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LÄS MER PÅ: Läs mer på wwf.se/utbildning/larare/forskola/

Släcker din förskola? Under Earth Hour kommer vi i 
Sverige och en miljard andra människor över hela jordklotet 
att släcka ner för att visa beslutsfattare att vi kräver beslut 
som stoppar klimatförändringarna, ökar den biologiska mång-
falden och ställer om samhället till en hållbar utveckling. Sista 
lördagen i mars vill vi att en miljard människor över hela 
jordklotet släcker som en manifestation för jordens biologiska 
mångfald och klimatet. Världen släcker för en  levande och rik 
jord och med ett klimat i balans. Släcker du?

Engagera förskolor till Earth Hour
WWF vill nu engagera landets alla förskolor. Som en hjälp till förskolans 
 pedagoger presenterar vi nu ett utbildningsmaterial som vill stärka och fördjupa 
 undervisningen om klimat och biologisk mångfald med fokus på Earth Hour. Vi vill 
göra Earth Hour till en Earth Week, det vill säga låta hela veckan fram till Earth 
Hour bli en  k limatvecka. Anmäl din förskola redan idag på wwf.se/eh-skola.

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald drabbar natur och 
människor på ett avgörande sätt. Det gäller nu för oss alla, ung som gammal, rik som 
fattig, att dra sitt strå till stacken; kort sagt att tända hoppets och möjlig heternas 
ljus. Vad kan då förskolan bidra med? Vilka tankar, handlingar och val gör barnen, 
personalen och vårdnadshavarna för framtiden? 

 » visa förskolans deltagande på wwf.se/eh-skola 

 » läs på WWFs hemsida, wwf.se/eh-skola, vad årets Earth Hour handlar om

 » fundera över och diskutera hur förskolan kan uppmärksamma Earth Hour

 » vilka kunskaper behöver personalen utveckla?

 » hur kan vårdnadshavarna involveras?

 » vilka aktiviteter är lämpliga att genomföra bland barnen?

WWF vill underlätta för förskolan när det är dags att genomföra Earth Hour.  
Vi tillhandahåller resurser, till exempel bilder, filmer, tipspromenader och  
handledningen Förskola på hållbar väg. 

EARTH HOUR FÖR FÖRSKOLAN

Anmäl din förskola  
redan idag på  

wwf.se/eh-skola

!

https://www.wwf.se/utbildning/larare/forskola/
http://wwf.se/eh-skola
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Unik möjlighet till förändring
Sveriges förskolor har en unik position i samhället. Här möts barn, vårdnadshavare 
och personal från olika sammanhang. Här finns stora möjligheter att ”främja alla 
barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” som det står i läroplanen 
för förskolan Lpfö 18.

Lpfö 18 lyfter bland annat fram lekens betydelse, lusten att lära, eget skapande, 
 reflektionens värde och delaktighet (läs mer på sidan 17). 

BARN

FÖRÄLDRAR

PERSONAL

I DETTA MATERIAL FOKUSERAR VI PÅ SEX NYCKELORD:

Inspirationsmaterialets upplägg
Vi vill genom ovanstående sex steg inspirera till en mer hållbar framtid genom att 
uppmärksamma Earth Hour. Under de olika stegen ger vi förslag på övningar om 
jorden, solen, klimatet och naturen, för att avsluta med förslag på aktiva handlingar.

1. Lek
2. Lust

3. Förundran
4. Skapande

5. Demokrati
6. Reflektion

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR  
UTVECKLING – EN BAKGRUND

Knacka på - sång
Cirkelsamling med övningar
Träd
Vinterfåglar

Släck lampan
Såpbubblan
Planetskötare
Jordklotet
Naturen i snön
Snöhjulet
Guldflingan
Solen
Energi
Släck din lampa - sång
Snöflingor

Personalen
Barnen
Föräldrarna

Visualisering av samtal
Dansfilmer

KREATIVT SKAPANDE

ÄVENTYRET I NATUREN JORDEN, SOLEN, KLIMATET

AKTIVA HANDLINGTIPS OCH EXEMPEL PÅ  
EARTH HOUR-AKTIVITETER

EARTH HOUR   
FÖRSKOLA
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Involvera vårdnadshavarna 
Ge barnen och deras vårdnadshavare möjligheter att ta upp frågorna om klimat och 
biologisk mångfald runt middagsbordet. Berätta för dem att ni kommer att vara med 
i Earth Hour och hur ni, pedagoger, tillsammans kommer att arbeta med frågorna. 
Uppmuntra vårdnadshavarna till samtal och gemensamma aktiviteter – för deras, 
barnens och planetens skull. 

SÅ DELTAR NI I EARTH HOUR
  Visa ert deltagande på wwf.se/eh-skola 

  Planera arbetet tillsammans med dina kollegor  
på förskolan

  Informera vårdnadshavarna om att förskolan 
kommer att arbeta med Earth Hour 

Som pedagog känner du barnen och sammanhangen och vet hur mötet 
med barnen bäst sker. Låt deras tankar och idéer få stort utrymme. 

Till denna handledning finns extramaterial som stöd för  genomförandet. 
Dessa benämns RESURSER och hittas på vår Earth Hour-sida för 
 förskolor: wwf.se/eh-skola. 

På www.wwf.se/utbildning finns WWFs pedagogiska plattform. Där hittar 
du andra utbildningsmaterial för olika åldrar med övningar speciellt  
f ramtagna för att utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter för hållbar 
utveckling. Här finns bland annat materialet Förskola på hållbar väg.

STEG 1. DELTA I EARTH HOUR

Visa ert  
deltagande på  

wwf.se/eh-skola 

!

RESURSER 
Resurser hittar du på  
wwf.se/eh-skola#resurs

NATUREN

EARTH HOUR   
FÖRSKOLA

HANDLING

JORDEN  
SOLEN  

KLIMATET

http://wwf.se/eh-skola
http://wwf.se/eh-skola
http://wwf.se/eh-skola#resurs
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Mål och riktlinjer i Lpfö 18, kap 2:

Syfte: Att arbeta med jorden och solen är att skapa en 
 l evande relation med dessa himlakroppar därför att Earth 
Hour fokuserar på jorden, naturen, klimatet, energin och att 
allt hänger ihop. 

Övergripande syfte med  övningarna om  jorden och solen.

STEG 2.  
JORDEN, SOLEN OCH KLIMATET

Omsorg, utveckling och lärande 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 » nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 » förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för 
egna uppfattningar, 

 » fantasi och föreställningsförmåga, 

 » förmåga att använda och förstå begrepp, se sam-
band och upptäcka nya sätt att  förstå sin omvärld, 

 » förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och 
kommunicera upplevelser, tankar och erfaren heter 
i olika uttrycksformer som bild, form, drama,  
 rörelse, sång, musik och dans, 

 » förståelse för samband i naturen och för naturens 
olika kretslopp samt för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra, 

 » förståelse för hur människors olika val i vardagen 
kan bidra till en hållbar utveckling, 

 » förståelse för naturvetenskap, kunskaper om 
 växter och djur samt enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen, 

 » förmåga att utforska, beskriva med olika 
 uttrycksformer, ställa frågor om och  samtala om 
naturvetenskap och teknik, 

 » förmåga att bygga, skapa och konstruera med 
hjälp av olika tekniker, material 
och redskap. 

Mål och riktlinjer i Lpfö 18, kap 2:
Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
 utveckla:

 »  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 » förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 
människors situation 
samt vilja att hjälpa andra,

 » ett växande ansvar och intresse för hållbar 
 utveckling och att aktivt delta i  samhället.
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Mål och riktlinjer i Lpfö 18, kap 2:

 
1. SLÄCK LAMPAN, TÄND ETT LJUS 
a) Samtal
Släck ljuset i rummet. Samla barnen i en ring. Tänd ett stearinljus eller ännu hellre 
ett bivaxljus (eller använd ett batteridrivet ”stearinljus”). Tänd ett ljus för hoppet, för 
möjligheterna, för framtiden! Berätta kort om idén med Earth Hour, att släcka ner en 
timme sista lördagen i mars för att uppmärksamma växterna och djuren på jorden, 
men också klimatförändringarna: 

 » Earth Hour (jordens timme), 60 minuter då människor över hela världen släcker ner 

 » genom att släcka ner visar vi att vi bryr oss om vår planet 

 » jorden har fått feber – vi använder för mycket energi 

 » inspirera genom att visa bilder och filmer som finns på wwf.se/eh-skola,  
visa satellitbilden Resurs 1 på hemsidan eller en jordglob.

b) Skapa ett jordklot – vår planet
Skapa tillsammans ett jordklot med hjälp av papier mache och häng upp på förskolan:

 » blås upp runda ballonger

 » riv tidningspappersremsor

 » täck ballongen med remsorna, använd tapetklister, lägg på flera lager, låt det 
 yttersta lagret var så ljust som möjligt

 » låt torka

 » smäll ballongerna när allt har torkat

 » måla enkla kartbilder på jordklotet

ÖVNING 1

Barns delaktighet och inflytande:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att  
utveckla:

 » intresse för och förmåga att uttrycka tankar och 
åsikter så att de kan påverka sin situation, 
 

 » förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 
för miljön i förskolan, och

 » förståelse för demokratiska principer och förmåga 
att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Titta tillsammans  
på en jordglob.  
Var bor vi? Har någon  
rest till andra länder? 
Kommer någon av oss 
från ett annat land och 
var ligger det? Alla vi bor 
på vår jord och nu har 
den fått feber! Hur ser det 
ut på globen, var är det 
vatten och hur ser det  
ut där det är land? 
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2. SÅPBUBBLAN DEN SKÖRA
Syfte: Att fördjupa den personliga relationen med jorden och 
den livsviktiga energin.

1. Blås några såpbubblor utomhus. Vad liknar en såpbubbla (kanske ett jordklot)?  
Jordklotet är stort men ömtåligt. Vi måste vara rädda om planeten så att det  
inte går sönder. 

2. Alla lägger sig på marken i ryggläge och ligger så en stund tysta och blundar.  
Vad får barnen för tankar och känslor? Är det kallt eller varmt? 
Skönt eller jobbigt? 

3. När man är kall behöver man värme (energi), till exempel från varm dryck. 
 » Drick något varmt. 
 » Gör upp en eld. 
 » Lek en värmande lek. 
 » Gör en åkarbrasa! 
 » Veva med armarna som ett vindkraftverk. 
 » Sammanfatta: allt vi gör handlar om energi – värme, el, kemisk … Se faktaruta.

ÖVNING 2

FAKTARUTA
Energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening. 
Energin kan omvandlas mellan olika energiformer. Olika slags energiformer 
är till exempel mekanisk, elektrisk, magnetisk, termisk (värme) och kemisk 
energi, strålnings- och kärnenergi.

Nationalencyklopedin

KOMMENTAR: När man blåser såpbubblor blåser man bland annat in koldioxid in i bubblan, en gas som 
man inte kan se, den är en  osynlig gas. Koldioxid kallas även för en av klimatgaserna som 
påverkar klimat förändringarna. 
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3. PLANETSKÖTARE 
Syfte: Samtal och reflektion där barnens kunskaper och  
 förståelse för hållbar utveckling utvecklas. Du som pedagog 
får värdefull inblick i vad barnen redan kan.

Vad ser ni på bilden? Vad gör barnen? Vad känner barnen?
Låt oss anta att det är vi i vår förskola som är med på bilden. 

 » Vad ser du på bilden?

 » Vad gör barnen?

 » Vem är du och vad vill du göra för vår planet? 

 » Det verkar som om barnen städar och putsar på jorden.  
Varför då? Är jorden smutsig?

 » Lever alla på jorden som vi gör i Sverige? Vad finns det för skillnader?

 » Vissa personer i världen bestämmer mer än andra. Vilka bestämmer? 

 » Vad skulle du ge dem för goda råd? 

När barn leker har de regler. På samma sätt måste vi ha ”spelregler” för vår planet. 
Det är det Earth Hour handlar om. 

Presentera gärna de goda råden barnen kommer med, på något kreativt sätt,  
för  andra barn men även för vuxenvärlden och inte minst beslutsfattarna.

Vad ska vi göra på förskolan för att jorden ska må och bli bättre?

Diskutera detta och enas om ett par saker.

ÖVNING 3
Fokus ligger på de globala 
sammanhangen och vårt  
gemensamma ansvar. 

RESURS 1 
Bilden kommer från  
OMEP som arbetar för barn 
i  åldrarna 0–8 år över hela 
världen med målsättning  
att ge dem de  bästa  
förutsättningar för en  
god uppväxt  
www.omep.org.se
ILLUSTRATION: ANNA-KARIN ENGBERG

Resurser hittar du på  
wwf.se/eh-skola#resurs

http://www.omep.org.se/
http://wwf.se/eh-skola#resurs
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4. JORDKLOTET? 
Syfte: Att uppmärksamma naturen.

Rita ett stort jordklot (cirka 1 meter i diameter) och sätt upp på väggen.  
Cirka 70 procent är hav och 30 procent är land.

Diskutera vad det finns för växter och djur på jorden respektive i haven. 

Rita eller klipp bilder av växter och djur i tidningar. Klistra upp dem på jordklotet 
tillsammans med några människor (varje barn kan rita av en kompis).

5. DJUR I SNÖRINGEN
Syfte: Att på ett lekfullt sätt uppmärksamma olika djur.

Gå ut på en stor, platt snöyta. Gör tillsammans en stor cirkel cirka 30 meter i 
 diameter. Ledaren vandrar först i snön och barnen går efter i ett långt tåg. På så sätt 
trampar man tillsammans upp den stora cirkeln.

Lek ”Byt plats”: Lekledaren har med sig bilder på fem välkända, men olika växter  
och fem olika djur. Alla barn ska få var sin bild. Barnen ställer sig på cirkeln med 
jämna mellanrum. Ledaren ropar upp till exempel ett djur (igelkott); ”Alla igelkottar 
byter plats med varandra”. Alla som då har bilder av igelkottar byter plats med  
varandra. Ibland kan ledaren ropa: ”Alla byter plats”.

Tips: Använd gärna svenska djur och växter som barnen känner till.

6. SNÖHJULET
Syfte: Att levandegöra solen och snöflingans struktur på ett 
lekfullt sätt.

Skapa ett snöhjul. Gör på samma sätt som i övning 5 när du skapar snöcirkeln.

Trampa även även upp sex stycken ekrar i hjulet (cirkeln). 

Här kan man leka vanlig kull. En färgglad halsduk kan användas som tecken på  
att man har blivit kullad. Deltagarna får bara röra sig i hjulet och längs ekrarna.  
När man springer blir man varm. Man har använt mycket energi. 

När kull-leken är avslutad kan man stå i snöhjulet och prata om det man ser på 
 marken – en sexdelad figur. En snöflinga består också av sex delar om man tittar 
noga på den.

Därefter kan man sjunga Guldflingan, övning 11 på sidan 13.

ÖVNING 4

ÖVNING 5

ÖVNING 6

RESURS 2 
Resurser hittar du på  
wwf.se/eh-skola#resurs

http://wwf.se/eh-skola#resurs
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7. VÅR VÄRMANDE VÄN SOLEN
Syfte: Att fördjupa relationen med solen som 
 vår viktigaste energi källa.

ÖVNING 7

a) Solkatter
Barnen får leka med speglar och skapa solkatter. De 
kan uppmanas att peka på olika saker med hjälp av 
solkatterna.

b) Solen värmer
Gå ut och titta på exempel att solen har värmt och 
smält snön.

När solen skiner, vänd ansiktet mot den och känn 
värmen. Det är solenergi vi känner.

Om man har en solpanel på huset kan man fånga 
denna värme, denna energi och göra om den till 
elektricitet.

c) Solstrålar
Sammanfatta soltemat; Skapa en sol och klistra på 
solstrålar. Skriv på dessa saker som solen är bra på 
till exempel värme, ljus, glädje …

d) Soldansa
Gör en soldans tillsammans.

Solsång: www.youtube.com/watch?v=rTwhmlmp738

Fundera och utveckla tillsammans:

 » ord som hör ihop med solen: färger, känslor, 
lukter, rörelser, minnen …

 » hur kan man visa upp dessa ord med dansrörelser; 
armar, händer, huvuden, fötter, ben …

 » skriv ordet SOL med en hand sakta i luften,  
sen fort. Gör samma med en fot.

 » forma en ring alla tillsammans – en stor sol.  
Låt den växa, låt den krympa

Skapa en sång tillsammans.

https://www.youtube.com/watch?v=rTwhmlmp738
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8. KÄNN OCH SMAKA ENERGI 
Syfte: Att ge barnen möjlighet att utveckla kunskap och  
förståelse för olika former av energi. Använda olika sinnen för 
att underlätta samtal om energi och förstärka innebörden av 
olika energibegrepp. 

1. Stå i ring. Håll varandra i händerna. Känn värmen i händerna.  
Vi värmer varandra. Hoppa! Hoppa! Stopp! Hoppa! Hoppa! Stopp!  
Hur kändes det att hoppa? 
Vad händer i kroppen? Var kommer energi/bränsle/kraften från? 

2. Vi äter solenergi! Dela ut små äppelbitar eller russin och smaka på dem.  
I mat finns energi som gör att kroppen fungerar. Var kommer energin i äpplet eller 
 russinet från? Kroppen är som en motor som behöver bränsle. Finns det något vi  
äter som inte kommer från solenergi? 

3. Vad tankar vi bilar med? Vilka är likheterna  
och skillnaderna mellan en bil och våra kroppar? 

ÖVNING 8
Övningen handlar om 
energi som hela tiden 
omvandlas och dyker upp 
i olika former; solenergi, 
kemiskt bunden energi i 
mat, värme i våra kroppar 
och rörelseenergi  
när vi hoppar. 

KOMMENTAR: Energi handlar om sambandet mellan arbete, värme och rörelse. Energi är något som  
behövs för att få något att hända. Vår energianvändning i direkt kopplad till klimat-
förändringarna. Vår stora användning av fossila bränslen (när vi använder olja och kol) 
värmer upp jordklotet och atmosfären. De gröna växterna hinner inte ta upp all koldioxid 
som vi släpper ut. Detta gör att koldioxiden lägger sig som en tjock varm filt över jorden 
som då blir varmare och får feber. Detta kallas för den ökade växthuseffekten.  
En del växthuseffekt, en tunn filt, måste vi ha för att kunna leva på jorden. Utan den 
 skulle  jorden vara cirka 30 grader kallare än den är i dag. 

!
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9. SLÄCK DIN LAMPA 
Syfte: Att göra barnen medvetna om att spara energi och el 
genom att släcka lampor i rum där ingen är.

ÖVNING 9

KOMMENTAR: Fortsättning: Den släckta lampan får gå iväg och släcka en lampa på  förskolan som lyser 
i onödan. Leken kan göras utomhus när det är lite mörkt. Istället för händer som formas 
som glödlampor har alla ficklampor som släcks om man blir kullad. 

Sång: Släck din lampa 
MELODI: BJÖRNEN SOVER 

Släck din lampa, släck din lampa, spara energi. 

När du lämnar rummet, släcker du din lampa. 

Släck din lampa, släck din lampa, spara vår planet.

Rörelseaktivitet till sången 
Barngruppen är Glödlampor och de håller  händerna 
över huvudet och bildar formen av en lampa. Ett 
barn sitter på marken (kallas Lysknappen)  samtidigt 
som de andra sjunger sången. När de kommer 
till slutet, ”spara vår planet” släpper de taget och 
 springer sin väg. När Lysknappen kullat ett barn 
”släcks” den lampan och de är nu två släckta lampor. 
De andra sjunger sången en gång till och nu är det 
två barn  (Lysknappar) som är på jakt efter ”lampor 
som lyser i onödan”. 

Att samtala om efteråt 
 » Vad betyder ordet energi?  
(att man orkar göra saker, hoppa, leka). 

 » Vad är energi? 

 » Var får du din energi ifrån? (maten) 

 » Varför är det viktigt att vi inte låter lampor  
lysa i onödan? 

 » Vilken typ av lampor finns det? (LED-lampor, 
 halogenlampor, lågenergilampor,  lysrör samt 
de numer förbjudna glödlamporna). Hur kan 
man skilja dem åt? Vilken ska jag välja? Med 
 glödlampor blir den mesta energin till värme  
men med LED- lampor och lågenergilampor  
blir den mesta energin till ljus. 

 » Vilken typ av lampor har vi här på  
förskolan  vilken typ har vi hemma? 

 » Vad gör man med en lampa som inte lyser  
längre? (återvinner) 
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KOMMENTAR: Snökristaller bildas runt små dammkorn och fin sand som finns på flera tusen meters 
höjd. När snön smälter på våren och lämnar lite smuts efter sig kan det vara sand från 
Saharaöknen. Vi har med andra ord hela världen i vår närhet. Snökristallen är alltid 
olika men har en sexkantig grundform. Isen i Arktis smälter. Detta påverkar bland annat 
 isbjörnar som kan vara utrotade om 100 år. Det drabbar också människor som lever av 
fiske, säljakt och annat. Utöver detta gör smältande isar att havsnivån stiger vilket ger 
effekt på flera platser på jorden.

!

11. VAD VÄGER EN SNÖFLINGA? 
Sång: GULDFLINGAN 
AV GERD STRANDBERG 

Sången finns som en ljudfil här: www.youtube.com/watch?v=TdFoj3Baec0 
Intro och mellanspel E#m7 | Dm7 

          G/D         C                G                     F 
1. Snöflingorna faller från rymden mot oss ner, 

       F                                                         F 
jag tittar upp mot himlen, det faller fler och fler. 

           G                                     Fmaj 
Dom virvlar och dom blåser, kan aldrig vara still. 

         C                F        G     C      E#m7  |Dm7  
Och jag önskar få se hur dom blir till. 

2. En snöflinga den bildas utav en iskristall,  
som faller ner från himlen, när luften den är kall.  
Ett sandkorn från Sahara kan finnas där jag vet,  
och jag önskar jag kunde hitta det. 

3. Ett stoftkorn från en stjärna kan också finnas där,  
så spännande att veta att det är så det är. 
Och någonstans i en saga en guldflinga man ser,  
och jag önskar mej allt och inget mer! 

4. Men vad tror du händer om jorden blir för varm,  
ska aldrig mera snöflingor landa på min arm, 
och isbjörnens isberg, tänk om dom smälter ner,  
och pingvinerna aldrig mer jag ser ... 

5. En enda önskan har jag att vi ska hjälpa till,  
för leva här på jorden är det vi alla vill. 
Vi släcker våra lampor och sparar energi, 
för tillsammans, så bra allting kan bli! 

a) Samtala om sången 
Vad handlar sången om? Vad är en guldflinga för dig? Hur bildas en snökristall?  
Hur går det för isbergen och glaciärerna i norr? Försvinner de? Vad händer med  
isbjörnar om isbergen smälter? Vad kan jag/vi göra för att jorden inte ska ha feber 
och vara så varm?

ÖVNING 11

RESURS/LJUD 
Sången som ljudfil hittar 
du på www.youtube.com/
watch?v=TdFoj3Baec0

RESURS 3 
Noter hittar du på  
wwf.se/eh-skola#resurs

RESURS 4 
Bild på isbjörn hittar du på  
wwf.se/eh-skola#resurs

http://www.youtube.com/watch?v=TdFoj3Baec0
http://www.youtube.com/watch?v=TdFoj3Baec0
http://wwf.se/eh-skola#resurs
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12. VAD VÄGER EN SNÖFLINGA? 
EN LITEN SAGA:

Si-si-si. En svartmes sjunger så fint i skogen och påminner oss om fabeln om två 
fåglar, en svartmes och en duva, som sitter på en gren i skogen och betraktar ett 
ymnigt snöfall. 

– Vet du vad en snöflinga väger? frågar svartmesen. 

– Just ingenting, svarar duvan. 

Då berättar svartmesen att han en gång räknade snöflingor som landade på 
 trädets grenar. När den 413 656:e flingan, den som väger just ingenting, la sig till 
rätta bland alla de andra bröts en stor gren av med dunder och brak. 

a) Snö-och-is- övningar 
 » Samla in snö som faller på en vit bricka eller tallrik, kan ni upptäcka några små 
smutspartiklar som snöstjärnorna haft med sig/bildats kring. 

 » Samla snö som faller på ett svart papper eller ett svart tygstycke.  
Låt barnen titta på stjärnorna med lupp/förstoringsglas. 

 » Måla med vattenfärger på snö/is. 

 » Samla in snö från olika ställen och se vad som finns i snön när den smälter. 

 » Lägg en isbit i en skål. Den föreställer en glaciär. Placera ett litet plastdjur  
(isbjörn) på isen. Vad händer efter en stund?

b) Snöflingan utan namn 
En arg snöflinga landar på din hand. Den har dansat ner genom luften för att träffa sina 
kompisar i snöhögen. Under resan ner tittar den på vårt fina jordklot. Oj, vad mycket 
lampor som är tända! Snöflingan ser att vi slösar med energi. Jorden har fått feber och 
blivit för varm. Låt oss göra snöflingan glad igen genom att inte slösa på energi. 

 » Ge snöflingan ett namn. 

 » Rita och måla snöflingor i olika situationer. 

 » Placera glada snöflingor på lämpliga ställen. Snöflingan får bli en påminnelse om 
att spara på el, värme och onödiga saker. 

ÖVNING 12

REFLEKTERA! Övningen kan också användas som en reflektionspromenad/tankepromenad i skog 
och mark. Både barn och vuxna, kanske även vårdnadshavare, kan reflektera kring 
bilderna. Laminera och sätt ut korten längs en lämplig slinga och samtala om korten 
varetefter ni ser dem.

RESURS 5 
Bild på snöflinga hittar du på 
wwf.se/eh-skola#resurs

http://wwf.se/eh-skola#resurs
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c) Leta energitroll på förskolan och hemma 
Övningen syftar till att göra barnen medvetna om att vi alla kan hjälpas åt att spara 
på jordens resurser genom att spara energi. 

Ta på energiglasögonen och leta efter energitroll hemma och på förskolan.  
Gör ”glasögon” av till exempel piprensare. Med dem på näsan skall energitrollen 
upptäckas. 

Exempel: 

 » onödigt många tända lampor 

 » öppna fönster som släpper ut värme 

 » en radio som står på stand by

 » en dator som är på fast ingen använder den 

 » en kran som droppar 

 » öppna dörrar som släpper ut värme 

 » leta efter energitroll tillsammans och prata om varför de är just energislukare  
och hur man tillsammans kan spara energi genom att vara medveten om dessa 
energislukare.
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STEG 3. ÄVENTYRET I NATUREN
Bakgrund. År 2018 levde jordens befolkning som om vi hade 
drygt 1,7 planeter. WWFs Living Planet Report ges ut  vartannat 
år och ger en bild av tillståndet på jorden. 2018 års Living 
 Planet Report fokuserar på biologisk mångfald och den visar en 
60-procentig nedgång av antalet populationer av ryggrads djur i 
världen, mellan 1970 och 2014. De främsta  orsakerna till detta 
är förlust av livsmiljöer och överexploatering. 

Detta gäller alltså ryggradsdjur. Hur det ser ut för insekter, blötdjur, svampar, 
 växter, maskar och andra organismer har vi väldigt lite kunskap om. Mycket tyder på 
att det inte ser bättre ut för dem. 

År 2050 beräknas världens befolkning ha växt till 10 miljarder. Allt fler ska alltså 
dela på allt mindre. Kan planeten räcka till alla? Svaret är ja, men då måste vi bli 
smartare när det gäller att leva resurssnålt och i större utsträckning uppskatta andra 
värden i livet än i prylar. Det gäller speciellt oss i västvärlden. 

Hållbar utveckling innebär att anpassa produktion och konsumtion efter vad 
 planeten tål. Vi måste minska användningen av fossila bränslen till nära noll. 
 Andelen vegetabilier i vår kost måste öka och andelen kött minska. Dessutom måste 
matsvinnet minska rejält. 

Kunskap, kreativitet och handlingskraft är motorer i detta gigantiska omställnings-
arbete. För att vi ska lyckas måste tempot öka och alla måste bidra – privatpersoner 
såväl som företag och politiker. 
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Normer och värden
FÖRSKOLAN SKA GE VARJE BARN FÖRUTSÄTTNINGAR 
ATT UTVECKLA

 » ett växande ansvar och intresse för hållbar  
utveckling och att aktivt delta i samhället.

Omsorg, utveckling och lärande 
FÖRSKOLAN SKA GE VARJE BARN FÖRUTSÄTTNINGAR 
ATT UTVECKLA 

 » nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 » förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck 
för egna uppfattningar, 

 » fantasi och föreställningsförmåga, 

 » förmåga att använda och förstå begrepp, se sam-
band och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, 

 » förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka 
och kommunicera upplevelser, tankar och 
 erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, 
drama, rörelse, sång, musik och dans, 

 » förmåga att använda matematik för att undersöka, 
reflektera över och pröva olika lösningar av egna 
och andras problemställningar, 

 » förståelse för samband i naturen och för naturens 
olika kretslopp samt för hur människor, natur  
och samhälle påverkar varandra, 

 » förståelse för hur människors olika val i vardagen 
kan bidra till en hållbar utveckling, 

 » förståelse för naturvetenskap, kunskaper om 
 växter och djur samt enkla kemiska processer  
och fysikaliska fenomen, 

 » förmåga att utforska, beskriva med olika 
 uttrycksformer, ställa frågor om och samtala  
om naturvetenskap och teknik, 

 » förmåga att bygga, skapa och konstruera med 
hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Barns delaktighet och inflytande
 » Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla

 » intresse för och förmåga att uttrycka tankar och 
åsikter så att de kan påverka sin situation,

 » förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar  
och för miljön i förskolan, och

 » förståelse för demokratiska principer och förmåga 
att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Vad ska vi göra ute?
Vad gör man i naturen i slutet av mars? Det kanske är vinter, vår, snö, snöfritt och så 
 vidare. I detta material fokuserar vi på det som är enkelt att hitta just i mars. 

Syfte: Att etablera en kontakt och relation med den natur som vi är helt beroende av och 
att stimulera viljan att värna naturens mångfald.

Mål och riktlinjer i Lpfö 18, kap 2:
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EN UTOMHUSMENY AV ÖVNINGAR
Många av övningarna nedan vill etablera nyfikenhet, lust och 
insikt om olika samband i naturen. Hur kan förskolan värna 
biologisk mångfald. Några förslag presenteras i h andledningen: 
inte skräpa ner, odla och utveckla kunskaper om naturen.

1. KNACKA PÅ-VISAN
Som en inledande sång till utomhusaktiviteterna: Sjung Knacka på-visan av  
Gerd Strand berg (finns bland annat på Spotify); ”Nu öppnar vi dörren och går in  
i naturen … Äventyret väntar på oss där.”

2. CIRKELSAMLING MED NATURINRIKTADE ÖVNINGAR
Gå ut i naturen. Det kan vara den närmaste gården, parken eller skogen. Samlas i en 
ring. Ett rep utlagd på marken formad som en cirkel underlättar när barnen ska stå i 
en ring. Välj några övningar nedan:

Cirkelövningar:
För att befästa ringens betydelse i kommande övningar kan några inledande 
 småövningar praktiseras:

 » alla står i ringen, ta ett myrsteg framåt, ett myrsteg bakåt, fem myrsteg framåt
 » tag ett älgkliv framåt, ett bakåt, ett framåt
 » hoppa som en ekorre ett hopp framåt, ett bakåt
 » snurra ett varv långsamt som en svan
 » flaxa med armarna som en liten talgoxe
 » sträck ut armarna som en stor havsörn som glidflyger 

Naturövningar
Hämtalek
Stå i ring. Hämta fyra saker: 

”Hämta något som är vått och något som är blått, 
något smått och något som är kort”.

Återsamlas i ringen. Visa och prata om fynden.  Sortera 
dem i de fyra högarna vått, blått, smått och kort. 

Stenar 
Låt barnen samla in stenar. Lägg dem efter storleks-
ordning eller sortera dem efter färg och form, alter-
nativt stenar som är skrovliga eller släta. Låt barnen 
hitta på egna sorteringsmöjligheter. Döp fem stenar 
efter saker som är viktiga i livet till exempel mat, 
 syskon, sol... Rangordna stenarna/viktiga saker i livet. 

Kottefröna får liv 
Plocka in grankottar och lägg dem lite varmt på en 
bricka över natten. Kottarna öppnar sig och lämnar frön 
efter sig. Släpp några frön i luften och se hur de virvlar 
ner mot marken som propellrar. Plantera fröna i halva 
mjölk-förpackningar med jord och ha sen lite tålamod. 
Det tar en ganska lång tid innan plantan börjar visa sig 
(pedagogen kan ha försått flera veckor innan). 

Vad har haren ätit? 
Gå ut och leta harpluttar och plantera dem sedan 
i en mjölkförpackning som man har klippt av på 
 hälften med lite jord i. Undrar vad haren har ätit?  
Efter några veckor får man svar på frågan.  
Försök även hitta avgnagda kvistar/grenar.

ÖVNING 1

ÖVNING 2
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Motsatser 
Använd äggkartonger. Lägg olika naturföremål som 
visar på motsatser. Hård/mjuk. Våt/torr. Lång/kort. 
Bra/dålig för naturen. Slät/ojämn. Låt barnen gissa 
hur kompisen har tänkt. Fundera över motsatser hos 
människor: glad/ledsen, elak/snäll, lat/flitig. 

Ibland kan man göra bra saker, ibland dumma.  
Vilka bra saker kan man göra? Hur känns det då?

Färgpaletten 
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. 
Övningen vill uppmärksamma mångfalden av färger 
i naturen.

Lyssna efter ljud 
Blunda och lyssna efter ljud. Vilka ljud hör du? 
Fågel läten, torra löv, regnet, vindens sus, buller från 
flygplan... 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 mar-
ken. Barnen får inte titta utan känna sig fram och 
 memorera vilken ordning föremålen ligger i. Sedan 
ska hen lägga föremålen i denna ordning. När det är 
yngre barn räcker det att lägga ut tre naturföremål 
och sedan bygga på med fler. 

Spårtecken
Gå ut och leta spårtecken av djur. Det kan vara 
 fotavtryck i snön, ekorrens kotterester efter en 
 matstund, spillning av hare och rådjur med mera.

Rita av. Skapa en utställning. Rita bilder på djuren 
och koppla ihop dem med spårtecknen.

Meningsfull odling 
Varför inte satsa på odling på förskolan? Här kan 
viktiga relationer till det levande etableras. Man kan 
till exempel följa matens väg från litet frö till  färdig 
gröda och samtidigt lära sig mer om vad  växter 
 behöver, solens betydelse, kretslopp,  
vattnets  betydelse och så vidare.

Man kan odla på förskolan i pallkragar eller varför 
inte samarbeta med ett äldreboende i närheten.

Earth Hour skulle kunna bli starten för detta 
 odlande – odlande med mening.

 » odla stora växter som solros, pumpa och ärtor

 » odla vitlök i kruka

 » sätt kärnor av apelsin och citron i kruka

På internet finns många andra tips på odling med 
barn.

Gå på kärnjakt 
Odla kärnor som du själv har hittat i frukt och grön-
saker. 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 med fruktens namn underlättar 
 senare identifiering. 

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 antibakteriella ämnen.  Plantera 
 vitlöksklyftor i kruka och efter ett tag börjar blad 
växa. Den ger en mild vitlökssmak och kan användas 
ungefär som  gräslök eller klippas ner i sallad eller 
varför inte  lägga den på smörgåsen. 

Cirkelövningar
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Trädövningar

3. TRÄD – MÄNNISKANS BÄSTA VÄN 
Syfte: Att göra barnen medvetna om trädens förmåga att 
 lagra energi och ta upp koldioxid. 

Bakgrund
Träden är verkligen våra vänner; de ger oss syre att andas, tar hand om vår 
 koldioxid, ger virke till möbler, renar luften med mera. Trädets löv tar emot solens 
strålar som är fulla av energi. Vatten och näring suger trädet upp genom rötterna. 
Det gör att trädet växer och energi lagras i trädet. Träden ger skugga och svalka 
 varma sommardagar, bladen renar luften och träden är vackra i sig. Allt detta kallas 
för naturens gratistjänster. De bara finns tillgänglig för alla.

Jämför träd med med oss människor. Vi äter för att växa, få värme och orka röra 
på oss. Trä (virke) samlar in solens energi som lagras i trädet. När veden brinner 
 frigörs energi och det blir ljus och värme. Tänd en tändsticka och titta på hur fint 
den  brinner eller sitt vid lägerelden och titta på lågorna och känn värmen. Värmen 
är egentligen lagrad solenergi. Kanske finns det energiskog i närheten som man kan 
samtala om och eventuellt besöka. 

 » Lär känna träden runt din förskola med alla dina 
sinnen. Titta på trädets stam, grenar och knoppar 
genom luppen. Slut ögonen och lyssna på ditt träd. 

 » Beskriv vad ett träd är för dig eller rita ett träd som 
du har stött på. 

 » Krama ett träd! Hälsa på det, känn och studera det. 
Prata med det. Intervjua det. Vad heter du?  
Vad tänker du på? Hur känner du dig?  
Fryser du inte på vintern?

 » Lägg barr från tall och gran i en hög och kottar  
från tall och gran i en annan hög. Sortera.  
Para ihop rätt barr med rätt kotte. 

 » Lägg ett tygstycke på marken. Placera fem  
f öre mål från träd – till exempel barr, kotte, bark, 

visset löv och grenar – på tygstycket. Låt barnen 
 memorera föremålen. Täck över föremålen med ett 
annat  tygstycke. Barnen ska nu försöka hitta dem 
i  naturen och komma tillbaka till tygstycket med 
dem. När alla är klara, berätta om föremålen.

 » Bli ett träd: Välj ut ett träd. Använd armar, kropp, 
ben för att illustrera det. Hur ser det ut när 
 trädet känner sig glad, ledsen och arg? Dansa en 
 f antasidans.

 » Sjung ”Ekorr´n satt i granen. Gör rörelser till 
 sången. Leta reda på en gran och en tall.  
Hur hoppar en ekorre? Gestalta sången.

 » Lär känna tre träd i närheten av förskolan  
till namn och utseende.

KOMMENTAR: För varje kubikdecimeter ny ved ditt träd växer till kommer det att suga upp ett kilo  
koldioxid och ge ifrån sig 7 hg syre. En kubikmeter trä lagrar 1 000 kg koldioxid. 

LÄR KÄNNA TRÄDEN DÄR DU BOR 

ÖVNING 3
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a) Fågelbord
Sätt upp fågelbord och talgbollar. Studera sedan fåglarna.

 » Hur många fåglar är det som mest på fågelbordet?

 » Vad tycker de om att äta?
 » Vilka färger på fåglarna är vanligast?
 » Vad heter fåglarna?
 » Rita av och färglägg en fågel.
 » Skapa en fågel med hjälp av naturföremål.
 » Be barnen och vårdnadshavarna att mata fåglar därhemma.  
Det kan bli fina erfarenheter att prata om på förskolan.

b) Lär dig mer om fåglar
UR har gjort trevliga filmer för förskolan om fåglar:  
https://urskola.se/Produkter/174521-Skrutts-fagelbok-Sma-faglar

c) Färglägg
Färglägg några vanliga vinterfåglar.  
Titta på fåglarna på fågelbordet eller i en fågelbok.

d) Bingo
Spela fågelbingo. Studera fågelbordet en stund och markera på bricka de 
fåglar som dyker upp.

e) Skapa en fågel
Skapa en fågel av naturföremål. Gå ut och leta efter kottar, pinnar,bark, 
vissna löv, stenar med mera. Skapa fantasifåglar. Ge dem egna namn.

Fågelövningar

RESURS 7
Fågelbingo bricka hittar du på 
wwf.se/eh-skola#resurs

RESURS 6 
Fåglar att  
färglägga hittar du på  
wwf.se/eh-skola#resurs

4. VINTERFÅGLAR 
Fåglar på vintern är tacksamma att studera. De är inte så 
många och de lockas lätt till fågelbordet.

Syfte: Att lära känna några fåglar och hur vi kan värna om dem.

ÖVNING 4

http://wwf.se/eh-skola#resurs
http://wwf.se/eh-skola#resurs
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5. SNÖHAREN
Syfte: Att genom en fantasilek utomhus förstå djurens och 
människans primära behov.

Naturskolan i Karlstad har inspirerat till denna utomhusaktivitet:

1. Vandring ut till naturen
Gör en rullande naturstig: 

 » Dela barnen i grupper om fyra. Ledaren går iväg med grupp A cirka 30 meter och 
ger dem en ledtråd till exempel; Djuret har fyra ben. 

 » Ledaren går vidare. När den väntande gruppen B ser detta går de till gruppen A 
där de får ta del av ledtråden om fyra ben. 

 » Gruppen B går därefter vidare 30 meter och får en ledtråd; Djuret har stora  
framtänder. Samtidigt går den väntande gruppen C till den första gruppen A och 
så vidare. 

 » Andra ledtrådar som ges; Djuret har mjuk päls. Har kort svans. Hoppar bra.  
Är gråbrun. 

När alla är framme vid målet gissar man på djuret. Det är en hare som blir temat för 
övningen nedan.

ÖVNING 5

A

A

A

A

CB

Grupp A går  
till första  

ledtråden.

Grupp A går  
till första  

ledtråden.

Ca 30 m

LEDTRÅD

LEDTRÅD

LEDTRÅD

D

När grupp A börjar gå till 
nästa ledtråd går  

grupp B sin vandring.
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2. Fakta om haren
Ledaren visar en bild på en hare. Be barnen beskriva haren. 

Vad vet barnen om harar? Ledaren fyller på med fakta.

H
O

PP
RI

KT
N

IN
G

FAKTARUTA OM HAREN
 » egentligen heter den vanliga haren som vi oftast ser fälthare

 » har rödbrun päls som blir lite mer gråaktig på vintern

 » har långa öron och framtänder

 » väger cirka 5 kg, cirka fem enliters mjölkpaket

 » kan bli cirka 70 cm lång

 » äter kvistar, bark, rötter, spannmål

 » är ofta aktiv på nätterna

 » tycker om ett öppet landskap med buskar

 » kan springa 75 km/tim, alltså som en bil

 » bygger inget bo med väggar och tak utan gör en lega, en liten skål av gräs

 » kan få fem ungar

 » fiender: räv, rovfåglar och människan (jakt och bilar)

3. Att vara en hare
Leta efter harspår. Hur har haren gjort för att skapa dessa spårstämplar?

De stora spåren är bakfötter, de små är framfötter.

Försök att hoppa som en hare. Sätt i händerna i marken efter varandra och sen 
 hoppa fram benen så att fötterna hamnar bredvid varandra.

4. Skapa en snöhare
Barnen ska nu i grupperna skapa en hare av snö och andra föremål som 
finns i naturen.

Storleken på haren skall vara 70 cm lång och har en svans som är 10 cm.  
Ledaren har förberett två snören med de längderna så att barnen kan mäta.

5. Harens trädgård
 I grupperna ska man nu skapa harens trädgård och fundera på frågor som:

 » Vad heter haren? Ge den ett fantasinamn.

 » Vad behöver den för att ha ett bra liv?

 » Vad tycker den om att göra?

 » Var bor den?

 » Hur kommer den att fira Earth Hour?

 » Fyll gärna på med egna frågor.

Allt ska illustreras med hjälp av naturföremål.

RESURS 8
Bild på en fälthare hittar du 
på wwf.se/eh-skola#resurs

©
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la Jennersten / W
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eden

http://wwf.se/eh-skola#resurs
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6. Redovisning
Barnen redovisar sina färdiga resultat för varandra. Det räcker att en grupp  
visar för en annan grupp för att det inte ska bli uttröttande.

7. Sång
SJUNG SÅNGEN ”HARRYS HARE”. SÖK PÅ SPOTIFY.

”Harrys hare Harry har hittat en hare 

Haren heter faktiskt Herman 

Här kommer Harrys hare 

Hej! Jag heter Herman och är hare 

Jag har hellånga öron och hoppar mig fram, hoppar mig fram 

Hundar kan jag inte med! 

Dom är så häftiga och hemska i humöret 

När jag ser en hund får jag bråttom 

När jag har bråttom hoppar jag två steg i taget 

två steg i taget 

två steg i taget HEJ!”

Hitta på rörelser till.

6. Haren och människan
Finns det några likheter mellan en hare och en människa? Olikheter? 
Vad behöver vi människor för att leva ett bra liv?
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Mål och riktlinjer i Lpfö 18, kap 2:

STEG 4.  
KREATIVT SKAPANDE

WWF har tagit fram en handledning som heter Kreativitet på 
hållbar väg. Här kan du finna konkreta exempel på hur man 
kan använda skapande för att fördjupa kunskaper och känslor 
kring hållbar utveckling. Läs mer på: wwf.se/kreativitetphv

Några exempel från den handledningen:
a) Gör en animerad film, se sidan 24 
b) Att arbeta med lera, se sidan 36
c) Visualisering av samtal, se sidan 46
d) Dans- och filmprojekt, se sidan 51

Syfte med övningarna nedan: Att utveckla förmågan att samtala  
och uttrycka sig på olika sätt.

Läs mer på 
wwf.se/kreativitetphv

!

Omsorg, utveckling och lärande 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att ut-
veckla: 

 » nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 » förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck 
för egna uppfattningar, 

 » fantasi och föreställningsförmåga, 

 » förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka  
och kommunicera upplevelser, tankar och 
 erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, 
drama, rörelse, sång, musik och dans, 

 » förmåga att bygga, skapa och konstruera med 
hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

https://www.wwf.se/kreativitetphv/
https://www.wwf.se/kreativitetphv/
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ÖVNING 1

ÖVNING 2

1. VISUALISERING AV SAMTAL
Visualisering av samtal genom ett stort, ledset respektive ett glatt ansikte.  
För de  riktigt små målade man på en förskola upp ett stort glatt,  
respektive ledset ansikte som fick sitta uppe på väggen under  
en längre tid. Dessa fick så småningom fyllas med bilder barnen  
ritat eller med bilder man klippte ut ur tidningar som 
illustrerade det man samtalade om. 

För att visa att det är smartare att cykla och ta bussen  
istället för att åka bil satte man till exempel upp  
bilder på kollektivtrafik och cyklister i det ena  
ansiktet, vid sidan av avgaser från bilismen i den andra.

Dessa samtal kan också handla om hur däggdjur, fiskar, fåglar och insekter påverkas 
av plast och miljöfarliga kemikalier som vi använder och vad vi kan använda istället 
som är snällare mot naturen. Hur vi kan ta hand om vårt avfall och att kompost blir 
ny jord för frön som ska bli vår mat. Detta kan gärna leda vidare till att barnen tar 
del i aktiviteter som att till exempel så frön eller kompostera. 

2. DANSFILMER
Sticklinge skola har i samarbete med WWF gjort tre dansfilmer där de har skapat 
egna danser, texter och bilder. Läs om detta i i handledningen Kreativitet på hållbar 
väg, på sidan 51 och framåt.

En handlar om hotade djurarter: www.youtube.com/watch?v=xAiCsWrQfYw

En annan om plasten i naturen: www.youtube.com/watch?v=9D4ebQqflzk

Skapa korta dansfilmer som tar sikte på Earth Hour. De kan vara faktainriktade  
eller fantasifulla eller både och.

Exempel på teman:
 » Djuren i skogen firar Earth Hour.

 » Släng inte skräp, plocka upp istället!

 » Släck lampan när du lämnar rummet.

Genom att tagga bilder och filmer på Instagram med #wwfkreativitet så hamnar de 
på WWFs hemsida wwf.se/utbildning/kreativitet-pa-hallbar-vag-kreativ-plattform/

 https://www.youtube.com/watch?v=xAiCsWrQfYw
https://www.youtube.com/watch?v=9D4ebQqflzk
https://www.wwf.se/utbildning/kreativitet-pa-hallbar-vag-kreativ-plattform/
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STEG 5. AKTIVA HANDLINGAR
Vad kan förskolan göra för att vara med i Earth Hour-kampanjen på ett aktivt sätt 
som berör och spelar roll, som fokuserar på klimatet och biologisk mångfald? 

Att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling är en fundamental  
uppgift inom förskola/skola. Det handlar då om att utveckla kunskaper om naturen 
men också olika möjligheter att just agera. Vidare handlar det om skapande av  
motivation och möjligheter att verkligen göra något. Kort sagt: att veta, att vilja  
och att kunna!

Tre handlingar som involverar hela förskolan, det vill säga barnen,  
vårdnadshavare och personalen:
1. Personalen planerar en Earth Hour-vecka eller Earth Hour-dag

2. Barnen inspireras och lär sig mer om Earth Hour och naturen som sedan leder 
fram till en diskussion där barnen kommer med konkreta förslag.

3. Vårdnadshavarna involveras.
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 » Tillaga klimatsmart mat och leka utomhus hela  
fredagen för att verkligen visa på att det går att  
bedriva en verksamhet ute under en hel dag utan el. 

 » Använda stearinljus under veckan. Arbeta med 
energi på olika sätt. Ha någon form av mörker- 
fest som fredagsmys. Skicka hem infobrev till alla 
vårdnadshavarna på olika språk. 

 » Läsa böcker med ficklampa som belysning.  
Det finns vevbara ficklampor som man kan  
alstra egen energi med.

 » Skapa en sång eller en teaterföreställning.

 » Sopsortera och ta till vara all mat så att den  
inte slängs. 

 » Opinionsbildning: informera om Earth Hour och 
uppmana alla våra familjer att delta i Earth Hour. 
Släcka ner alla våra lokaler och “öva” Earth Hour 
med barnen. 

 » Sätta upp WWF-posters och egentillverkade 
 posters på förskolan på väl synliga ställen för att 
uppmana familjerna att de ska släcka ljuset. 

 » Prata om hur vi kan spara på energi och vara rädd 
om vår jord. Tända ljus, sjunga och läsa ... Låta 
barnen få vara med och forma veckan utifrån 
sin kunskap och sitt stora intresse för natur och 
 bevarande. Använda Skurts tankar om el som  
kan fås kostnadsfritt genom www.utbudet.se

 » Skapa en mysstund och uppleva hur det är  
att vara utan el. 

 » Spara på energiförbrukningen. Få alla på  förskolan 
att: A) Släcka ljuset när du går ut ur rummet.  
B)Stänga av vattnet när du borstar  tänderna och 
när du tvålar in dig/schamponerar dig. C) Samåka 
mer. D) Stänga av elektroniska  apparater när  
de ej används, ej vara i stand by läge. 

 »  Se en kort film fråm Östersunds kommun  
där man arbetar med klimatsmart mat  
i förskolan under Earth Hour:  
www.youtube.com/watch?v=nBEcjJWmXIU

 » Förskolan Kåsan i Enköping: Spara på energi!  
Ta bussen till kommunkontoret med barnen,  
teckningar och konkreta försla som överlämnas 
till politikerna. 

 » Genomföra en ”nedsläckt” dag på förskolan. 
 Barnen får då uppleva vad som sker när det  saknas 
energi (låt det gälla även kaffebryggaren ...). 

 » Barnen får pröva på att testa hur man kan laga 
mat utan energi, leka, gå på toaletten, hur värmen 
försvinner med mera. Då får barnen uppleva att 
”släcka en lampa” egentligen medför en mängd 
saker som man tar för självklart. Man får uppleva 
det med hela kroppen och alla sina sinnen. Detta 
kan också bli ett intressant samtalsämne på ett 
föräldramöte. Alla kan hjälpa till att spara  energi, 
återvinna och släcka. Även barnen i förskolan 
genom att släcka i ett rum där ingen är. Varifrån 
kommer strömmen som gör att lamporna lyser 
(vind, vatten, kärnkraft, olja)? 

Här följer några exempel och kommentarer vad andra 
förskolor/ skolor har gjort under tidigare år under Earth Hour:

EXEMPEL

Några tips och exempel att inspireras av

http://www.utbudet.se
https://www.youtube.com/watch?v=nBEcjJWmXIU
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Förskolan Opalen
I samband med Earth Hour satte förskolan igång ett 
temaarbete. Man gick in i ett mörklagt rum med små 
lampor i taket som föreställde stjärnor. Man tittade 
därefter på en film om jorden, rymden och växter 
och djur som lever på jorden. Man började leka en 
lek där man låtsades befinna sig i ett rymdskepp och 
se ner på jorden. Personalen ställde frågan ”Vem 
äger jorden”. Barnen la sig ner på golvet och följande 
samtal började: 

Förskollärare A: Hör ni, nu tar vi och släcker lam-
pan i vårat rymdskepp ... Och så tar vi och lägger 
oss ner nu ... Sch, vi har rest väldigt, väldigt långt 
för att komma till den här vackra planeten jorden, 
och vi är ju som upptäcktsresande kan man väl 
kalla de, astronauter heter det. Nu vill jag att ni 
är alldeles tysta och tänker på en sak. Vem äger 
jorden? 

Röst från ett barn: Ingen. 

Förskollärare A: Ingen? 

Röst från ett annat barn: Jo, alla! 

Abigail: Det är en som bor i rymden och den har gjort allt. 

Joshua: Inte maskarna för dom är rymdmän (skrattar). 

Röster från flera barn: (skratt) 

Förskollärare A: Sch, jag hör inte vad Abigail säger. 

Abigail: Det fanns en människa som bor i jorden, den är, 
den gör allt som ska finnas på världen. 

Förskollärare A: En människa som har gjort jorden, som 
gör allt som ska finnas, är det han? Det är den människan 
som äger jorden?

Abigail: Ja!

Förskollärare A: Chloe, vad säger du?

Chloe: Jag tycker Gud äger jorden, för det är han som 
har gjort jorden. 

Förskollärare A: Gud äger jorden? 

Abigail: Ja, det sa jag ju ... 

Chloe: Jag tycker att jorden äger sig själv. 

Förskollärare A: Jorden äger sig själv? 

George: Hallå, dom säger fel, jorden den gjordes av 
 massa grejer som fanns i rymden som föll ner. 

Samtalet handlar om miljöproblem och andliga/ filosofiska 
frågor och barnen ses som viktiga samtalspartners. 

Plasthjältar i Karlstad
På Mjölnartorpets förskola i Karlstad är man 
 mycket engagerade i Lärande/undervisning för 
hållbar  utveckling och arbetar även med de  Globala 
 målen i utbildningen. Förskolan är sedan flera år 
 c ertifierade med Håll Sverige Rents Grön Flagg. 
 Barnen tycker det är viktigt att värna om miljön och 
har bland  annat plockat skräp i naturen, sorterat 
och återvunnit det genom att skapa skulpturer av 
 materialet. Resultatet har visats på en utställning på 
 stads biblioteket i Karlstad och i ett eTwinning projekt 
har man även haft ett utbyte med förskolan Sully i 
Vale of Glamorgan i Wales.

Projektet handlade kortfattat om att plocka skräp 
i närmiljön kring respektive förskola för att sedan 
delge varandra vad man funnit och hur man har 
återbrukat det. Ett mål med projektet var att barnen 
skulle inspirera varandra till att skapa kreativa 
 lösningar, samt att de skulle få uppleva att de genom 
sin handlingskraft kan göra skillnad och påverka 
 andra människor. Utifrån skräpplockningen  ville 
barnen få ut ett budskap till människor att sluta 
skräpa ner och kom slutligen fram till att det bästa 
sättet var att trycka upp T-shirtar med texten: Stopp! 
Sluta skräpa ner! Tröjorna såldes till allmänheten 
och barnen beslutade att de insamlade medlen skulle 
skänkas till WWF.

I utställningen på stadsbiblioteket visade barnen 
förutom skräpskulpturer, målningar och foton även 
upp egna stop motion-filmer med tema Stopp!  Sluta 
skräpa ner, som QR-kodats så att de gick att se på 
plats. Nya Wermlandstidningen i Karlstad skrev 
även en artikel om utställningen. 

EXEMPEL
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LÄRANDE FÖR  
HÅLLBAR UTVECKLING
Att möta barnen – förskolans engagemang kring en hållbar utveckling 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande”. Så står det i Läroplan för 
 f örskolan Lpfö 18. Och lite längre fram i skriften: ”Ett ekologiskt förhållningssätt  
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.”

Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att lägga grunden att delta  
i byggandet av en hållbar framtid. På olika plan kan man arbeta med ekologiska,  
sociala/kulturella och ekonomiska frågor tillsammans med barnen, personalen  
och Vårdnadshavarna. 

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

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande  
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 vårdnadshavare. Det handlar om mig och dig, om mina och dina tankar och 
handlingar, kort sagt hur vi tillsammans kan bli medskapare av goda värden. 

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 18
Grundläggande värden
Främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till  
ett  växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället  
och för en hållbar utveckling.

Förskolans uppdrag. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek stimulerar 
fantasi och inlevelse.

Kommunikation och skapande. Barnen ska ges tid, rum och ro till eget 
 skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld

Omsorg, utveckling och lärande. Förskolan ska stimulera barns kreativitet, 
 nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin 
förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Mål. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 » Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman  
och livsfrågor i vardagen

 » Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling
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Pedagogiska grundstenar
Hur kan lärandet utformas så att det stärker en kunskaps-och färdighets-
utveckling som gynnar en hållbar utveckling? WWF har identifierat sex 
 stycken områden som en förskola skulle kunna fokusera på för att utveckla 
lärandet mot ett mer hållbart innehåll. Försök få med så många grundstenar 
som möjligt i verksamheten. 

EXEMPEL

6. OLIKA PERSPEKTIV  
Allt kan ses från olika perspektiv  
till exempel historiska, etiska 
och miljömässiga. Det är värde-
fullt att ge olika perspektiv på 
saker och ting, att uppmuntra 
lyssnandet, att ta ställning och 
diskutera. Genom att använda 
förskolan och dess omgivningar 
vidgas perspektiven.

1. LIVSLÅNGT LÄRANDE  
Lärandet pågår ständigt.  
Naturligtvis är resultatet viktigt 
men också vägen dit, själva  
processen. Det handlar mycket  
om att tänka om, tänka nytt  
och vara innovativ för att finna 
lösningar i stort som smått och 
att utmana barns tankar. 

2. BARNET I CENTRUM  
Kunskap skapas och utvecklas  
i samspel med andra. Utgå från  
barnets förkunskaper, frågor  
och erfarenheter.

3. HELHETSSYN  
Eftersom hållbar utveckling  
berör både ekologiska, sociala  
och  ekonomiska aspekter har 
förskolan en viktig  uppgift att 
koppla ihop alla delar till en 
helhet. Viktigt att lyfta fram 
 dåtid-nutid- framtid samt  
lokala och globala aspekter. 

4. DELAKTIGHET  
Hållbar utveckling bygger  
på att alla är delaktiga i sociala  
och mer  formella sammanhang.  
Att vara en aktiv  samhälls- 
medborgare är en viktig del 
i  byggandet av ett hållbart 
samhälle.  Redan i unga år  
kan detta tränas. Den fria leken  
kan ses som demokratins 
källa. I den fria leken tränas 
 kvaliteter (exempelvis respekt,  
olika åsikter,  lyssnande) som 
även måste finnas med i en 
demokrati.

5. REFLEKTION  
Genom att dokumentera, förhålla  
sig kritiskt och nyfiket ställa frågor  
vidgas våra kunskaper. Det är när  
vi reflekterar och samtalar som  
erfarenheten blir till kunskap.  
Det kan ske när vi lyssnar, skapar  
och skriver. Vad tycker jag? 

LÄRANDE

PERSPEKTIV

HELHET

DELAKTIGHET

BARNET  
I CENTRUM

REFLEKTION



WWF arbetar för att hejda förtörelsen av 
jordens naturliga livsmiljö och bygga en 
framtid där människor lever i harmoni 
med naturen.
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ATT BEVARA NATUREN OCH

BYGGA EN FRAMTID DÄR 
MÄNNISKAN LEVER I 

HARMONI MED NATUREN


