
 

 

  Tips till pedagogen Förskola - åk 3 
  Lärarstöd till uppdrag 2018/19 ”Vad är det du köper?” 

Här hittar du tips och idéer på övningar, experiment och kortfilmer som du kan använda för 
att arbeta vidare med Miljöspanaruppdraget. Du hittar även förslag på var det går att hitta 
basfakta. Målgruppen är barn och elever som går i förskolan och F-3. 

Hållbarhet i uppdragen 
Det är lätt att prata om miljöfrågor som ett enskilt ämne, men 
hållbarhet uppnås först när miljöfrågorna är en del av ett 
fungerande samhälle. Då behöver vi ta både miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt ansvar.  

Integrera gärna hela hållbarhets-begreppet i uppgifterna! 
Då får våra unga en större förståelse för hur våra samhällen 
fungerar och hur vi kan lösa hållbarhetsutmaningarna. 
 
Fundera på uppgifterna och ställ öppna frågor till barnen/eleverna 
ur alla tre hållbarhetsperspektiv. 

Elev- och lärarhandledningar, övningar och undersökningar 

Material för förskola 

Globala målen  
Världens ledare har beslutat om 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Mål 12 handlar om hållbar 
konsumtion och produktion. Här finns tips på metoder, diskussionsfrågor och filmer som kan 
användas för att arbeta med mål 12. Länk till materialet 
 
Bananen långa resa, Fairtrade Sverige 
Vi får följa bananens resa. Materialet innehåller bilder och korta texter för att skapa en berättelse om 
vår mest populära frukt. Länk till materialet 

  

http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/hallbar-konsumtion/
http://butik.fairtrade.se/skol-material/forskolan-bananens-langa-resa
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6o6zlsLdAhUHposKHQjJCwEQjRx6BAgBEAU&url=https://teamfyrbodal.wordpress.com/niclas/2-hallbarutveckling/&psig=AOvVaw3oZApBrrxaY5Mg4tERRgQa&ust=1537278383306733


 
Blixtpatrullen på nya äventyr, HSR Materialet innehåller aktiviteter som tagits fram i 
samband med Skräpplockardagarna. Här finns ett par kapitel som passar utmärkt till 
Miljöspanaruppdraget: 

• Konsumtion – presenterna som blev skräp. 
     Närmiljö – plocka inte upp skräpet. Hur ser märkningar på miljöfarliga saker ut och 

vad annat ska man undvika som är farligt? 
   Nedbrytning av skatter. Vad händer med varor som slängs i naturen? 

Länk till materialet  

Material för förskola – årskurs 3 

Mofflor och människor – en storyline om hållbar konsumtion, HSR 
Det här utbildningsmaterialet handlar om våra konsumtionsmönster, samt vilka konsekvenser 
de har för vår miljö. För att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen 
mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. Barnen får hjälpa mofflorna i 
skogen med problemet att människor dumpar saker där mofflorna bor. Här hittar du 
materialet: Länk till materialet  

 
Exempel på arbete med konsumtion från Grön Flagg 
Tips på aktiviteter för temat konsumtion. Länk till materialet 

Material för årskurs 1-3 

Schyssta bananer? Fairtrade Sverige 
Lärarhandledning, övningar och kortfilmer som skapar förståelse för hur Fairtrade-
märkningen påverkar människorna som odlar bananer. Länk till materialet 

MediaSmart 
En introduktion i reklam, hur påverkas vi av reklam? Lektioner och lärarhandledningar.  
Länk till materialet   

Fakta 
 

Globala målen  
Världens ledare har beslutat om 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. 
Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. Mål 12 handlar om hållbar 
konsumtion och produktion. Länk 

Miljömärkning, Konsumentverket 
Informationssida om olika typer av miljömärkningar. Länk 

 
Handla hållbart 
Här hittar ni information om alternativ till att köpa nya produkter. Länk 

Vad kan du om reklam?, UNGkonsument.se 
Här kan ni läsa om reklam och marknadsföring på ett enkelt sätt. Vilka regler finns? Vad är bra 
reklam? Vad är dold marknadsföring? Och så vidare. Länk 

 

http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/blixtpatrullens_nya_aventyr_low_0.pdf
http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/storyline_liten_2009.pdf
https://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/hall-sverige-rents-gron-flagg/teman-i-gron-flagg/tema-konsumtion
http://butik.fairtrade.se/skol-material/grundskolans-ak-1-6-schyssta-bananer
https://www.mediasmart.se/arskurs/ak-1-3
http://www.globalamalen.se/
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/handla-hallbart/markningsguiden/?genres=Milj%C3%B6%20och%20h%C3%A5llbarhet&viewMode=tile&query
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/handla-hallbart/alternativ-till-att-kopa-nytt/
http://www.ungkonsument.se/Reklam/
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