
 

Engelbrekts förskolas målbild– att arbeta med hållbar 

utveckling 
Målbilden för hållbar utveckling är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av 
undervisningen samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av målen kring hållbarhet som finns i 
läroplanen. De ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken utifrån Lpfö 18. 
Målbilden visar på vad Engelbrekts förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att skapa en god 
grund för fortsatta studier på grundskolan. Målbilden syftar till att säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola 
och är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Hållbar utveckling kan definieras som den utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov (Världskommissionen, 1988:57). Hållbar utveckling är ett mångfacetterat 
begrepp med flera dimensioner. Det delas upp i tre olika dimensioner: 

• Ekonomisk dimension, handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina 
grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk utveckling 
som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten 

• Ekologisk dimension, handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja 

mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.  

• Social dimension, handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter 
uppfylls. 

 
Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

I läroplanen för förskolan, Lpfö18, återfinner vi detta kring hållbar utveckling. Utbildningen ska genomföras i 
demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i 
samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och 
globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 
 
Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar 
utveckling. 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett 
ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling 
– såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om 
natur, samhälle och teknik. 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska 
aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och 
därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och 
hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan 
påverka hälsa och välbefinnande. 



Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i 
omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar 
utveckling. 

 

 

Mål  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

Hållbar utveckling är tvärvetenskapligt, det vill säga finns genom flera områden och arbetas oftast med 
integrerat. Här ska ni integrera miljöfrågor samt sociala och ekonomiska frågor. Omsorg av miljön och 
återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om 
så väl konsumtion som om mat, hälsa samt skapande av ett fredligt samhälle är exempel på principer som 
ingår i begreppet lärande för hållbar utveckling. 

Ekonomiska dimensionen kan handla om att lära barnen att vara rädda om de resurser vi har både 
materiella och mänskliga, den lärmiljö och material vi har, att vi inte kan bara köpa nya saker hela tiden 
utan vi använder saker flera gånger, har återbruksmaterial, kan handla second hand, att inte ta för mycket 
mat och slänga men också att arbeta för en ekonomisk utveckling i framtiden osv 

Ekologiska dimensionen kan handla om att återvinna olika saker för att inte bara slänga i soporna, 
ekosystemet och biologisk mångfald, arbeta med djur och natur, men även här kommer det in med maten 
vi äter, djuren vi slaktar och hur detta tär på jordens gemensamma resurser, hur vi använder bilar, tåg, 
buss och cykel som transportmedel, el och energikällor osv 

Sociala dimensionen kan handla om att vi arbetar med demokrati begreppet, att barnen får vara i en 
demokrati, att vi arbetar med allas lika värde utifrån diskrimineringsgrunderna, att vi ifrågasätter 
samhällets normer och arbetar normkritiskt, att vi arbetar med hållbara sociala relationer och samspel i 
barngruppen, vår värdegrund, vårt sociala samspel, barnrättsperspektivet osv 

 

 
 

 


