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Demokratiarbete i vardagen
Hållbar utveckling - Hållbara relationer - Hållbar undervisning



Bilder på hur miljön på förskolan berikas  för att uppmuntra 
utforskande av skriftspråket



Tekniken ändras med olika val av  
material.

• Blyertspennor gör rörelserna 
större och mer svepande 

• Tuschpennorna gör rörelserna 
långsammare och mer precisa. 



H – Hedvigs bokstav 
Bilder på lek med bokstäver vid overheadapparaten  



Låna    Upptagen    Byta   Vänta

Tecken   Titta    Stopp   Tillsammans

Bild som illustrerar berättelsen om ett konkret 
exemepl på demokratiarbete i praktiken 



Idag blir det alltmer tydligt att lärande för hållbar utveckling 
handlar om att förvärva kunskaper som gör det möjligt för en 
individ att delta i demokratiska processer. Därför blir en viktig 

uppgift för förskolan att finna demokratiska verksamhetsformer 
där processen sätts i centrum, där barnen får genomleva 

demokrati i verksamheten 
Skolverket

Förskolans grund vilar på demokratiska värden



Vad är förskolans viktigaste uppdrag?

Fördjupa demokratin 
Ge barnen hopp om framtiden

Vilka värden vägleder oss i vardagen på förskolan?



Bild som illustrerar våra tankar om hållbara relationer
Begrepp som också kan kopplas till Hållbar undervisning 

Vad kan känneteckna arbete med hållbar 
utveckling i förskolan?

- Hållbar undervisning i förskolan ?



Värdet av att ge långsamheten plats i det 
gemensamma arbetet med hållbar framtid 

• Hur skapar vi en förskola där ingen behöver ha bråttom … är det möjligt? 

• Ger vi barnen generöst med tid att stanna upp och få utforska det som är 
intressant för dem? 

• … generöst med tid att samtala, berätta och lyssna på varandra, pröva sig 
fram i sin egen takt och tillsammans med andra? 

• … generöst med tid att få återkomma till något som väckt nyfikenhet och 
förundran…inte en enda gång ..utan igen och igen och igen  på många olika
sätt

Sänka tempot och ge utrymme för både barns och pedagogers utforskande. 



Maj 2016 
Förberedelse inför verksamhetsåret 2016-2017 

Utvecklingsområde:  Hållbar utveckling 

Föreläsning Vt-16 : Återbruk som kreativ kraft, Nina Odegard

Gemensamt Tema 2016-2017
Barns relation till och dialog med sin närmiljö – Hållbar utveckling 

Träd 

Fåglar 

Djur i skogen  

Skogsbacken

Odling

Växtlighet
Projekt hösten 

2016 

Symboler och tecken 
Småkryp 



Nätverket – vår egen fortbildning

3 parallella nätverk/ termin. 

För varje enskild pedagog - 3 nätverkstillfällen per termin. 

Alla pedagoger är delaktiga i nätverksarbetet

Hållbara relationer 



Kopplat till vårt gemensamma tema   
Barns relation till och dialog med sin närmiljö – Hållbar utveckling

Nätverkets fokus 2016-2017 
Hållbar utveckling - Återbruksmaterial-Naturmaterial



Bilder som illustrerar hur nätverket arrangeras för att 
skpa möjlighet för pedagogerna att arbeta med att skapa 

relation till återbruksmaterial 
…och närma sig naturmaterial på nya sätt



Bilder som illustrerar hur pedagoger i nätverket arbetar 
med reflektion 

på många olika sätt



Bild som illustrerar pedagogernas kreativa möten med 
materialet 

Grupparbete 
Uppdrag : Arrangera materialet på ett sätt som

väcker barns lust och nyfikenhet. 
arbeta långsamt



Bilder som illustrerar arbetet med 
med omsorgen om välkomnandet

Mötesplatser med magnetisk dragningskraft  



Vad tar du med dig tillbaka till barn och kollegor 

från nätverkstillfället?

Tankelapp



Bilder som visar hur 
förskolornas miljöer förändras

Återbruks -och naturmaterial 
berikar barnens lekar



Bilder som illustrerar : Barnen ska ha glädje av att pedagogerna 
möts i nätverket



Material som inte signalerar en färdig idé inspirerar och utmanar

Föränderligt material 
Sortera, jämföra, upptäcka detaljer, likheter och skillnader,  bygga mönster, rekvisita 
i rolleken – förvandla , etc, etc

Tillgång till 
föränderligt 

material som 
ställer frågor 

inte ger färdiga 
svar 

Förskolan som komplement till hemmet



Små saker signalerar-
jag finns till för DIG 

Stora saker signalerar- jag finns till för ER

Nina Odegard
Återbruk som kreativ kraft

De stora materialen bjuder in till samarbete

Bild på ett Byggrum på en yngrebarnsavdelning



Tittut- lek med foten

Bilder som illustrerar barns lekar med återbruksmaterial  



Bilder på barn lekar i uterummet 
med papplådor som 

förvandlas till det
leken, för tillfället, 

behöver 



”Att arbeta med återbruk av spill- och restmaterial i förskolan är att 
sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i förgrunden. Samtidigt 

öppnar kreativt arbete med återbruk dörrar in i spännande 
pedagogiska landskap och mötesplatser där demokratiska värden 

är centrala”
Återbruk som kreativ kraft , N.Odegard



Bilder som illustrerar barns lekar med stenar som blir 
rekvisita i barnens lekar 

Bära, kånka, plocka i och ur, hälla, balansera 

Långsamma processer
Skapa relation till stenar på många OLIKA sätt 



Bilder som illustrerar barnens förgängliga 
konstruktioner

….tavlor, figurer, mönster etc..



Genom att inte bara studera naturen och inte bara vara i 
naturen, utan istället gå vidare och lägga till ett lärande

kring den relationen som finns mellan människa och miljö, 
arbetar vi med lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling ,Sanne Björklund  



Hur ger vi barnen möjlighet att skapa nära relationer till naturen? 

Hur kan innehållet i nätverket ge pedagogerna möjlighet att skapa nära relationer 
till naturen? 

Exempel på en fråga som väcktes kopplat till Sannes text



Bilder som illustrerar pedagogernas uppdrag i nätverket 

Att ge generöst med tid för pedagoger att 
skapa nära relationer till träd 



Ur boken  Till träden ,från Åsa, Mats och Roine
Votum och Gullers förlag  



Möte med ett träd - Vad väcker trädet för tankar i dig? 



Grupparbete 
Skapa en dikt eller en berättelse med stöd av 
era egna tankar om träd 

Långsamma processer – återvända och återanvända

Gestalta 
dikten/berättelsen i 

lera 



Bilder som visar hur erfarenheter i nätverket
berikar barnens vardag 



Tillbaka till barnen
Känn på trädets bark- vad kommer ni att tänka på ? 

Vi får inte förlora den empatiska 
relationen med det vi har runtomkring 

oss, barnet har det i sig och vi vuxna 
måste rädda den förmågan. 

Gregory Bateson. Antropolog systemteoretiker och 
kommunikationsteoretiker



Gestalta ett träd tillsammans
Ett, av många, sätt att bygga vänskap med naturen



BLADMEMORY 
Upptäcka likheter och skillnader



Uppdrag :
Teckna detaljer – trädets stam 

Att skapa nära relationer till naturen

Att titta närsynt



Sinnliga möten med skogen

Blunda och lyssna ..…berätta vad du hör

- Det låter som ett vattenfall

- När vinden blåser så skakar träden, så att löven 
låter. 

Öppna ögonen …..berätta vad du ser 

- Det ser ut som att molnen
dansar i glitter. 

- Det ser ut som att träden och 
vinden leker ihop. 



Samma uppdrag många många gånger 

Teckna underifrån – vad ser du ? 



Se långsamheten, upprepning och tid
som viktiga aspekter i barns 

utforskande


