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Miljönyheter maj 2017 
 

1- Papperskonsumtionen vid Romklass  
Den varierar mycket från månad till månad. Så ser det ut under våren 2017: 

. 

 

2- Enkät 
Utifrån en enkät som gjordes den 12 maj 2017 där medarbetarna fick välja ut tre miljöområden 
bland de 17 globala miljömålen inom FN har institutionen visat att de skulle vilja prioritera Fred, 
god utbildning och jämlikhet. Tre nyckelord som säger en del om vår identitet på Romanska och 
klassiska institutionen.   
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*Medarbetarna fick endast väja tre områden bland de 17 globala målen 

 

3- På vilket sätt kan språk och kultur bidra för att arbeta med 
hållbar utveckling? 

Såsom någon skrev: ”Ett nytt språk, en ny värld”. Kanske vårt framtida motto? Vi är 
naturligtvis experter på språkinlärning, kommunikation samt interaktion. Vi lever ständigt 
med andra kulturer och andra språk. Vi har stor kännedom om andra tankesätt. Att lära sig 
språk är att lära sig en ny värld. Romklass har mycket att bidra med. Med andra ord väntar 
världen på lösningar som vi kan bidra med!  

Se sammanställningen i bifogad fil med alla svar från medarbetarna.  

 

4- Vill du testa dina kunskaper om miljöarbete? 
Se bifogad quizz. 
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Miljöarbete - Quizz lärarmöte 12 maj 2017  
(rätt svar är gulmarkerat) 

 

1- Hur många miljömål har vår institution? 

3 

4 

5 

2- Vilka är Romklass’ egna miljömål? 

Involvera medarbetarna i miljöarbete, arbeta med pedagogisk utveckling för hållbar utveckling, 
minska papperskonsumtion och inköp av miljövänliga varor 

Involvera medarbetarna i miljöarbete, arbeta med pedagogisk utveckling för hållbar utveckling, 
minska papperskonsumtion och minska antal resor 

Arbeta med pedagogisk utveckling för hållbar utveckling, minska papperskonsumtion. minska 
elanvändningen, minska matrester 

3- Var ska tomma patroner kastas? 

De återlämnas till Charles-Albin eller David 

De lämnas bredvid toaletterna vid pappers- och kartong kontainer 

De lämnas vid den centrala miljöstationen på D3 

4- Med hur många procent har vår papperskonsumtion ökat under 2016 i förhållande 
till 2015? 

8% 

9% 

15% 

26% 
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5- Hur många träd sparar ett ton returpapper? 

5 träd 

10 träd 

14 träd 

6- När blev SU miljöcertifierat? 

2010 

2014 

2016 

7- Hur många globala miljömål finns det inom FN? 

7 

10 

17 

8- Hur länge ska en lokal miljöhandlingsplan gälla? 

Ett år 

2 år 

3 år 

9- Kampen mot matsvinnet har börjat vid SU. När? 

Vt15 

Vt16 

Ht16 

10- Medarbetare och studenter som reser med elbil kan ladda bilen på Frescati 
universitetsområde. 

Ja - Nej 
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Vilken betydelse har språk för hållbar utveckling  
(lärarmöte 12 maj 17) 

 

Romanska och klassiska institutionen bidrar till att arbeta för hållbar utveckling genom att 
lära ut språk, kultur och förbättra kommunikation samt interaktion.  

 

• Genom våra språk skapas kännedom om och medvetandegör andra 
kulturer/samhällsförhållanden/klimatfrågor 

• Förståelse av andra globala tankesätt är fundamentalt för att skapa empati 

• Bättre kunskap om andra kulturer ger effektivare utbyte med andra länder  

• Bygga en gemensam referensram för att bekämpa klimatförändringen 

• Språk är en grund för interkulturell kompetens och bildning 

• Att hitta globala lösningar kräver språkkunskaper 

• Fred bygger på interkulturella samtal 

• Kunskap om andra kulturer kan bidra till en mer nyanserad debatt och mer tolerant värld 

• Människor ska kunna kommunicera omkring miljöarbete 

• Flera språk ger nya perspektiv, nya begrepp, flera världar 

• Språkkunskaper gör det möjligt att lära ut andra kulturer och vad andra kulturer ser på 
miljöfrågor 

• Vi kan sprida vikten av att lära sig andra språk och därmed till att sprida kunskaper om andra 
kulturer 

• Bättre kommunikation över språkliga och kulturella barriärer 

• Bättre förståelse för andra kulturers perspektiv och behov och förutsättningar i miljöarbetet 

• Genom att använda sig av texter och undervisningsmetoder för att öka studenternas 
engagemang för miljömålen 
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• Genom vår utbildning ökar studenterna sina möjligheter att kommunicera och förstå andra 
människor, vilket bidrar till fred och förståelse 

• Genom att lära ut språk för att kommunicera kring miljöfrågor 

• Ett nytt språk ger en ny värld 
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