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Lpfö98/rev10 och ”Spana på matavfall” 
Årets miljöspanaruppdrag ”Spana på matavfallet” ger många olika möjligheter att arbeta mot 

förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp ur 

läroplanen som har direkta kopplingar till miljöspanaruppdraget. Det finns många fler 

kopplingar men vi har valt att plocka ur ett begränsat urval. 
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Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Förskolans uppdrag 
”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska 

vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att 

enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.” 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt 

kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 

att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” 

Ur 2. Mål och riktlinjer 

2.1 Normer och värden 

Mål 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen, 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 
 

Arbetslaget ska 

• göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som 

styr deras synpunkter och handlande,  
 

  



   
 

2.2 Utveckling och lärande 

Mål 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld, 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa, 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra, 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 

Riktlinjer 
Förskollärare ska ansvara för 

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

– ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela 

sin förmåga, 

 – upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 

– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper, 

 – stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, 

 

Arbetslaget ska 

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan, 

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik, 

• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild 

samt estetiska och andra uttrycksformer, 

• ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och 

• ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 

dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. 



   
 

 

2.3 Barns inflytande 

Mål 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Riktlinjer 
Förskollärare ska ansvara för 

• att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 

 

Arbetslaget ska 

• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan, 

• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, 

• ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för 

samvaron i barngruppen, 

 

 

 


