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Lgr11 och Spana på matavfallet!
Årets miljöspanaruppdrag ”Spana på matavfallet!” ger flera olika möjligheter att arbeta mot
läroplanens mål och riktlinjer enligt Lgr11, både inom skolans respektive ämnen liksom genom
ämnesövergripande arbete. Nedan följer förslag på vilka perspektiv, mål och riktlinjer samt vilka
förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav som är utmärkta att arbeta med i samband med årets
miljöspanaruppdrag. Det finns naturligtvis fler möjligheter men vi har valt att peka på ett begränsat
urval.

Ur 1. Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden
” Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö.”

Rättigheter och skyldigheter
” Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska
värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att
delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman
och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”

Skolans uppdrag
”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”
” En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. I all undervisning är det
angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna
utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till
dynamiskt tänkande.”
” Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas
för att skapa hållbar utveckling.”
” Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet
ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga
ställningstaganden.”

Ur 2. Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
Mål
Skolans mål är att varje elev
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för
varje individ och samhällsmedlem.
Mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade
på kunskaper och etiska överväganden,
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande
och lärande.

Riktlinjer
Läraren ska
•
•
•

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
organisera och genomföra arbetet så att eleven – får möjligheter till ämnesfördjupning,
överblick och sammanhang, och – får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

2.3 Elevers ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.
Riktlinjer
Läraren ska
svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens
innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen,

2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN
Mål
Skolans mål är att varje elev
kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv,
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter
utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och

Ur 3. Förskoleklassen
Syfte
” Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem
och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet,
nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.”
” Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse
för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.”
” Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur,
teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om
företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla
kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen
ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.”
”Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,”

Ur 4. Fritidshemmet
Syfte
”I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa
problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.”
” I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska
principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i
verksamheten.”
” Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur,
teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om
företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda
matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling.”
”Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,”

Ur 5. Kursplaner
5.1 BILD
”Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter
och delta aktivt i samhällslivet.”
”Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,”

5.3 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
”Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl
individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor
och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna
göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.”
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•
•

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
utveckling.

5.5 MATEMATIK
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets
många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•

föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

5.9 BIOLOGI
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa,
naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att
påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.

5.10 FYSIK
” Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som
energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får
människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. ”
”Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.”

5.11 KEMI
” Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa,
resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad
och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.”
”Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.

5.12 GEOGRAFI
”Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors
ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och
hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa
miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.”
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar
livsmiljöer i olika delar av världen,
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar
utveckling.

5.15 SAMHÄLLSKUNSKAP
”Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag
står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering,
interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så
att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.”
” Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•
•
•
•
•

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv,
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras
relevans och trovärdighet,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser. ”

5.18 SVENSKA
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.”
”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
söka information från olika källor och värdera dessa.”

5.21 TEKNIK
” Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.
Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla
mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags och arbetslivet och
många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens
roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.”
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•
•

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Lpfö98/rev2010 och Spana på matavfallet!
Årets miljöspanaruppdrag ”Spana på matavfallet!” ger flera olika möjligheter att arbeta mot
läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer enligt Lpfö98/rev10. Nedan följer några förslag på
perspektiv, mål och riktlinjer som är utmärkta att arbeta med i samband med årets
miljöspanaruppdrag. Det finns naturligtvis fler möjligheter då vi enbart har valt att plocka ur ett
begränsat urval.

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.

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. Alla föräldrar ska med samma
förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade
till förmån för den ena eller andra åskådningen.

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.
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.
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt
förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få
möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.
Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen
stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få
hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig
utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.
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
•

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för
att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

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 sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva
olika lösningar av egna och andras problemställningar,
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 bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
och redskap, och

•

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
o upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
o ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter,
erfarenheter och kunskaper,
o stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling,
o stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Arbetslaget ska
•
•

•
•

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
Arbetslaget ska
•

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som
gäller i ett demokratiskt samhälle.

