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Att möta barnen – förskolans engagemang 
kring en hållbar utveckling
Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att kunna arbeta för 
en hållbar utveckling. På olika plan kan vi arbeta med ekologiska, sociala/
kulturella och i ekonomiska frågor tillsammans med barnen, personalen 
och föräldrarna.

Hur kan vi på förskolan hjälpa till att till exempel minska de ekologiska 
fotavtrycken? Det fi nns inga begränsningar, bara ofantligt mängd möjlighe-
ter. Men hur kan vi gå tillväga?

Hållbar utveckling - en kompasskurs
En ofta citerad beskrivning av vad hållbar utveckling är är följande:

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”* 

Det handlar om ett långt tidsperspektiv och ett globalt fokus. Man tar ut en 
kompasskurs mot en långsiktigt hållbar framtid som involverar alla barn, 
all personal och alla föräldrar. Det handlar om mig och dig, om mina och 
dina tankar och handlingar, kort sagt hur vi ska bli medskapare av goda 
värden.

Naturens gratistjänster
Fingrarna färgas mörklila av blåbärsplockandet och snart gräddas pajen 
gyllengul. Tack alla bin som pollinerar blåbärsblommorna i maj! Ett bi 
befruktar 50 000 blommor helt gratis! 

Varje tanke jag tänker, varje andetag som fyller mina lungor, har en 
omedelbar koppling till en väl fungerande natur. En natur som ger oss virke 
till möbler, bomull till kläderna och aluminium till kastrullen. Naturen är 
full av sådana gratistjänster, men de är hotade av avskogning, överfi ske, 
klimatförändringar m m. 
     Ytterst är det naturens gratistjänster som sätter ramarna för våra liv. Vår 
verksamhet måste präglas av ekonomisk hållbarhet d v s hushållning av 
jordens resurser. Men hållbar utveckling är mer än bara ekologi. 

* Brundtlandrapporten, Our common future (1987) 

Enligt Skolverket skall den pedagogiska 

verksamheten på förskolan präglas av 

ett ekologiskt förhållningssätt och positiv 

framtidstro. Barnen skall förstå naturens 

kretslopp och hur vi gemensamt kan 

bidra till en bättre miljö.

Naturens gratistjänster är många 
och ibland till och med välsma-
kande.
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Varför ska förskolan arbeta med hållbar utveckling?
Planeten har feber

Vår planet mår inte bra. Den har feber. Klimatet förändras drastiskt. Tem-
peraturen stiger, havsnivåer likaså, glaciärer smälter, dramatiska väder-
katastrofer ökar i antal, människor och djur drabbas, de första klimatfl yk-
tingarna kan ses på vägarna… Huvudorsaken till dessa förändringar är vår 
(läs västvärldens) överkonsumtion av jordens resurser; om alla människor 
på jorden lever som svensken gör skulle vi behöva tre planeter. Grunden 
för en hållbar framtid är en ren och frisk planet där vi kan använda oss 
utav naturens gratistjänster som frisk luft och rent vatten utan att förstöra 
dem för oss här och nu och in i framtiden. 

Två trender
Läget är dystert. Konsumtionen ökar och därmed resursuttaget och värl-
dens befolkning växer. Naturen drabbas. Undersökningar visar att den 
biologiska mångfalden minskar (växter och djur) samtidigt som de ekolo-
giska fotavtrycken ökar. Vi måste med full kraft vända dessa två trender!

Grundlägga vanor
Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid 
handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grund-
lägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framti-
den.

Handlingskompetens
Tre faktorer påverkar vår handlingskompetens: kunskap, motivation och 
möjligheter. På förskolan kan kunskaper till exempel handla om kretslopp, 
källsortering, resurssnålhet och om naturen. 
     Motivation är en inre drivkraft som gör att jag vill och ser de möjlig-
heter som erbjuds. Till exempel kan det handla om att inte skräpa ner i 
naturen för att det blir fult. I sin förlängning kan det leda till att man inte 
slänger sopor osorterat för det är inte bra för naturen. 
     Möjligheter kan illustreras med ekologisk mjölk och annan ekologisk 
mat. Kunskaper och motivation skapar en vilja att genomföra det man vill.  
Leder nya insikter och en brinnande motivation till att satsa på ekologisk 

och närodlad 
mat, ja då måste 
de möjlighterna 
fi nnas, både 
praktiskt och 
ekonomiskt.
Kort sagt, att 
utveckla hand-
lingskompetens 
handlar om att 
vilja, att veta 
och att kunna. 

Exempel skräp
Barnen drabbas kanske av en 
upplevelse av skräp som förfu-
lar och kanske skadar (glasbi-
tar). Denna erfarenhet kan leda 
barnet vidare i en vilja att göra 
något. Förskolan arrangerar då 
t ex en skräpplockardag. 

Förskolans personal är medve-
ten om att källan till skräpet är 
vad vi köper in. Personalen blir 
mer noga  att välja miljöanpas-
sade material vid inköp.

Matavfall är ett slags skräp. Ge-
nom att kompostera minskar vi 
mängden avfall, transporter och 
därmed koldioxidutsläpp.

Kravmärkt mat på förskolan är 
också ett sätt att skapa möjlig-
heter att leva mer hållbart.

Vid en inventering i Västerbottens län 
hösten -09 fann man att förskolorna ar-
betar med hållbar utveckling inom olika 
områden, se solens strålar t. h.

Illustration: SMHI och Barbro Kalla
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Pedagogiska grundstenar
Hur kan lärandet utformas så att det stärker en kunskapsutveckling som 
gynnar en hållbar utveckling? Sex byggstenar är centrala inom lärande för 
en hållbar utveckling. Försök få med så många som möjligt i verksamhe-
ten.

1. Livslångt lärande
Vi lär oss ständigt nya saker i nya sammanhang både i och utanför för-
skolan. Vi bär på personliga erfarenheter som är viktiga att lyfta fram, att 
någon lyssnar på mina funderingar. Nyfi kenheten blir som en bro mellan 
oss och verkligheten.

2. Barnet i centrum
Det är barnet som skapar sin egen kunskap i samspel med andra. Utgå från 
barnets förkunskaper, frågor och erfarenheter.

3. Helhetssyn
Eftersom hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekono-
miska aspekter är förskolans inriktning på att koppla ihop alla delar till en 
helhet viktiga och att beröra dåtid-nutid-framtid och lokala och globala 
aspekter.

4. Demokratiska arbetsformer
En hållbar utveckling bygger på att alla är delaktiga i sociala och mer for-
mella sammanhang. Se leken som demokratins förutsättning.

5. Refl ektion
Genom att dokumentera, förhålla sig kritiskt och nyfi ket ställa frågor 
vidgas våra kunskaper. Det är när vi refl ekterar som erfarenheten blir till 
kunskap.

6. Olika perspektiv
Allt kan ses från olika perspektiv till exempel historiskt, etiskt och miljö-
mässigt. Sträva efter att ge olika perspektiv på saker och ting och uppmunt-
ra att man lyssnar på andra och att man tar ställning.

Olika perspektiv i förskolan
Färdas tillbaka i tiden genom  »

att gå till runstenar eller till nå-
gon plats som bjuder på gamla 
historiska upplevelser. Studera 
runskriften och försöka tyda 
den. Hur förmedlar vi oss i dag 
med varandra?

Gå ut och forska i en frisk  »
natur så att man senare i livet 
förstår och noterar tecken när 
naturen mår illa. Man kan inte 
förstå människans påverkan 
om man inte först har kunskap 
om hur naturen fungerar. Det 
är viktigt att ge barnen en 
framtidstro. För det krävs kun-
skap om och en känsla för allt 
levande på vår jord. 

Bekanta dig med andra barn  »
i andra länder och ta reda på 
hur de lever: lekar, leksaker, 
sånger, mat, bostad, m m.
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Tre fronter
Förskolan kan arbeta med hållbar utveckling på tre fronter: barnen, perso-
nalen och föräldrarna. Alla tre  är lika viktiga och är beroende av varandra. 

UT I NATUREN
Naturupplevelser berikar
Vandra i skogen, leka med pinnar, lyssna på skatan, kasta en snöboll, stu-
dera en myra och känna solvärmen mot kinden en februaridag… 
Positiva naturupplevelser berikar barnen. Upplev äventyret bakom stenen 
och bortom granen. Det fi nns där, det bara ligger och väntar på att upp-
täckas! Men det kräver medaktiva pedagoger med närvaro och engage-
mang som upplever tillsammans med barnen och ger dem verktyg för att 
kunna utforska och upptäcka naturens mysterier. 

Upplevelsen

– Jag minns den röda skolbaggen som hoppade till. Vad vi skrat-
tade! Men jag glömmer aldrig när jag föll rakt i nässelsnåret. Oj 
vad jag brände mig då!

När minns man bäst? Är det inte i glädje, men också i smärta. Låt oss 
fokusera på det roliga och positiva, hitta ett förhållningssätt till hållbar 
utveckling som är inspirerande och skapar nyfi kenhet. Att börja i det lilla 
och glädjas åt de små framstegen.

Sammanhang
Genom att koppla ihop natur, kultur och miljö skapar man sammanhang 
för barnen. Världen är full av färg och form, myter och sagor, men också 
av kultur och historia. Res tillbaka i tiden med barnen och ställ frågan hur 
levde man förr? Ta med de äldre generationernas kunskap. Låt barnen 
fråga mor- och farföräldrar hur de levde förr.
     Visa på exempel på hur vi levde med naturen förr i tiden och hur vi 
kan dra nytta av det i dag . Exempel: Vad använde man som plåster förr 
i tiden? Vad kunde man äta ute i naturen? Hur kunde man kommunicera 
innan telefonen? Hur gjorde man upp eld utan tändstickor? Hur handlade 
man kläder och mat för hundra år sen? Hur såg det ut i affärerna? Varifrån 
kom alla varor?

Närvaro i nuet
Titta på vad som händer på den närmaste stigen och i vattenpölen. Vad gör 
daggmaskarna, sniglarna, tordyveln, myror spindlar m m. Koppla det lilla 
till oss och vår välfärd. Vad lär oss en spindel? Ta till vara den rätta dagen 
och vänta inte till nästa vecka. Verktygen kan vara att ge barnen TID att 
utforska. Ge inte barnen svaren utan ställ dem inför problem och utma-
ningar.

BARNEN

Att se barnens glittrande ögon när vi sitter 

tillsamman vid lägerelden och känner de 

härliga dofterna av elden och pinnbrödet 

lägger det sig ett märkligt lugn och alla 

utstrålar ett välbefi nnande. Det är just vid 

dessa tillfällen som man vill stanna upp och 

vara kvar i det magiska som händer runt 

omkring oss.

Barnen upptäcker en plats att bygga en 

koja på. Att då studera deras samarbets-

förmåga, kreativitet, hejarop till varandra, 

tolerans och att se traditionella könsmöns-

ter suddas ut är berikande för alla.

Ba
rn

Personal

Föräldrar
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Naturkänsla
Blåsippans himmelsblå färg, enbuskens stickiga barr och den klibbiga 
kådans unika doft. Vilken mångfald naturen bjuder på! Genom konkreta 
upplevelser med hjälp av våra fem sinnen får vi tillgång till en rik värld att 
ösa ur. Vårt språk vidgas, förståelsen för vår plats på jorden förstärks och 
hälsan gynnas. Naturkänsla handlar bland annat om återseendets glädje, 
man känner igen något och gläds; ”Åh, en kantarell! En johannesört! En 
bokskog!” 

Utomhuspedagogik
Ett aktivt deltagande i närmiljön vid förskolan och ute i samhället är vär-
defullt. Att vara aktiv i närmiljön skapar framtidstro. Barnen utvecklar en 
moral, etik och respekt för naturen och en känsla för den.

Ett barn måste få utforska omgivningen med alla sina sinnen och hela 
kroppen. För att lättare att få förståelse för naturens olika kretslopp, genom 
att se hur naturen ser ut, hur den luktar, smakar och känns. Det är t ex en 
stor skillnad på doften på en ekskog och en barrskog!

Kretslopp
Äppelskrutten hamnar i komposten tillsammans med annat avfall. Några 
månader senare har den blivit till jord som kan användas för att plantera 
tomatplantor i... Kunskap om materiens kretslopp är viktiga för att kunna 
förstå att det vi gör idag påverkar framtiden. Du och jag är alla en del i 
kretsloppet.

Barnen gillar att experimentera med naturen att göra någonting aktivt 
själva. Genom att efterlikna naturprocesser och experiment får barnen möj-
lighet att känna sig som forskare och upptäckare. Hur ser naturens kompost 
ut, vad händer med löven, småkrypen, barren, allting som ligger på mar-
ken? Vart tar allting vägen? Att få en inblick i naturens mysterier gör oss 
nyfi kna och skapar en förståelse för den egna delaktigheten i naturens kretslopp.

Skogen har för många barn reducerats till 

en ren kuliss. Platserna för lek är istället 

tillrättalagda och inhägnade. Men den sin-

nesstimulering som naturen erbjuder är av 

särskild vikt för den växande hjärnan.

Ur SvD 4 okt. 2009, Carl Lindgren, läkare

Vad har haren ätit?
Gå ut och leta harpluttar och plantera dem sedan i en mjölk-
förpackning som man har klippt av på hälften med lite jord i.
Undrar vad haren har ätit? Efter någon vecka får man svar 
på frågan.

Kottefröna får liv
Plocka in grankottar och lägg dem lite varmt på en bricka 
över natten. Kotten kommer då att ha öppnat sej och lämnat 
frön efter sej. Plantera fröna i halv mjölkförpackning med jord 
och ha lite tålamod. Det tar en ganska lång tid innan plantan 
börjar visa sig.

Gå på kärnjakt
Odla kärnor som du själv har hittat i frukt och grönsaker. När 
man har tagit ut kärnan från frukten eller grönsaken ska den 
läggas på hushållspapper och torka . Sen är det bara att 
plantera den i en halv mjölkförpackning med jord och vänta 
på resultat. En glasspinne och med fruktens namn underlät-
tar.

Vitlök och vampyrer
Vitlök håller inte bara onda andar och vampyrer borta. Den 
som äter för mycket får även goda vänner och bekanta att 
hålla sig på behörigt avstånd. Men strunt i det! Vi vet att 
vitlöken har medicinska effekter. Bland annat innehåller 
den mycket C-vitamin och antibaktriella ämnen som liknar 
antibiotika.
     Plantera vitlöksklyftor i kruka och efter ett tag så ser vi att 
blasten växer. Den ger en mild vitlökssmak och kan använ-
das ungefär som gräslök eller klippas ner i sallad eller varför 
inte lägga den på smörgåsen.

Meningsfull odling
Odla med mening. Förbered under tidig vår:
• Pumpor – för skönhetens skull
• Ringblommor – som dekoration i papper som man gör själv
• Lin – som tomtens skägg
• Solros – för fåglarnas skull
• Buddleja – fjärilarnas favoritbuske
• Sallad och tomat – att äta och njuta av

Potatisodling vid Tomtebogårds förskola och 
skola i Umeå.
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Vattnets kretslopp
Var fi nns vatten?
Var kan man hitta vatten? Gå ut på upptäcktsfärd, men glöm 
inte bort dej själv som ett bra exempel på vad som innehåller 
vatten. Ta en plastpåse och sätt över handen, tejpa fast den 
runt handleden och vänta en stund. Hur känns det?

Regn
Var kommer regnet ifrån? Vart tar regnet vägen när det når 
marken? Gör ett eget slutet kretslopp för att förtydliga att vatt-
net i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp.
•  Ta en stor glasburk som är vid upptill.
•  Lägg ett lager med småstenar eller lecakulor i botten och 
täck med sand.
•  Fyll burken med jord till den är ungefär halvfull.
•  Plantera växterna i jorden och vattna lite grann. Det behövs 
inte så mycket då växterna och jorden redan innehåller vatten.
•  Sätt på locket så hårt du kan. Skriv datum på burken.
•  Ställ burken ljust men inte med för mycket sol.
Vad händer? Idag? Om en vecka? Om ett år?

Utländskt vatten
Barnen kan få som uppgift att ta med vatten från andra delar 
från vår jord. Fundera över olika sorters vatten, är det sött eller 
salt?

Hur renar man vatten?
Gör ett eget reningsverk: Skär bort botten på en petfl aska. Fyll 
den man med vitmossa i halsen, efter vitmossan på med sand 
och avslutar med vitmossa. Gör i ordning smutsigt vatten och 
sätt petfl askan över en bunke och häll på smutsvattnet.

Vad är snö och is?
Vad händer när man kokar snö?
Vad händer med snön inomhus?
Smälter snö fortare om man häller på salt och socker?
Finns det bara snö i snön?
Ta in snö i en hink och låt den smälta, häll lite av den smälta 
snön i ett melittafi lter och se vad som stannar kvar på fi ltret.
Tänk att det är spår ifrån hela världen, sot partikel från Ruhr-
området, svampsporer från Finland och sandkorn från Sahara.

Islykta
Fyll en sockerkaksform med vatten,(om du vill ha en färgad 
lykta kan du hälla i lite karamellfärg). Ställ formen ute över nat-
ten så att den fryser. Vänd upp och ner på formen och ställ ett 
ljus i mitten.

Snöblock
Bygg med snöblock som barnen får vara med och såga ut.

Regnsånger
Det fi nns fl era sånger som handlar om regn t ex ”Åh vad det 
regnar” och ”Vattenkanon”.

Sagan om vattendroppen Bimbo
Vattendroppen Bimbo låg och sov i Rösjön. Då kom en gädda 
och drack upp honom. Bimbo blev arg och bankade på fi skens 
tänder. Då öppnade fi sken gapet och spottade ut Bimbo igen. 
Solen sken, det var en varm sommardag. Bimbo blev glad och 
hoppade upp i himlen till molnen där han somnade.
Han drömde att han träffade sina kompisar och det var en 
sanndröm för efter ett tag kom hans kompisar och väckte 
honom.
     Bimbo blev glad för där var en fl ickdroppe som hette Rosa 
och han blev kär i henne. De kramade och pussade varandra.
     När alla kompisarna hade kommit till molnet, blev det allde-
les för tungt så de ramlade ned som regndroppar. Bimbo och 
Rosa höll varandra i händerna.
     Vet ni var de hamnade? Jo, på en sten. Där satt de och tog 
igen sig en stund.
     Efter ett tag rann de ner i jorden där de träffade spindeln 
Sixten och masken Snabbis som brukar vara snabbare än en 
racerbil.
     Rosa och Bimbo hoppade upp på Snabbis rygg och fi ck 
skjuts till Mörtsjön.
     Spindeln och masken sa ”Hej då” och kröp ner i jorden igen.

Våra vattendroppar fi ck syn på blodigeln Blodis som tog dem 
på ryggen ned i Mörtsjön. De fortsatte med bäcken till Fjäturen, 
där de låg och myste och väntade på solen. Snipp, snapp, snut 
så var sagan slut.

Refl ektion
Barnet blåser färggranna såpbubblor med hjälp av ett vikt grässtrå i form av en 
triangel och utropar sen:

– Va! Det kommer ju runda bollar ur trekanten!
Barnen tar in omvärlden med alla sinnen, utforskar sin omgivning med det 
som fi nns tillhands och lär sig ständigt av allt som händer och sker runt om-
kring. Att refl ektera tillsammans med barnen och att återvända till sina egna 
och andras upplevelser gör att vi får syn på vad som händer, det osynliga blir 
synligt. Bearbeta upplevelserna genom att måla, rita och berätta vad som var 
spännande. Forska vidare med det material som hittades. Genom att samtala 
kring barnens bilder och alster får barnet att minnas och tränas att återberätta 
händelser. Barnet får möjlighet att refl ektera över sitt eget lärande. 

Det är viktigt att får ha en egen upplevelse, som hon kan relatera till när 
hon sedan tänker på eller berättar om sina stunder i skogen – egna små guld-
korn att spara inom sig.
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LEK OCH DELAKTIGHET
Den fria leken är viktig för barnen på många olika sätt. Bl a stärker den 
demokratiska kompetensen. För att bli en demokratisk medborgare är det 
viktigt att man utvecklar sociala förmågor och får träna turtagande, sam-
spel, samarbete, konfl iktlösning, empati, språk, ansvar, hänsyn m m. Det 
handlar mycket om att tolka den komplexa omvärlden i ett sammanhang 
som barnen själva skapar med hjälp av kreativ fantasi.

Mångfalden i naturen inspirerar barnen till olika lekar. I naturen hittar 
barnen lätt det material som leken kräver för att förändras i olika riktningar. 
Leken kan till exempel fl yttas till olika miljöer, platser och materialet från 
naturen kan användas, ändras och förändras under lekens gång. Barnen 
skapar genom leken ett personligt förhållande till naturen. Kroppen minns 
den mjuka mossan, lukten av kådan, de röda höstlöven som brinner vid 
ängen. Alla dessa minnen fi nns kvar livet ut. När barnen leker ute i skog 
och mark leker de dessutom ofta över traditionella könsrollsmönster. 

Barnens delaktighet
Barnen på förskolan har rätt till delaktighet och infl ytande. 
Att göra en fågelholk tillsammans är ett utmärkt sätt att få 
in träning i delaktighet i en skapande aktivitet. Kojbygge 
är ett annat exempel på ett arbete där delaktighet utvecklas, 
där man får göra sin stämma hörd, där man får träna kon-
struktion och samarbete. Kort sagt: i förskolan lägger man 
grunden för en förståelse vad demokrati är.

När barnen känner att de har rätt att påverka stärks deras 
självkänsla. Barns infl ytande kan se ut på olika sätt:

•  ansvar för kompostering
•  sopsortering
•  toalettspolning 
•  lysvärdar som ser till att inga lampor är tända då förskolan ska stänga   

LIVSSTIL OCH HÄLSA
Att vistas i naturen har en läkande effekt visar forskningen. Stresshormon 
går ner, koncentrationsförmågan ökar, man blir piggare, lugnare och min-
dre konfl iktbelägen. Vi vet också att de barn som får vara ute mycket i skog 
och mark har en lägre sjukfrånvaro. För motoriken fi nns det ingen idrotts-
hall i världen som kan mäta sig med vad naturen har att erbjuda.
     Man kan säga att värdegrunden – respekten för livet – fi nns där ute i 
naturen på ett naturligt och självklart sätt och bjuder oss på oändliga utma-
ningar. Gränserna suddas ut och allt vävs samman.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse och 

kommunikation. Samarbete och problem-

lösning stimuleras.

Fritt efter Skolverkets Lpfö 98

Delaktighet
Gå ut och titta på skogens kompost. Vad är 
det för nedbrytare som arbetar aktivt i för-
nan ? Vad ser vi för nedbrytare i kompos-
ten på förskolan där vi lägger vårt avfall? 
Hur långt tid tar det för att äpplet ska bli 
jord? Är det varmt eller kallt i komposten?

Barnen får komma med ideèr. 
Vad kan vi återanvända för material som vi 
kan ha nytta av i vår lek och skapande.
Vilka olika typer av skräp fi nns det? Vad 
och vem avgör när och var något är skräp?
Låt barnen bli konstnärer eller uppfi nnare 
och låt dem fundera på vad de ska bygga 
av skräpet.

Leken är demokratins förutsättning.

”Det är nödvändigt att vara ut-

omhus för att våra hjärnor skall 

stimuleras av ljus, ljud, former 

och färger som naturen bjuder 

på. Vi behöver stimuli för vår 

syn och vår hörsel och hud 

som vi fi nner utomhus i fågel-

sång och vindsus, solrefl exer 

och skuggor, fukt, dimma och 

färg, upplevelser bland blom-

mor och insikter”. 

Hjärnforskaren David Ingvar 
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Medupptäckare
Barnen ställer mycket sällan, eller nästan aldrig, krav på stora kunskaper 
hos oss vuxna, vilket vi ofta tror.  Däremot har barnen stora förväntningar 
på oss att vi ska vara delaktiga nyfi kna och lyhörda. Att vara medupp-
täckare kan handla om att tillsammans studera den stora sopbilen när den 
backar upp mot soprummet och sopkärlens innehåll töms i bilen. Vad gör 
renhållningsarbetaren? Vad händer med den trasiga leksaken i plast som 
vi slängde härom dagen? Vart tar soporna vägen? Kanske att de förbränns, 
varför då? Det är både lärorikt och roligt att söka svar på gemensamma 
frågor och bearbeta nya upptäckter tillsammans med barnen.

Oavsätt vad vi pedagoger planerar är det viktigt att kunna avvika från 
den planeringen när det behövs för att barnen ska få fullfölja sina upptäck-
ter och spännande äventyr. När barnen får upptäcka och undersöka på sitt 
sätt kommer de att lära sig massor och dessutom komma ihåg vad de har 
lärt sig och troligtvis vilja lära sig mera. Barns lärande handlar inte bara 
om vad, utan lika mycket om hur.

Kunskap
För ett framgångsrikt miljöarbete på förskolan behövs ökad kunskap om 
tillståndet på jorden bland personalen och barnen. Men ny kunskap leder 
inte alltid till ett förändrat beteende. Vi behöver även förändra attityder 
och värderingar, som kan stimulera till handling och ett annat mer hållbart 
beteende. Det handlar om att ge pedagogerna redskap för att praktiskt 
förbättra miljöarbetet men också motivation till att göra detta.
     Barn gör inte vad man säger utan vad man gör. Det handlar mycket om 
att grundlägga vanor bland barnen, personalgruppen och föräldrarna.

Klimatångest
Kan man ta upp det svåra och stora ämnet klimat på en förskola? Vissa 
anser att man inte ska låta barn se på negativa, oroframkallade TV-inslag 
om klimathotet. Men det är svårt att undvika att barn snappar upp ett och 
annat som de inte riktigt förstår. Då är det viktigt att ta deras oro på allvar. 
Föräldrar är ju viktiga förebilder för barnen. Att visa upp klimatsmarta 
beteenden och ett intresse att lära sig mer om klimatet kan vara ett sätt att 
möta barnens oro. Det viktiga är att man startar här och nu i ett samman-
hang där barnet känner sig berörd och involverad.

Det fi nns undersökningar bland ungdomar som pekar på att oro kan 
vara något positivt, oron ger motivation att söka mer information och på 
sikt ändra sitt beteende.

Ekologiska fotavtryck
När vi konsumerar mat, kläder, energi, bilar m m påverkar vi samtidigt 
jorden. Vi sätter ekologiska fotavtryck. Svenskens ekologiska fotavtryck 
är alldeles för stort. Om alla människor på jorden skulle leva som svens-
ken gör skulle vi behöva tre planeter. En viktig uppgift för skolan är att 
minska de ekologiska fotavtrycken. Som en start för det arbetet är lämpligt 
att mäta fotavtryckets storlek. På www.minplanet.se fi nns en kalkylator 

PERSO
NALEN

Personalen skall tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt, lyfta 

fram och problematisera etiska 

dilemman och livsfrågor. Verk-

samheten skall främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet.

Fritt efter Skolverkets Lpfö 98

Tänka hållbart

Att tänka utifrån hållbarhets-

aspekter: resurssnålhet, 

ekologiskt, närproducerat, lätt 

att återvinna … vid inköp av 

t ex mat, leksaker, städ- och 

förbrukningsmaterial.

Cyklande förskola i Malmö.

En skrift

WWF tillhandahåller en 

skrift som heter Lärande på 

hållbar väg. Den berör, på ett 

lättillgängligt sätt, frågor kring 

hållbar utveckling, lärandet 

och ekologiska fotavtryck.
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där personalen kan mäta sin individuella påverkan på jordklotet. På www.
wwf.se/utbildning fi nns en fotavtryckskalkylator där förskolan kan mäta 
sitt fotavtryck utifrån sex delar.

Frågor att diskutera i arbetslaget:
Hur tar vi till vara de möjligheter förskolans omgivande natur erbjuder? »

Vad gör vi när vi är ute i naturen? Hur kopplar vi ihop upplevelserna  »

utomhus med barnens egna tankar (refl ektion)?

Hur kopplar vi samman intentionerna i läroplanen (ge exempel) med  »

det vi gör i naturen?

Hur utnyttjar vi besöken i skogen för att lära barn om hållbar utveck- »

ling?

Vad kan vi göra för att vara goda förebilder? »

Hur kan vi på förskolan hjälpa till att minska avfallet. Ett sätt är, att  »

tänka efter vad vi köper och försöka utesluta det som inte går att återan-

vända.

Kan vi satsa på mer ekologisk, närodlad och vegetarisk mat? »

Kan vi mäta förskolans ekologiska fotavtryck (hur mycket förskolan  »

påverkar naturens resurser) med hjälp av WWFs fotavtryckskalkylator

Skall vi satsa på KRAV-märkt mat? »

Skall vi äta S.M.A.R.T. (Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalo- »

rier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och grönsaker, Transportsnålt)

Skall vi gå med i WWFs regnskogsfadder? »

Skall förskolan bli en Grön Flaggskola? »

WWF har skapat en guide för 

förskola/skola som vill utveckla 

ett arbete kring lärande för en 

hållbar utveckling. Den heter 

Framtidsstigar och är avsedd 

för ledare som långsiktigt vill 

arbeta med förskolans hållbar-

hetsarbete

Se www.wwf.se/naturvaktarna

Motsatser
Använd ägg kartong. Lägg olika naturföremål som vi-
sar på motsatser. Hård-mjuk. Våt-torr. Lång-kort. Slät- 
jämn. Låt barnen gissa hur kompisen har tänkt.

Stenar
Låt barnen samla in stenar. Lägg dem efter storleks-
ordning eller sortera dem efter färg och form, alterna-
tivstenar som är skrovliga eller släta. Låt barnen hitta 
på olika sorteringsmöjligheter.

Färg på sandpapper
Klipp sandpapper i smala remsor. Samla olika färger 
från naturen genom att gnida mjuka växtdelar mot det 
eller att gnida sandpapper mot ett fast naturföremål 
t ex bark eller sten.

Paletten
Rita och klipp ut en palett och måla runda prickar med 
regnbågens färger.
Dela in barnen i grupper och ge dem en varsin palett.
Uppgiften blir att samla naturföremål som har 
de färger som paletten visar. Känn på barken 
och blunda. Känns barken lika på alla ställen?                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
Lyssna efter ljud
Blunda och lyssna efter ljud. Vilka ljud hör du? Fågel-
läten, torra löv, regnet, vindens sus, buller från fl yg-
plan...

Barnen sitter i en ring och blundar, Två föremål slås 
mot varandra till exempel hand mot hand, sten mot 
sten eller pinne mot pinne. Gissa vad det är?

Handen i påsen
Plocka naturföremål och lägg i en tygpåse och låt 
barnen en efter en känna vad den innehåller. När alla 
har känt ska de hämta vad de tror de kände i påsen. 
Jämför sedan med påsens innehåll.

Gissa och känn
Lägg ut fem naturföremål på en linje på marken. 
Barnen får inte titta utan känna sig fram och memorera 
vilken ordning föremålen ligger i. Sedan ska han /hon 
lägga föremålen i denna ordning. När det är yngre 
barn räcker det att lägga ut tre naturföremål och sedan 
bygga på med fl er.
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Föräldrarnas engagemang
Föräldrarnas engagemang och medverkan är betydelsefullt och bidrar 
till att klimatsmarta handlingar sprids, inte bara på förskolan utan även 
hemma och ute i samhället. Barnen känner att miljöarbetet är viktig om 
alla som fi nns i barnens närhet är delaktiga.
     Det är viktigt att bl a diskutera förhållningssätt med föräldrarna när det 
handlar om naturen. Hur tillåtande vågar vi vara mot barnen ute i skogen? 
     När vi arbetar för en hållbar utveckling är det viktigt att alla känner sig 
delaktiga, både barn, personal och föräldrar. Att ge föräldrarna fortlöpande 
information om förskolans arbete är betydelsefullt.

Hur kan förskola och hemmet mötas? Ju fl er som står barnen nära, de-
sto mer betydelsefulla blir barnen. Försök knyt samman barnens värld på 
förskolan med hemmets. Diskutera klädval, leksaker, transporter, mat, 

Föräldramöten
Förslag på olika teman:

Att ses ute i skogen… och visa på arbetssätt t ex utomhusmatematik »

En kväll kring hållbar utveckling »

Gemensamt projekt på förskolegården »

Fyra frågor att diskutera i föräldragruppen:  
1. Vanten
En vinterdag försvann Elsas vante som hon hade fått i julklapp. Hon blev 
ledsen när hon inte hittade den fi na vanten som hon hade fått av morfar 
och mormor. Hon letade och letade. Fler barn anslöt i sökandet. Persona-
len hjälpte till. De letade inomhus i alla möjliga skrymslen och utomhus, 
men ingen vante. Till slut tvingades Elsa att acceptera en lånevante. På 
eftermiddagen kom Elsas mamma för att hämta dottern. Genast brast hon 
i gråt. ”Mamma, jag kan inte hitta min vante…”. ”Åh, det gör inget. Vi 
köper ett par nya, fi na vantar”, svarade mamman.

Diskussion: 
a) Vilka tankar får du av berättelsen ”Vanten”?
b) Hur tror du barnet respektive personalen kände det när de hörde kom-
mentaren: ”Det gör ingenting”.
c) Är det viktigt att personalens tydliga budskap accepteras av föräld-
rarna?

2. Hållbar utveckling
Hur kan föräldrarna vara delaktiga när det gäller hållbar utveckling så att 
det blir en röd tråd som genomsyrar barnens tillvaro såväl på förskolan 
som i hemmet?

3. Ekologiska fotavtryck
Hur kan vi tillsammans minska de ekologiska fotavtrycken? Hur kan vi till 
exempel minimera transporterna till och från förskolan? Kan vi samåka 
till arbetet? Kan vi bidra med något material från våra arbetsplatser som 
förskolan kan ha nytta av? 

FÖRÄLDR
ARNA

Exemplets makt
Allemansrätt
I allt det som rör hållbar 
utveckling är det vi vuxna som 
skall vara goda förebilder. När 
vi vistas i skog och mark skall 
vi veta vad som gäller beträf-
fande allemansrätten. Det får 
dock inte bli en mängd tråkiga 
pekpinnar. Det är viktigt att 
barnen får en förståelse varför 
man inte får bryta kvistar.

Källsortering
Det är bra att ha tydliga behål-
lare som visar vad man kan 
lägga olika material för återvin-
ning och kompostering så att 
det blir synligt. 

Vanor
Grundlägga vanor när det t ex 
handlar om förskolegården. 
Det är viktigt att barnen ser att 
vuxna vårdar gården, krat-
tar, sopar, rensar och plockar 
skräp. 

Skogen - ett äventyr?
Hur tänker vi vuxna om att gå 
till skogen? Ser vi skogen som 
ett oändligt äventyr att utforska 
eller tycker vi bara att det är 
arbetsamt att traska iväg? Den 
inställningen är avgörande 
hur barnen sedan kommer att 
uppleva skogspromenaden. 

Föräldramöte med värde-
ringsövningar
Gör t ex en lista över saker 
som vi kan göra för miljön, 
hållbar livsstil. Vilka av dessa 
exempel är möjliga respek-
tive omöjliga att genomföra? 
Rangordna dem från 1-9, där 1 
betyder att detta kan jag tänka 
mig att leva efter och 9 innebär 
att detta skulle jag ha svårast 
att leva efter.
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4. Förskolans mat
Vilken mat ska vi servera? Kravmärkt, närodlad, vegetarisk…?

Smarta checklistor – förslag på vad föräldrarna kan tänka på: 

Klimataktiviteter på förskolan 
Energi

Gissningstävling om transporter av maten: Hur kommer t ex 

Kiwin till Sverige? Tomaten? Potatisen? o s v.

Varifrån kommer värmen till förskolan?

Hur ”tiilverkas” värmen? Vad är energi? 

Vad kan vi göra för att det inte ska gå åt så mycket värme?

Strömdetektiven - varifrån kommer strömmen?   

Känn solvärmen, vinden i ansiktet, värmen från elden, kraften 

från det lilla vattenhjulet i bäcken eller under kranen.

Hur kan man värma sig och laga mat?

Bygg snölyktor. Kyla möter värme. Jämför med igloos.  

Vatten

Hur mycket vatten gör jag av med på en dag i förskolan? 

En toalettspolning består av 3-6 liter vatten. 

I genomsnitt använder vi 200 liter vatten per dag.

Vad kan vi göra för att minska vatten förbrukningen? 

Samla regnvatten till bevattning och lek.

Återvinna material

Bygg en borg utav mjölkförpackningar. Bygg en foderautomat 

av en petfl aska

Maskkompost

Starta en maskkompost. Jorden blir till gödning som läggs i 

blomkrukorna.

Papper

Gör eget papper. Samla och väga det papper man har fått 

ihop. 70kg papper är ett träd. Vad kommer papper ifrån?

Plantera träd som tar upp koldioxid. På ett år absorberar ett 

träd i genomsnitt 12 kilo koldioxid och producerar samtidigt 

syre för en familj på fyra personer.

Matlagning
Välj grönsaker och frukt efter årstiden, till 
exempel jordgubbar och tomater på somma-
ren, morötter och vitkål på vintern.

Ät mer vegetariskt och mindre kött och fi sk.
 
Köp miljömärkt mat (till exempel Krav).
 
Köp lokalproducerad mat.
 
Köp färsk mat som inte är fryst.
 
Drick vanligt vatten. Buteljerat vatten trans-
porteras 
 

I hemmet
Välj grön el. Väljer du miljömärkt el kan du 
sänka ditt totala koldioxidutsläpp med över 2 
ton per år.
 
Ställ in termostaten så att det är kallare 
hemma på natten och när du inte är hemma. 
Du kan spara 440 kilo koldioxid per år.
 
Minska temperaturen hemma med en grad. 
Du kan spara upp till 300 kilo koldioxid per 
år.
 
Ersätt fem vanliga glödlampor med lågen-
ergilampor. Du kan spara 250 kilo koldioxid 
per.
 
Släck lampor och undvika stand-by-läge på 
din tv, video eller dvd så kan du minska dina 
koldioxidutsläpp med upp till 300 kilo per år.
 
Häng tvätten i stället för att köra den i tork-
tumlaren. Du kan spara 280 kilo koldioxid 
per år.
 
---------------------------------------------------------
Miljötipsen är hämtade från www.minpla-
net.se. Där fi nns ännu fl er förslag.

Bilresor
Kolla så att du har rätt lufttryck i däcken. Du 
kan spara 140 kilo koldioxid per år.
 
Kör smartare. Lägg i en högre växel och 
undvik snabba inbromsningar och fartök-
ning. Du kan spara över 330 kilo koldioxid 
per år.

Minska farten från 110 till 90 kilometer i tim-
men under en tiondel av bilfärden. Du kan 
spara 55 kilo koldioxid per år.

Naturligtvis är det värdefullt om personalen tillsammans med föräldrarna 
skapar egna smarta checklistor utifrån lokala förutsättningar. Barnen kan säkert 
involveras i denna process också.



14

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar

en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och

bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

   - bevara världens biologiska mångfald

   - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt

   - minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna
Tel 08-624 74 00
Fax 08-85 13 29
info@wwf.se
www.wwf.se
Plusgiro 90 1974-6
Bankgiro 901-97-46
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