
Friska fiskar
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att göra barn medvetna om föroreningar i havet.

Metod Skapa ett konkret drama med fiskar (till exempel akvariefiskar) som ni 
sedan spelar upp. Exempel: Ett akvarium eller en glasskål med vatten och fisk. 
Förorena med lite jord och plast och mer skräp som faller i. För in personer som 
slarvar så att vattnet blir mer förorenat, till exempel genom att hälla ut schampo 
eller slänga en plastflaska. En vind från land kan blåsa ner mer skräp i vattnet. 
Fisken berättar hur den mår av föroreningarna.
Experiment med vattenrening.

Diskussionsfrågor (Fisken finns med i samtalet)
• Vad händer med havet när det blir för mycket skräp?
• Vad händer med djuren i havet?
• Vad händer med människorna?
• Vad kan vi göra?

Tidsåtgång Temaarbete över tid beroende på ålder och intresse. 

Tips på länkar Experiment med vattenrening

Övningen är framtagen i samarbete med Ponnygatans förskola i Vänersborg.

https://www.lekolar.se/sortiment/kreativa-tips/experiment/vattenrening/


Att vara barn
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att belysa barns olika förutsättningar och framtidsdrömmar globalt.

Metod Använda olika källor som litteratur, film, bilder och vårdnadshavare för 
att synliggöra hur det är i andra länder och kulturer. Samtala om likheter och 
skillnader utifrån materialet.
Sätta upp en världskarta och länka bilder på invånare, natur, bostäder etcetera 
till olika länder. 
Leka lekar från olika länder.

Diskussionsfrågor
• Vem är barn?
• Vad behöver ett barn?
• Vilket barn känner du mest igen dig i?
• Vad kan du/vi göra för att andra barn ska må bra?
• Vad är lika och olika?

Tidsåtgång För 1-3 år många korta tillfällen. Upprepning och igenkänning är 
viktigt för yngre barn. För 3-6 år temaarbete över tid.

Tips på länkar Rätt Lätt - bok om barns rättigheter
Trailer för filmen I’m eleven (engelskt tal)
The danger of a single story. Ted talk med Chimamanda Ngozi Adichie

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Korsgatans förskola i Vänersborg.

http://www.rattighetsfokus.se/archives/1994
https://www.youtube.com/watch?v=ArtBfCdrSvs
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=sv


Funktions-
nedsättningar
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut.

Metod Utgå från barnkonventionen och prata om olika levnadsvillkor. Samtala 
med barnen kring funktionsnedsättningar Känner de eller har de sett någon 
med funktionsnedsättning? Förtydliga begreppet.
Söka på google efter bilder på olika funktionsnedsättningar. Visa filmer och 
foton. Läsa sagor. Låta barnen uppleva en funktionsnedsättning genom att till 
exempel måla med munnen eller gå två och två där den ena har ögonbindel 
och den andra leder kamraten (träning i tillit).

Diskussionsfrågor
• Vad menas med funktionsnedsättning eller handikapp?
• Hur ser det ut på förskolan? Kan alla ta sig fram? Kan alla leka med allt?
• Hur är det på gården?
• Hur är det ute i samhället?
• Känner du någon med funktionsnedsättning?
• Finns det funktionsnedsättningar som inte syns? 

Tidsåtgång Temaarbete över tid – utifrån barns intresse.

Tips på länkar Unicefs skolmaterial
Friends om barnkonventionen

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds förskola i Vänersborg.

https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/?gclid=EAIaIQobChMI-KLy56CY2AIVyVQYCh1DnABQEAAYAiAAEgIARfD_BwE


Hur bor barn 
i olika länder?
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att låta barnen få kunskap om andra kulturer och om hur man bor och 
lever i andra länder.

Metod Utgå från de olika länder barnen i gruppen kommer från. Använd kartor, 
jordglob, titta på flaggor. Sök information om andra länder. Prata om matkultur 
– bjud in vårdnadshavare som kan laga mat. Lek lekar från andra kulturer.
Gör en tankekarta tillsammans med barnen. Använd en sagolåda med dramati-
seringar och samtal.

Diskussionsfrågor
• Vad behövs i ett hem?
• Finns det toalett i alla hem?
• Hur sover man i de olika hemmen?
• Har alla ett eget rum?
• Har alla ett hem?
• Hur kan en familj se ut?
• Är det olika om man bor på landsbygden eller i staden?

Tidsåtgång Temaarbete över tid.

Tips på länkar Livets lotteri
Google earth

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Brålanda förskola i Vänersborg.

http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/
https://www.google.se/intl/sv/earth/


Jämställdhet
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att utmana stereotyper och normer.

Metod Att erbjuda böcker med flera olika identifieringsmöjligheter och kritiskt 
ganska vår barnlitteratur. Läsa, diskutera och reflektera tillsammans med bar-
nen. Se över förskolans material och lekmiljön så att det lockar alla barn och är 
tillgängligt för alla.
Analysera arbetslagets förhållningssätt när det gäller jämställdhet.

Diskussionsfrågor
• Är det viktigt att veta om karaktären är en pojke eller flicka när man läser
könsneutrala böcker?
• Kan flickor och pojkar göra samma saker?
• Kan du göra det du vill på förskolan?
• Kan du leka med vad och vem du vill på förskolan?
• Vem gör vad hemma? (Medvetenhet om olika roller)

Tidsåtgång Temaarbete över tid.

Övningen är framtagen i samarbete med Fridhems förskola och Lindvägens 
förskola i Vänersborg.



Maten vi äter
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att få kännedom om olika matkulturer.

Metod Del 1: Visa bilderna ur Peter Menzels bok Hungry planet. Förslagsvis 
de bilder som representerar kulturer eller länder som anknyter till barnen på 
avdelningen och tydligt visar olikheter. Skriv ut bilderna och låt dem sitta uppe 
på väggen under en period.
Del 2: Dokumentera vad barnen diskuterar, observera deras funderingar medan 
de tittar på bilderna.
Del 3: Diskutera i smågrupper.

Diskussionsfrågor
• Ser du någon skillnad mellan bilderna?
• Ser du några likheter?
• Vilken bild liknar mest din mat hemma?
• Vilket land eller vilken mat lockar dig mest?

Tidsåtgång Del 1: ca 30 minuter, del 2: 2 veckor, del 3: 30 minuter. 

Tips på länkar Bilder från Hungry planet

Övningen är framtagen i samarbete med Vänerparkens förskola i Vänersborg.

http://world.time.com/2013/09/20/hungry-planet-what-the-world-eats/photo/ger_130614_331_x/


Matsvinn
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att ge barnen en konkret bild av mängden mat vi slänger. Hur kan vi bli 
bättre på att ta tillvara våra resurser?

Metod Väga maten som slängs varje dag – gör ett stapeldiagram över vik-
ten på matsvinnet. Göra sandpåsar med motsvarande vikt för att åskådliggöra. 
Samtala med barnen om resultatet – hur kan vi få ett mindre matsvinn?
Tydlig kommunikation mellan kök och avdelning för att få ut lagom mängd mat till 
avdelningen. Involvera barnen i planeringen av förskolans matsedel.
Barn 1-3 år: utgå från ett rollspel från en måltidssituation. Prata om att vara 
hungrig och mätt och hur det känns.

Diskussionsfrågor
• Varför är det viktigt att inte slänga mat?
• Vad kan maten vi slänger användas till istället?
• Hur känns det att vara mätt? Hur vet man när man är mätt?
• Hur kan jag påverka matsvinnet?
Barn 1-3 år:
• Är du hungrig? Hur känns det?
• Är du mätt? Hur känns det?
• Hur känns det i kroppen?

Tidsåtgång Minst en vecka för att kunna jämföra och se resultat. 

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Öxnereds förskola i Vänersborg.



Min farmor och jag
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att med hjälp av den egna familjehistorien synliggöra hur världen har 
förändrats och jämföra nu och då.

Metod Låta barnen ta med material hemifrån: böcker, fotografier, äldre föremål 
och så vidare. Googla på förr i tiden och titta på filmer och foton. Se en barnfilm 
från förr i tiden.
Be någon äldre person komma och berätta om sin barndom, om miljöer, lev-
nadsförhållanden, leksaker, mat och lekarna man lekte då.
Göra en sammanställning av hur världen förändrats. Vad har blivit bättre och 
vad har blivit sämre?

Diskussionsfrågor
• Hur såg miljöerna ut förr?
• Hur såg saker ut?
• Hur bodde man? I staden och på landet.
• Vad åt man?
• Vad lekte man?

Tidsåtgång Temaarbete över tid – utifrån barnens intresse. 

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds förskola i Vänersborg.



Rätten till min kropp
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller 
stopp.

Metod Förebyggande övningar utifrån materialet som finns länkat till nedan.
Boktips: Vilda säger nej (Marie Bosson Rydell), Nej eller okej (Eva Björk), Tio 
kompisböcker baserade på barnkonventionen (Linda Palm)
Dramatisera med hjälp av dockor, sagor eller djur.
Samtala om känslor.

Diskussionsfrågor
• Vad innebär det att lyssna?
• Vad betyder ett nej eller ett stopp?
• Hur kan man visa ett nej?

Tidsåtgång Arbete över tid. 

Tips på länkar Olika men lika – metodbok från Rädda barnen 
Rädda barnens handbok Stopp! Min kropp!

Övningen är framtagen i samarbete med flera förskolor i Vänersborg.

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-kropp/
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/berattelser-och-projekt/Olika%20men%20lika/rb_metodboken_olikamenlika_webb.pdf


Ta en lott
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut och för hur 
det är att vara barn i ett annat land.

Metod För barn 1-3 år: visa filmer och foton på människor och natur i olika 
länder. Använda en app eller en världskarta där man kan peka på olika länder
För barn 3-6 år: arbeta med storyline för att fördjupa sig i något land. Använda 
Rädda barnens texter från materialet Livets lotteri som underlag för diskussion.

Diskussionsfrågor
Barn 1-3 år:
• Vad tror du att barnen leker med där?
• Vad tror du att de äter?
• Vad tror du att det är för väder?
• Vad finns det för djur?
Barn 3-6 år:
• Vilket språk talar man där?
• Hur bor man?

Tidsåtgång Från 10 minuter till temaarbete över tid. 

Tips på länkar Livets lotteri

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Blåsut förskola i Vänersborg.

• Vad leker man?
• Finns det förskola?
• Hur är vädret?
• Hur ser naturen ut?
• Vad finns det för djur?
• Frågeställningar som föds ur
arbetet med storyline

http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/


Vad är ett hem?
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att låta barnen reflektera över ett grundläggande mänskligt behov – att 
ha ett hem. Se likheter och skillnader mellan olika hem och kulturer.

Metod Skapa en får-jag-följa-med-hem-påse med instruktioner och en kamera 
att låna med hem. Barnens familjer hjälps åt att fotografera sitt hem och sin 
hemkultur. På förskolan får barnet presentera innehållet i påsen, sätta upp bil-
derna på väggen och lämna påsen vidare till nästa barn. För yngre barn kan man 
skapa en bok i samverkan med hemmet – att ha på förskolan, att läsa själv och 
tillsammans. Parallellt presenterar pedagogerna hem i olika delar av världen. 
Andra metoder är gå-hem-promenader, barnböcker om olika hem och material 
kring barnkonventionen.

Diskussionsfrågor
• Vad är ett hem? • Vad får dig att känna dig hemma? • Vad behöver vi i ett
hem? • Har du haft hemlängtan någon gång? Vad längtade du efter då? • Hur
bor man i andra länder? • Hur bor djuren? • Hur kan olika hem se ut? • Hur
bodde man förr i tiden? • Hur vill du bo när du blir stor? • Hur kommer man att
bo i framtiden?

Tidsåtgång Temaarbete över tid. 

Tips på länkar Unicefs material om barnkonventionen 
Google earth 
Google maps

Övningen är framtagen i samarbete 
med Öxnereds, Dalaborgs, Granås, 

Lindvägens, Korsgatans 
förskolor i Vänersborg.

https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
https://www.google.se/intl/sv/earth/
https://www.google.se/maps/preview


Vad är fred?
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att skapa förståelse för andras livsvillkor i andra kulturer. Lära barn att 
skapa goda relationer. Ge barn förutsättningar att utveckla medvetenhet om 
det egna ansvaret och att inte kränka eller diskriminera andra.

Metod Analysera värdegrunden i arbetslaget. Samtala med barnen om läropla-
nens värdegrund utifrån det. 
Använda konkret material, som bilder på känslouttryck.
Dramatisera scenarier inför barngruppen där karaktärerna agerar på olika sätt. 
Till exempel om något dumt som hänt i barngruppen.

Diskussionsfrågor
• Vad är en konflikt? • Kan barn vara osams? • Hur är en god kamrat?
• Hur vill du andra ska vara mot dig? • Hur är du mot andra?
• Hur har vi det på vår förskola?
• Kan länder vara osams? • Hur har vi det i Sverige?
Efter dramascenario:
• Vad hände? • Hur tror ni att karaktärerna kände?
• Hur hade man kunnat göra istället?

Tidsåtgång Tema över en termin eller 30 minuter vid upprepade tillfällen.

Tips på länkar Friends om barns rättigheter

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Mariedals förskola i Vänersborg.

https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/?gclid=EAIaIQobChMI-KLy56CY2AIVyVQYCh1DnABQEAAYAiAAEgIARfD_BwE


Rent och 
smutsigt vatten
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att göra barnen medvetna om att det inte går att ta rent vatten för givet.

Metod Låta barnen på olika sätt få erfara hur det är att inte ha tillgång till rent 
vatten till mat, dryck, tvätt, disk, toalett, bevattning, städ etcetera. Visa genom 
att servera smutsigt vatten, stänga av vattentillförseln och mäta vattenförbruk-
ning. Pröva olika metoder att rena smutsigt vatten.

Diskussionsfrågor
• Varför är det viktigt att ha tillgång till rent vatten?
• Vad kan hända om vattnet är smutsigt?
• Har alla tillgång till rent vatten?
• Om inte, hur gör man då?
• Kan vatten ta slut?

Tidsåtgång Temaarbete över tid.

Tips på länkar Experiment med vattenrening

Övningen är framtagen i samarbete med Fridhems förskola i Vänersborg.

https://www.lekolar.se/sortiment/kreativa-tips/experiment/vattenrening/


Hållbar konsumtion
ÖVNING FÖR FÖRSKOLAN OM HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att få barnen att tänka och förstå hållbarhet.

Metod 
• Titta på TV-program och filmer (se länkar nedan)
• Dramatisera
• Prata med barnen om hur vi hanterar våra saker
• Återvinna och sopsortera
• Väga pappersåtervinningen – hur många träd har vi sparat?
• Vara bra vuxenförebilder

Diskussionsfrågor
• Vad händer med det som vi slänger?
• Vad är sopsortering och återvinning? • Varför gör vi det?
• Var kommer papper ifrån?
• Vad händer med tuschpennor om man inte sätter på korken?

Tidsåtgång 30 minuter per tillfälle. Ha som fokusområde.

Tips på länkar UR:s Barr och Pinne
Håll Sverige Rents film Plast i havet
Naturskyddsföreningens film Vad gör din fleecetröja i havet?
Håll Sverige Rents material för förskolan

Övningen är framtagen i samarbete med Lindvägens förskola i Vänersborg.

https://urskola.se/Produkter?typicalagerange=preschool&ur_subject_tree=milj%C3%B6
http://www.hsr.se/fakta-om-skrap/skrapet-i-havet
https://www.youtube.com/watch?v=FDHnYm8TpqM
http://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/material-forskola



