas insatser och också en stor portion trötthet… Som brukligt avtackas alla med en bok, i år 

hade vi valt ”Tusen och en art” från SNF. 

Även årets hållbarhetsdag krävde flexibilitet och uppfinningsrikedom av såväl skolans lärare som av 

oss från Täby NF men givet de förutsättningar som gavs får nog sägas att vi lyckades genomföra 

dagen på ett mycket bra sätt! 

Kerstin Olsson & Göran Sandberg 

Täby Naturskyddsförening 

 

 


