
 

 
Kopplingar till läroplanen Lpfö98/rev16 - förskolan 

Lpfö98/rev10 och ”Vad är det du köper?” 
Årets miljöspanaruppdrag ”Vad är det du köper?” ger flera olika möjligheter att arbeta mot 
läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer enligt Lpfö98/rev16. Nedan följer förslag på vilka 
perspektiv och mål som är utmärkta att arbeta med i samband med årets miljöspanaruppdrag.  
 

Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö. 

 
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder. 

 
Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 
växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 

 
Förståelse och medmänsklighet 
Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 

Saklighet och allsidighet 
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn 
ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 
förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och 
växa. 

Förskolans uppdrag 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

 
 
 



 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. 

 
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 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

2.2 Utveckling och lärande 

Mål 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• 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 skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner, 

• 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 intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

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. 
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