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B
arnen är framtiden och det har vi tagit fasta på genom att kontinuerligt erbjuda 

förskoleverksamheter i biosfärområdet en speciellt framtagen utbildning. Nu 

har Biosfärföreningen och Platåbergens Geopark tagit fram ett nytt material 

tillsammans. Syftet är att förskolepedagoger i biosfärområdet ska ha ett lustfyllt 

och aktuellt material som bidrar till att barnen ser och känner den egna betydelsen i 

samspelet med naturen. Utbildningen stärker kunskapen om hållbarhet och de värden 

som finns på den unika plats på jorden som barnen växer upp på. 

Utbildningen består av 5 moduler med aktivitetsförslag som är enkla att genomföra. 

Ni får också ett informationsmaterial för att upplysa vårdnadshavarna om utbildning-

en. Vi hoppas att barnens nyvunna kunskaper leder till ringar på vattnet genom deras 

 samtal med kompisar, vårdnadshavare och mor- och farföräldrar. Insatserna är i linje 

med  Agenda 2030 och efter genomförd utbildning får barnen varsitt diplom. 

Det finns idag mer än 300 barn som utbildat sig till miniambassadörer i biosfär området. 

Många av dem är lite äldre nu, och har med sig kunskaperna vidare i livet. I fram tiden 

är det fantastiskt om att alla 5- och 6-åringar i biosfärområdet och geoparken går 

 mini ambassadörsutbildningen. På så vis kan en gemensam kunskapsbas byggas och en 

stolthet över vårt område stärkas. Miniambassadörsutbildningen syftar till att vara ett 

värdefullt steg i omställningen till det hållbara samhället. 

Till er som befinner er i uppstarten av en ny utbildningsomgång vill vi önska er en 

spännande, tänkvärd och rolig resa med miniambassadörutbildningen!

Välkomna till den nya 
miniambassadörs utbildningen 

för 5- och 6-åringar



Unesco Biosfärområde
Vänerskärgården med 
Kinnekulle

Platåbergens Geopark
– Lager av historia

L
idköping- Götene och Mariestads kommun-

områden är tillsammans utnämnda till att 

vara ett av världens 714 modellområden för 

hållbar utveckling.
Biosfärföreningen skapar samverkansprojekt och 

aktiviteter i syfte att bevara, stödja och utveckla 
människans samspel med naturen. 

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
• Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.
• Bevara biologisk och kulturell mångfald, 

 eko system och landskap.
• Stödja demonstrationsprojekt, forskning och 

miljöövervakning.

Alla som bor eller befinner sig i biosfärområdet 
är betydelsefulla i omställningen till en hållbar 
samhällsutveckling i linje med FNs globala mål i 
Agenda 2030. Stora som små, alla är betydelse-
fulla i omställningen till det hållbara samhället. 

”Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med 
Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspi-
rerande modellområde för hållbar utveckling.”

T
ack vare en spännande geologi så har man 

 etablerat  Platåbergens Geopark. Där ingår de 

nio  kvommunerna Trollhättan,  Vänersborg, 

Lid köping,  Götene, Mariestad, Skövde  Falköping, 

 Skara och  Grästorp. Ansökan om att få bli en  Unesco 

Global  Geopark som är Unescos tredje utmärkel-

se  skickades under 2019 in till  Unesco och vid ett 

positivt  besked kommer vi att ha två av tre möjliga 

Unesco- utnämningar i området. Det här är verkligen 

en  spännande och unik plats som vi lever på.

Geoparkens övergripande vision/ uppgift är att:

• Bidra till att öka möjligheterna för utveckling av 

en hållbar  besöksnäring i platåbergslandskapet.

• Sprida kunskap om och stärka intresset för 

platåbergslandskapets geologi i alla åldrar.

• Öka kunskapen om och se till att viktiga geo-

logiska naturvärden bevaras.

• Stärka varumärket platåbergslandskapet 

 nationellt och  internationellt.

• Stimulera delaktighet och initiativ från organisa-

tioner, föreningar, företag och privatpersoner.

• Säkra en internationell Unesco-certifiering av 

platåbergs landskapet.
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Det viktigaste är att barnen ska ta till sig kunskap 
och reflektera kring utbildningens olika ämnen. 

Det finns därför inget krav på att aktivitets förslagen 
följs till punkt och pricka. Kommer ni på andra saker, 
till exempel utifrån barnens förslag så kan ni byta 
ut aktiviteter. Vi önskar att ni ska ha en rolig, intre-
ssant och spännande tid med miniambassadörs-
utbildningen där barnen får känna stolthet över vårt 
fantastiska område!

Tänk på att fotodokumentation tas på ett sådant sätt 
så att man inte kan identifiera barnen enligt GDPR 
för att vi skall kunna dela materialet.
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 1. Läs igenom det här utbildningsmaterialet. På 
hemsidan finns det också brev till målsman och 
en affisch som ni kan använda på förskolan.

 2. Modul 1 är obligatorisk. Utöver denna kan ni välja 
1-4 ytterligare utbildningsmoduler som ni vill 
 genomföra.

 3. Anmäl er genom att meddela start- och planerat 
avslutsdatum till Biosfärkontoret: 

  info@vanerkulle.org

 4. Sätt upp informationsaffischen på förskolan och 
dela gärna brevet till vårdnadshavarna för att 
 informera och involvera dem.

 5. Genomför aktiviteterna tillsammans med barnen.

 6. Dokumentera gärna aktiviteter, frågeställningar 
och slutsatser som barnen drar för att förstärka 
 processerna.

 7. Om ni delar inlägg på instagram under ut-
bildningen så kan ni använda hashtaggarna 
#minibiogeo #platåbergensgeopark #vanerkulle

 8. Vill ni genomföra någon form av avslutnings-
aktivitet? Tipsa Biosfärkontoret och 
 lokal tidningen.

 9. När ni har genomfört utbildningen så ladda ner 
diplom till barnen via hemsidan https://vanerkul-
le.org/om-biosfaromrade/biosfarambassadorer/ 
utbilda-miniambassadorer/ och meddela oss att 
ni genomfört utbildningen.

 10. Vi kan visa bilder och material från er genomförda 
miniambassadörsutbildning i våra kanaler. Gör till 
exempel en PDF som visar ert arbete så finns möj-
lighet för oss att sprida det som barnen har gjort, så 
att det kan inspirera fler och bli synligt i samhället.

INSTRUKTIONER
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MODUL #1
Vi lär oss om vår plats på jorden. Den ingår i Unesco 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och i 
Platåbergens Geopark.

N
aturen omkring oss är värdefull. Den har spän-
nande berg, fina träd, sjöar som man kan bada 
i och bär som man kan plocka. Men människor 

är inte alltid snälla mot naturen. En del slänger skräp 
var som helst. Ett annat problem är att en del köper 
och kastar för mycket saker. Det gör att fabriker måste 

tillverka nytt hela tiden, och för att klara det behöver 
de ofta ta olika material från naturen. Det finns myck-
et värdefullt omkring oss som vi kanske inte tänker på 
alla gånger. Många människor behöver alltså ändra sina 
sätt, för att både planeten och allt liv på den ska må bra. 
Vi och naturen kan bli bästa vänner.

Utbildningen består av 5 moduler. Modul 1 är obligatorisk. 
Utöver denna kan ni välja 1-4 ytterligare moduler att genomföra.

BIOSFÄROMRÅDE 
VÄNERKSKÄR GÅRDEN 
MED KINNEKULLE

Högt uppe i atmosfären finns 
det insekter. Och djupt nere 
i jorden och i havets djup, där 
finns det också levande orga-
nismer. Biosfärområde är ett 
ord för det område omkring, 
på och i jorden, där det finns 
liv. Det finns något som heter 
Unesco som ger fina utnäm-
ningar – som ett pris kan man 
nästan säga – till platser som är 
extra intressanta. Unesco har 
bestämt att vi har fått det priset 
– att vi får vara ett av världens 
biosfärområden. Det betyder 
att vi har en speciell natur och 
historia- och människor som vill bidra till mål som världens ledare har satt upp tillsammans. 

Det finns biosfärområden i mer än 120 länder på jorden. I alla de biosfärområdena försöker man hela 
tiden jobba för att komma på bra och smarta sätt som kan hjälpa oss människor att leva i gott samspel 
med naturen. Vi hoppas att du är stolt över att bo i ett biosfärområde – en väldigt fin plats på jorden!

Pedagogens ruta

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

KARTBILD: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Platser 
strax utanför är också välkomna att ingå i biosfärgemenskapen.

MODUL #1
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PLATÅBERGENS GEOPARK

En Unesco Global Geopark är ett område 
där man har spännande stenar, berg och 
landskap som är unika. Ordet geopark 
kommer från det gamla ordet geo 
som betyder jorden. Det handlar 
om hur jordskorpans berg och 
jordarter blev till, vad de består 
av och hur de har förändrats i 
miljontals år. En geopark arbetar 
med att sprida kunskap om de 
här sakerna. Men också om sam-
spelet mellan oss människor, vår 
historia, naturen och landskapen 
omkring oss. En geopark kan ses som 
ett spännande utomhusmuseum.

Vi som jobbar med geoparken vill gärna att du besöker olika platser och lär dig 
om hemligheterna som gömmer sig i platåbergen och deras bergsväggar. Runtom-
kring i geoparken finns det informationsskyltar där man kan lära sig mer. När vi vistas i 
naturen är det viktigt att vi inte förstör något, utan att vi istället är rädda om den.

Vi hoppas att du är stolt över att bo i en av världens geoparker – en väldigt spän-
nande plats på jorden!

Pedagogens ruta

1. Ekens skärgård, Kållandsö  2. Läckö slott, Kållandsö  3. Stenbrott vid Österplana hed  4. Stora stenbrottet, Kinnekulle  5. Sandstensklippor vid Söcke udde

2.1.

3.

4.

5.

ÅLLEBERG

BRUNNHEMSBERGET

LIDKÖPING

LUNDSBRUNN

GÖTENE

HÄLLEKIS

TIMMERSDALA

MARIESTAD

STÖPEN

ÅSLE

VÄRING

KINNARP

VARTOFTA

KÄLLBY

GRÄSTORP

VÄNERSBORG

TROLLHÄTTAN

KINNEKULLE LUGNÅSBERGET

HALLEBERG

HUNNEBERG

TOVABERGET
MYGGEBERGET

MÖSSEBERG

SYDBILLINGEN

BORGUNDA

BORGUNDA-
BERGET

PLANTABERGET

VARVSBERGET

GERUMSBERGET

GISSEBERGET

E20

Naturum 
Hornborgasjön

VÄG 187
VÄG 44 VÄG 184

VÄG 44

E20

VÄG 26

VÄG 26

VÄG 193

VÄG 45

VÄG 26

Ekehagens 
Forntidsby

Ållebergs 

Qvarnstensgruvan

Läckö Slott

Mössebergs utsiktstorn

Råbäcks mekaniska stenhuggeri

Kungajaktsmuseet 

Liljestenar

FORSHEM

Trollhättefallen

Tun

Gyllene spiken

Peneplanet

Hindens rev

Askeberga skeppsättning

JÄRPÅS

VINNINGA

LOVENE

GILLSTAD

SALEBY

ARDALA

HOLMESTAD

RACKEBY

KÅLLANDSÖ

NORDBILLINGEN

ÅSARP

VARGÖN

ULLERSBRO

MODUL #1
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UPPGIFT #1

Vi känner vår plats 
och  bygger tittskåp!

N
u är det dags att bygga ett tittskåp som för eställer natur och annat som finns i Biosfärområdet. 
Låt barnen fundera en stund över vad  dom vill ha i sitt tittskåp. Föreställer tittskåpet det som 
finns under vattenytan i Vänern? Eller kanske både sådant som finns över och under vattenytan. 

Eller föreställer det kanske platåberget Kinnekulle? Det blir spännande för barnen att se varandras 
tittskåp sedan.

När tittskåpen är klara kan barnen berätta 
om vad barnen tycker är spännande och 
bra i Biosfärområdet. Kanske vill ni bjuda 
in målsmännen till vernissage.

Vi tränar på att samtala, förstå, 
skapa och dra olika slutsatser om 
människans samspel med naturen.

FÖRBEREDELSER: Ha en karta till hands som 
visar Biosfärområdet. För att göra tittskåp be-
höver ni också en skokartong per barn samt tid-
ningar och magasin. Annat som kan vara bra att 
ha är saxar, klister, papper och pennor, kanske 
snören och annat kul material som ni kommer 
på. Förbered så att ni har en bra plats att ställa 
de färdiga tittskåpen på när de är klara.

Planera så ni har god tid för samtal i grupp. Be-
rätta och ge barnen möjlighet att dela sina tankar, 
frågor och funderingar. Biosfärområdet är den 
plats under jorden, på marken och uppe i luften 

där det finns liv. Just vårt Biosfärområde Väner-
skärgården med Kinnekulle omfattar bland annat 
Lidköping, Götene och Mariestadsområdet. 

Titta på en karta tillsammans. Har  barnen varit 
på olika platser i Biosfärområdet någon gång? 
Be dem berätta och ställ följdfrågor. Kanske 
har någon varit på platåberget Kinnekulle. Vad 
såg de där? Vad finns i Lidköpingsområdet? I 
 Mariestadstrakten? Vårt Biosfärområde omfattar 
 också  Vänern som är Sveriges största sjö. Vad 
kan finnas under vattenytan i Vänern? Ni peda-
goger kan gärna fylla på med kunskap.

TIPS: När ni bygger: tänk på att tittskåpet 
har ett ”tak” som ni kan hänga saker från 
om ni vill. Utöver utklippta bilder kan även 
naturmaterial limmas in i skåpet.

MODUL #1
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UPPGIFT #2

Bergsbyggare

B
ygg ett platåberg med trolldeg och återvunnet material, 
till exempel mjölkkartonger för att befästa ramsan USA KL 3.

MED TROLLDEG: Använd trolldeg med 6 olika färger för att skapa ett platåberg. Bestäm 
vilken färg som skall vara vad och forma berget. 

MED KARTONGER: Måla kartongerna i sex olika färger som representerar de olika 
lagren i Kinnekulle. och bestäm vilken färg som är vad och stapla de olika lagren på 
varandra. Kanske behövs lite hjälp med lim så att berget håller ihop utan att rasa. 
Dyker frågor upp så ta reda på mer genom att efterforska gemensamt.

RITA /MÅLA ETT PLATÅBERG MED KINNEKULLE SOM MODELL:
Efter att ni pratat om hur våra platåberg är uppbyggda så låt barnen rita/måla 
ett berg. Vad finns på och i berget? Kanske har barnen varit på någon plats på 
Kinnekulle som dom vill ha med. Kanske kan ni efterforska vilka platser som 
finns på berget som barnen blir nyfikna på. 

Vi lär oss om vår närmiljö, tränar på att 
skapa och  konstruera och efterforska.

FÖRBEREDELSER: Börja med att prata kring att 
vi har ett platåberg som är speciellt på grund 
av att det är uppbyggt med flera olika bergar-
ter - precis som en prinssestårta. Jämför de oli-
ka lagren med tex sockerkaksbotten, vaniljkräm, 
jordgubbssylt, grädde och marsipan. Man kan 
jämföra att urberget som finns längs ner kan vara 
tårtfatet som tårtan ligger på och marsipanen är 
den skyddande diabasen på toppen. 

Prata om att berget är väldigt gammalt - flera 
miljontals år. Berätta att det finns en ramsa som 
heter USAKL3 som skolbarn i alla tider fått lära 

sig för att komma ihåg de olika lagren: 
Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskif-
fer, Diabas (Trapp). 

Några delar av berget (urberget och diabasen) 
har en gång varit magma som kommer från vul-
kanisk aktivitet och andra delar (sandsten, alun-
skiffer, kalksten och lerskiffer blev till i ett urgam-
malt hav).

De olika lagren gör att olika växter och djur 
trivs men dom innehåller också fossil från djur 
som levde för många miljoner år sedan.

PSST... förr använde man ordet trapp istället för diabas för man tyckte diabasen såg ut som trappor!

MODUL #1
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UPPGIFT #3

Minnessten

L
ägg ut ett antal stenar på rad. Låt barnet 
eller barnen beroende på om man gör det i 
lag eller enskilt memorera ordningsföljden 

genom att titta på färg och form. Sätt på ögon-
bindel eller be barnen blunda medans en ändrar 
ordningsföljden. Låt barnen titta och be dom 
lägga stenarna i rätt ordningsföljd.

Låt barnen göra egna  rader av föremål och 
utmana varandra.

Vi tränar på att lyssna på instruktioner, 
se mönster och memorera.

S
tenar kan se väldigt olika ut. Vissa har precis brytits loss från berget och är kanske 
vassa och kantiga. Andra har legat länge och skvalpat i vatten och fått runda och lena 
former. Samla ihop stenar och försök komma ihåg ordningsföljden.

FÖRBEREDELSER: Gå ut på jakt efter 
olika stenar med olika form och färg. 
Ha kanske en ögonbindel till hands 
om barnen tycker det är svårt att 
blunda eller hålla för ögonen. Prata 
med barnen om varför vissa stenar är 
vassa och andra runda.

TIPS: Som avslutning kan ni titta på en liten 
kortfilm om ett bergs levnads historia: 
www.youtube.com/watch?v=fbDD0FkH2Ik

MODUL #1



INGEN
FATTIGDOM

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET
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MODUL #2
VI LÄR OSS OM HUR VI KAN LEVA HÅLLBARA LIV

F
ör vår planets framtid är det viktigt att vi beter oss 
bra mot varandra och att vi är goda vänner med 
planeten. Ibland vill man välja något för att det 

verkar jättekul men om det är dåligt för planeten så 
kan man behöva välja att göra något annat. Samma 
sak gäller när man ska köpa en sak. Det bästa är om 

den saken är tillverkad av bra material, som inte ska-
dat planeten. Att vara god vän med planeten handlar 
om att göra bra saker varje dag; hemma, på försko-
lan och när man ska resa. Vuxna behöver också vara 
snälla mot planeten när de handlar i butiker eller är på 
jobbet.

Pedagogens ruta

Ekologiska 
 dimensionen

Sociala 
 dimensionen

KORTA BESKRIVNINGAR AV OLIKA SORTERS HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet – Att ta hand om miljön är jätteviktigt, inte minst 
eftersom den tar hand om oss. Humlor och bin hjälper oss så att vi får 
bär och frukter. Om människor bygger utan att tänka sig för så kan 
artrikedom hos växter och djur skadas. Djur behöver också sin skog, 
rena hav eller landskap som de trivs i. Vuxna människor måste tänka 
sig för innan de ändrar i naturen för mycket. Och barn kan hjälpa 
naturen genom att till exempel så blomsterfrön eller kanske bygga 

ett insektshotell. Det är upp till oss människor att lära oss om de här 
sakerna och ta hand om naturen på bra sätt.

Social hållbarhet – Vi människor behöver känna att vi mår bra  socialt. 
Det handlar om att må bra i samspel med andra människor. Det är 
 viktigt att man tar hänsyn till varandra och att alla känner de är en 
självklar del av gruppen. Det är också betydelsefullt att lyssna till 
 andras känslor och att själv känna att man kan uttrycka sig och bli 
lyssnad på, av andra. Demokrati bidrar till social hållbarhet. Demo-
krati betyder att alla är fria att berätta om sin åsikt men också att en 

del andra kanske känner och tycker annorlunda. Ibland blir det som 
man själv vill, ibland blir det som någon annan vill. Man kan till och med 

rösta demokratiskt ibland – då blir det som flest personer vill! Vi är olika 
och det är bra, för då kan man dela med sig av massor av olika tankar och 
idéer till varandra. Tillsammans kan vi ha det väldigt bra.

MODUL #2
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Ekonomiska 
dimensionen

Sociala 
dimensionen

Ekologiska 
dimensionen

Minska pappers-
förbrukning

Inte slösa på 
material

ÅtervinningFörstå rättigheter 
och skyldigheter

Barns inflytande

Respekt för allt 
levande

Naturens 
kretslopp

Omsorg för 
naturen

Fungera i grupp

Hänsynstagande 
och empati

Självkänsla & 
självförtroende

Bra och dåligt 
för miljön

Hur människor, 
natur och sam-
hälle påverkar 

varandra

Kunnande om 
växter och djur

Minska vatten-
förbrukning

Minskning av 
avfall/sopor

Återanvändning

Hållbar 
utveckling i 

förskolan

Ekonomiska 
 dimensionen

Ekonomisk hållbarhet – Vårt samhälle bygger mycket på att människor 
tjänar pengar. Utan pengarna har vi inte råd att bo någonstans och vi 
kan inte köpa mat och äta oss mätta. Ekonomisk hållbarhet handlar 
om att vara rädda om det som jorden ger oss. Man kan se till så att 
människor mår bra och så man inte förstör berg, luft, hav eller djurens 
liv bara för att man vill tjäna pengar. Om allt som tillverkades på jorden 
gjordes på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara sätt samtidigt 

skulle människor fortfarande tjäna pengar – men planeten skulle må 
mycket bättre.

KORTA BESKRIVNINGAR AV OLIKA SORTERS HÅLLBARHET

MODUL #2
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UPPGIFT #1

Materialdetektiven

G
räv nu ner materialen på lämplig plats inom förskolans område. Om några månader är det 
dags att gräva upp sakerna och se vad som hänt med dem. Markera ovanför jord vart ni  gräver 
ner vad genom en liten skylt eller pinne med skrift på.

FÖRBEREDELSER: Ha några olika saker redo 
att samtala med barnen kring, och jobba med. 
Exempel är en glasburk med metall-lock, 
en äppelskrutt, ett papper, en plastsak och 
ett  bananskal och kanske något mer som ni 
 kommer på.

Samla barnen för samtal om materialen, 
undersök dem ordentligt. Vilken sak är störst, 
tyngst, minst, lättast? Vad heter materialen? Är 
det något som naturen själv har skapat? Eller 
har människor skapat sakerna? Sakerna ska grä-
vas ner i jorden i några månader. Vilka av mate-

rialen tror barnen att naturen eller ” komposten” 
kan förvandla till jord igen?

Vill ni fördjupa aktiviteten kan ni forska lite 
om olika material. Vilka blir barnen mest nyfikna 
på? Om det till exempel är metall så låt barnen 
ställa alla sina frågor om metall. Vilka idéer har 
barnen om hur de kan lära mer om metall? 
Kanske blir det ett besök till biblioteket eller 
så googlar ni. Eller något helt annat. Rita och 
skriv ner vilka svar ni kommer fram till genom 
barnens efterforskning.

När ni grävt upp sakerna, så samtala kring era 
fynd. Vad har omvandlats till jord? Vad har inte 
förändrats alls? Vad behöver vi tänka på när vi 
är i naturen och har skräp som vi vill bli av med, 
vart ska vi göra av det?

ÅTERVINNING – Samtal om hur gör vi på för-
skolan, hemma. Sopsortera, Hur kan vi använda 
material flera gånger? Välj besök och/eller att 
skapa något.

Ex: besök återvinningsstation, återvinnings-
central, en second handbutik eller att panta 
flaskor/burkar. Samtal om vad det betyder för 

naturen, personer, planeten. Skapa något av 
återvunnet material och prata om hur man kan 
göra det på fler sätt.

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA PÅ:
• Ge bort till en kompis/byta med varandra.
• Skapa något nytt/pyssla av något trasigt.

Vi tränar på att samtala, jämföra, 
 för klara skillnader, läsa, förstå, skriva 
och dra olika slutsatser om människans 
samspel med naturen.

MODUL #2
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UPPGIFT #2

Skaparfest av återbruk!

FÖRBEREDELSER: Be barnen ta med något som är trasig hemifrån. Tex Strumpor som saknar  kompis, 
ett trasigt eller fläckigt klädesplagg som man kan klippa i. Prata med barnen kring återvinning och 
återbruk. Hur gör man hemma och på förskolan? Går det att använda saker fler gånger, alltså åter-
bruka, innan man återvinner? Går det kanske byta med en kompis som tröttnat på sin sak istället för 
att köpa nytt? Kanske har barnen ideer på hur man kan göra? Skriv ner tankar och reflektioner.

S
kapa något nytt av materialet som barnen 
tagit med sig hemifrån. Man kan börja 
med att barnen får rita en bild av det dom 

tänkt skapa för att ha en bild att gå efter. Gör 
en utställning av sakerna som tillverkats till-
sammans med barnens tankar om återvinning 
och återbruk.

Vi övar på att samtala, reflektera, vara 
kreativa och använda vår fantasi och 
motoriska förmåga. Vi övar på att 
 använda och förstå begrepp.

TIPS: Idéer att skapa:

• Strumpdjur

• Strumphäst

• Bläckfisk av strumpa eller kläder

MODUL #2
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UPPGIFT #3

Hållbara människor

FÖRBEREDELSER: Gör i ordning ett stort papper som ni kan ha som collage. 
 Eventuellt kan ni också ha post it lappar att skriva ord på som man kan flytta runt 
beroende på hur barnen värderar dom under tiden.

S
amla barnen i grupp utomhus eller inomhus och brainstorma tillsammans 
vad vi behöver för att må bra. Skapa ett collage med det ni kommer på. 
Barnen svara säkert massor av olika saker som mat, vatten, sova, familjen, 

mobilen/surfplattan, vänner, leksaker både primära och sekundära behov. Förslag 
på frågor: Vilka behov är viktigast? Varför? Hur skall man göra och tänka så att inte 
det som man själv mår bra av går ut över eller skadar någon annan människa eller 
naturen?

Avsluta med någon rörelseaktivitet där barnen sen kan få berätta om hur dom 
 känner sig i kroppen efter att ha fått springa av sig. 

Vi övar på att samtala, reflektera, etik och moral, förståelse för hur 
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

V
ad behöver jag för att må bra? Ibland är det viktigt att stanna upp och tänka på vad 
man behöver för att må bra, både vuxna och barn. Vad behöver vi för att må bra i våra 
liv? Ibland kan saker vara livsviktiga för oss som tex rörelse och att vistas utomhus för 

att vi skall orka med att göra allt annat.

MODUL #2
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MODUL #3
VI LÄR OSS OM EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH 
 BIOLOGISK MÅNGFALD

D
et här handlar om att det finns massor av olika 
sorters arter av växter, insekter och djur. Natu-
rens olika delar samspelar och det ger värden 

för oss människor. Ett exempel är att bin och humlor 
samlar nektar och sprider pollen. Det gör att vi får fler 
växter, bär och frukter. Det är en ekosystemtjänst. Ett 
annat exempel är att träden bidrar till ren luft för oss att 
andas. Tänk vad naturen ordnar mycket bra. Men om 
vi människor tar bort blommor och träd, då kan inte 

humlor och bin överleva och vår luft renas inte lika 
bra. Då har vi förstört ekosystemen. Samma sak gäller 
om vi bygger vägar där djuren förut har kunnat vand-
ra och nå varandra, då stör vi naturens system. Utan 
våra ekosystemtjänster blir det väldigt svårt för oss 
människor att må bra. Biosfärområdet sprider kunskap 
om ekosystemtjänsterna och hur vi kan få dem att öka 
i omfattning. Genom att förstå sambanden i naturen 
skapas bättre förutsättningar för en hållbar framtid.

EKOSYSTEMET

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen som på något sätt gynnar människan. Det är 
tjänster vi får gratis av naturen som till exempel vild fisk, pollinerande insekter, vattenrening, naturliga 
skadedjursbekämpare och att bördig jord bildas. Växter, djur och mikroorganismer utför myriader av 
uppgifter som vi är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Många av dessa så kallade ekosystem-
tjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik. Ekosystemtjänster renar luft och vatten, mildrar 
översvämningar, bidrar med vatten och mat och skyddar den biologiska mångfalden.Hur vi använder 
mark och vatten, planerar och bygger är centralt för att bevara och utveckla ekosystemens kapacitet 
att leverera ekosystemtjänster. 

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor 
genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade 
växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer. Biologisk mångfald är viktigt därför att naturen hålls 
ihop av arterna. Ju fler arter desto stabilare är naturen. En stabil natur behövs för att arter ska överleva. 
Människan är beroende av den biologiska mångfalden. Skulle en naturkatastrof inträffa där många arter 
dör ut så finns det ändå arter kvar som skulle kunna överleva. Biologisk mångfald är som en försäkring 
för framtiden.

Pedagogens ruta
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UPPGIFT #1

Superkraftspelet

M
an spelar spelet genom att läsa av djurikonerna med läsplattan eller mobilen, och 
genom att barnet  besvarar  frågor som har fyra olika svarsalternativ. Efter de åtta 
 frågorna får barnet ett resultat. När några barn har spelat så samla dem i en mindre 

grupp och samtala.
Vilket resultat fick du och vilket djur var du mest lik i spelet? Vad tänker du om det? På 

vilka sätt kan du bidra till att naturen kan fungera bra?
Titta på bilderna i Superkraftspelet igen. Föreställer alla liknande saker eller skiljer sig 

någon från de andra, på vilket sätt i så fall?

Vi tränar på att samtala, se mönster och dra olika 
slutsatser om människans samspel med naturen.

FÖRBEREDELSER: Ha Superkraftspelet nedan tillgängligt. Ni  behöver också ha läsplattor med ap-
pen Här finns liv nedladdad. Det  ro ligaste är om varje barn får spela spelet en gång var och för att 
göra det behöver barnen varsin läsplatta och det kan vara enklast att göra detta i mindre grupper.

MODUL #3
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UPPGIFT #2

Bygga bi-/insektshotell

FÖRBEREDELSER: Välj ut vad för slags bi/insektshotell ni vill bygga. Kanske kan barnen få göra en 
ritning först. Tips och ideer finns här:

• www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/familjetips-bygg-ett-bihotell

• www.botaniska.se/barn-skola/tips-och-studiematerial/pollinering/pyssel/bygg-ett-insektshotell

• www.naturkollen.se/operationraddabina/bihotell

D
et råder akut bostadsbrist för vilda bin. När människor förändrar deras livsmiljö mister de sina 
naturliga boplatser. Vi kan hjälpa till och det behövs bostäder både i markplan och med utsikt 
– det vill säga både på och i marken samt i träden. Utan bin skulle vi människor inte ha  någon 

som pollinerade frukt och bär , alltså någon som ser till att det blir frukt och bär av blommorna. 
 Skulle vi människor försöka göra detta själva så tar det jättelång tid.

Samla ihop lämpligt material. Konstruera bi/insekts-
hotellen ihop med barnen och placera ut dom vid 
eller i närheten av förskolan.

Vi tränar på att samtala, se samband med 
människan och naturen, konstruera, 
 samarbeta och vara kreativa.

MODUL #3
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UPPGIFT #3

Naturruta

V
i bor i ett fantastiskt område med väldigt varierad natur. Närheten till Vänern, platåbergen och 
den bördiga slätten gör att naturen kan se väldigt olika ut i vårt område. Men även i det lilla 
kan vi hitta mycket variation.  Gör en naturruta tillsammans med barnen. Att ha en  blommande 

gräsmatta i trädgården som inte klipps har blivit allt populärare. Förutom att vara fin är den både lätt-
skött och en viktig insats för en av våra mest artrika miljöer. 

ALTERNATIV 1: 
Välj ut ett område i närheten av förskolan där 
ni genomför er naturruta.

Ta med böcker som hjälper er att identifiera 
växter, buskar, träd och djur. Luppar, kikare, 
kamera och en vit duk är också bra att ha med 
där man kan lägga ut växter och insekter på för 
att titta närmare. Fota och dokumentera gärna 
vad ni hittar.

ALTERNATIV 2: 
Be vaktmästare att spara en gräsplätt på 2x2 
meter som inte klipps under en tid. Jämför 
med hur gräsmattan ser ut där den klipps och 
vad som händer med den som inte klipps. 

Använd en bok om växter för att hitta det som 
växer på platsen. Hittar ni insekter, vilka? Disku-
tera med barnen vad nyttan är med att låta en 
del av gräsmattan blomma.

Vi tränar på att samtala, samspelet 
med naturen och människan

MODUL #3
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MODUL #4
VI LÄR OSS OM FRILUFTSLIV 
& ALLEMANSRÄTTEN 

N
är man pratar om friluftsliv handlar det ofta om att vara i naturen 
och vandra, cykla eller kanske paddla kanot eller tälta. Det handlar 
ofta om att man mår bra av att vara utomhus i naturen och i våra 

fina landskap. Eftersom många människor vistas i naturen skulle det kun-
na bli problem om alla till exempel kastade sitt skräp där. Det är därför 
viktigt att man känner till allemansrätten och att alla lämnar det snyggt 
och fint efter sig, utan att förstöra.

ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten handlar om att alla har rätt att röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns en del 
saker som du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar eller gör något annat i naturen. 
Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. 
Särskilda regler gäller också i nationalparker och naturreservat som är platser där naturen skyddas. 
Naturreservat är bra för att många olika sorters djur och växter skall kunna trivas, för att vi ska ta hand 
om värdefulla naturmiljöer, för att skydda, återställa eller nyskapa boplatser för växter och djur. Vi är 
många som mår bra av att vistas i naturen. Allemansrätten kan sammanfattas kort med: Inte störa- inte 
förstöra! 

Människans kropp är byggd för rörelse! Rekommendationen är att barn och unga rör på sig mång-
sidigt åtminstone 2 timmar per dag.  Vi mår bra av friluftsliv. Kontakten med naturen främjar både den 
fysiska och psykiska hälsan.

Pedagogens ruta

MODUL #4
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UPPGIFT #1

Allemansrätten 
- alla människors rättighet?

FÖRBEREDELSER: Det är bra om ni pedagoger 
har sett två filmklipp innan ni gör aktiviteterna 
med barnen. Plocka ut ord ur filmklippen som 
ni vill prata lite extra med barnen om, för att de 
enklare ska kunna förstå innehållet ordentligt. 
Planera att ha en samtalsstund och filmklipps-
visning med barnen i helgrupp vid en TV, 
alternativt i mindre grupper vid olika tillfällen vid 

en dator. Förbered ett större pappersark med 
rubriken Allemansrätten. Barnen behöver också 
papper och färgpennor för att rita.

Länkar till filmklippen:
www.youtu.be/_6szSQxK_Hc
www.youtu.be/4VgQftNw570

V isa filmklippen för barnen. Stanna upp 
 filmerna då och då, för att prata med bar-
nen om de olika sakerna som tas upp. 

SAMTAL – FÖRSLAG OM UPPLÄGG:

• Allemansrätten – uppmana alla att säga  ordet.

• Hur skulle du beskriva allemansrätten? Be 
barnen återberätta med sina egna ord. Fyll på 
pappersarket allteftersom med sådant som 
barnen säger, och som beskriver allemans-
rätten på riktigt sätt. Ställ nyfikna följdfrågor 
och förstärk inlärningen genom att upprepa 
korrekta svar.

• Respekt och hänsyn mot natur och djur – vad 
innebär det? Vad får vi inte göra?

• Tror barnen att Allemansrätten finns i alla län-
der på jorden? I en del länder får man bara 
vistas i skogen om man går på stigar som 
människor byggt. På en del platser i andra län-
der måste man betala pengar för att  besöka 
badstränder.

• Ni pedagoger kan också fylla på arket med 
 sådant som hör dit.

Gå sedan igenom det färdiga arket tillsam-
mans med barnen. Sammanfatta avslutningsvis 
 genom att locka dem att dra slutsatser: Varför är 
det egentligen så viktigt för naturen och för oss 
människor att vi har, och följer, Allemansrätten?  

Vid samma tillfälle, eller vid ett annat tillfälle; låt 
barnen rita en upplevelse i naturen som man kan 
göra tack vare allemansrätten. De kan rita något 
som de har gjort, eller något som de skulle vilja 
göra. Det kan till exempel vara i Biosfärområ-
det eller i geoparken. Ta fram papper och färg-
pennor och låt kreativiteten flöda.

Sätt upp bilderna tillsammans med det skrivna 
arket på en väl synlig plats så att barn och måls-
män kan se på dem och samtala om dem.

Vi tränar på att samtala, uttrycka oss, 
förstå och dra olika slutsatser om 
människans samspel med naturen.

Film, samtal och uttryck genom att rita

MODUL #4
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UPPGIFT #1

Skräponad

FÖRBEREDELSER: Planera en kort samtalsstund med barnen där ni pratar kring skräponaden. Vad tror 
barnen att ni kommer att hitta? Varför är det bra att röra på sig? Förse barnen med en påse att samla upp 
skräp i. Använd handskar som kan tvättas efteråt.

G
e er ut på skräponad och samla skräp. 
Prata under tiden om vad ni hittar och 
om det hör hemma på marken/naturen. 

Vad kan hända om ett djur äter skräpet? Hur 
skulle det se ut om alla slänger sitt skräp direkt 
på marken?

Efteråt så kan ni gemensamt gå till en sortering 
och slänga skräpet. Är det något som går att 
återvinna? På väg tillbaka kan ni också prata om 
hur det känns i kroppen när man varit ute och 

fått frisk luft. Tillbaka på förskolan kan barnen 
få återberätta om skräponaden. Sammanfatta 
avslutningsvis vad duktiga barnen varit som nu 
genomfört en viktig insats för naturen och för 
sig själva.

Vi tränar på att samtala, uttrycka oss, 
förstå konsekvenser, återberätta en 
händelse och främja hälsan.

MODUL #4
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Mönsterjakt

I  
naturen kan man hitta massor av mönster! En rund sten, ett trekantigt löv kanske en fyrkantig 
skalbagge. Visst är naturen fantastisk med att skapa olika uppfinningar med sina olika former och 
färger. Ju fler olikheter desto större mångfald som gör att naturen har lättare för att återhämta sig 

om något skulle hända den. Detta är väldigt viktigt för oss människor då vi har stor nytta av naturen. Vi 
människor behöver naturens olikheter.

UPPGIFT #3

T
illbaka på förskolan kan ni använda 
mönster pusslet för att  foga ihop så att 
det blir en helhet som passar i  mönstret. 

Prata med barnen om olika former och om 
 barnen kan känna igen dom. Limma fast 
 materialet på pusslet. En kan också göra sitt 
eget mönster om man inte vill använda pusslet 
utan skapa fritt.

Vi använder vår fantasi, skapar, känner 
igen former, övar motorik och rörelse. 
Förstå rättigheter och skyldigheter i 
naturen.

Trilobit

Dinosaur

Trana

FÖRBEREDELSER: Skriv ut stenpussel och gå på mönsterjakt i närliggande natur eller på innergården 
och se vilka former ni kan samla ihop! Pinnar, grus, kottar, blomblad och löv. Gör olika rörelseövningar 
när ni är ute på er jakt och prata om vad man får plocka och inte i naturen.

MODUL #4
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MODUL #5
VI LÄR OSS OM ATT VARA 
MINI-INNOVATÖRER 

N
är man är innovatör så har man ofta mycket idéer och man kan-
ske uppfinner något nytt. För att hela samhället ska bli mer hållbart 
 behöver alla företag som tillverkar eller säljer saker, mat och annat 

ta ansvar för att det sker på ett bra sätt. Du och jag kan bidra till en hållbar 
värld genom att välja att köpa sådant som är hållbart, från vårt när område. Vi 
behöver vara smarta och hitta sätt som inte sliter så mycket på naturen. Dess-
utom behövs det nya upp finningar för att både vi och planeten ska må bra. En 
ny, fungerande, bra idé eller uppfinning kan också kallas innovation. Så om du 
kommer på nya och bra idéer som kan hjälpa planeten är du en mini- innovatör.

ALLT SOM VI INTE ODLAR ELLER JAGAR ÄR GEOLOGISKT MATERIAL 

Det mesta vi använder kommer från jorden och att vi med tiden lärt oss att använda materialet för 
att tillverka föremål för olika ändamål. Människans historia, som är uppdelad i sten-, brons- och järn-
åldern, är ju uppdelad efter vilken typ av geologiskt material vi lärt oss använda. Idag är mycket av det 
vi  använder fossila material som vi måste fasa ut. Många mineral är viktiga som råvarukällor men kan 
skapa konflikter i världen. All ny teknik bygger på att vi kan utvinna sällsynta jordartsmetaller. Kan vi bli 
bättre på att återvinna det som redan producerats så är det en stor vinning för miljön. Idag har nästan 
alla en smartphone, surfplatta eller TV. Materialet som finns i dessa kommer från mineral som finns i 
våra berg. Man måste öppna gruvor i bergen och bryta loss mineralen för att kunna tillverka nya  smarta 
prylar. Det gör att det blir som stora sår i naturen när man spränger och bryter i berget. Om vi alla hjälps 
åt att använda alla smarta telefoner, surfplattor så länge som möjligt och sedan återvinner dom så 
 behöver vi inte skada naturen mer än nödvändigt.

Pedagogens ruta
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UPPGIFT #1

Fantisera och rita en uppfinning
Skapa något som bidrar till en bättre värld för människor och naturen!

FÖRBEREDELSER: Planera för samtal i helgrupp, eller i mindre grupper, beroende på era förutsättningar 
för att få till bra och givande samtal. Ha penna och papper att skriva på. Ha också papper och färg-
pennor tillgängliga för barnen att rita med.

• Samtala med barnen – Vilka problem ser de 
att vi människor ställer till med för naturen? 
Skriv ner de problem som barnen kommer 
på. Ni pedagoger kan också berätta om saker 
som ni kommer på och skriva upp dem på 
listan.

 
 Utifrån de nedskrivna problemen; vilka 

uppfinningar borde finnas som kan hjälpa 
människor och naturen att må bättre till-
sammans? Att vara mini-innovatör kan inne-
bära att komma på ny kunskap, nya sätt eller 
att uppfinna helt nya saker. Låt fantasin flöda!

• Uppmana barnen att rita en teckning av sin 
uppfinning och komma på ett namn till den. 
Skriv kortfattat vad den gör för att bidra till en 
bättre värld.

• Låt barnen berätta för varandra om deras 
uppfinningar och vad det kommer sig att det 
blir bättre med dem.

Om ni vill kan ni sätta upp teckningarna så 
att barnen enkelt kan visa sina målsmän, eller 
om ni hellre vill så kan det vara fint att sätta 
ihop dem till ett kompendium som målsmän 
kan titta i vid hämtning och lämning eller i 
samband med en avslutningsutställning när 
miniambassadörs utbildningen går mot sin final.

TIPS: Om någon behöver en lite mer konkret 
uppgift så kan ni använda er av exempelupp-
gifterna nedan.

PROBLEM: En del människor slänger pant-
burkar i naturen. Djur kan skada sig på dem, 
och dessutom är det värdefullt att återvinna 
metallen så att den kan användas fler gånger. 
Uppgift: Uppfinn en rolig samlingskorg för pant 
som man VILL lägga panten i.

PROBLEM: En del visar inte hänsyn för djur som 
betar i inhägnade hagar. Man kanske inte  stänger 
grinden efter sig, eller så kanske man cyklar 
mountainbike inne i djurhagen utan att tänka på 
att det kan skrämma djuren. Uppgift: Rita något 
som kan sättas upp vid grinden till djurhagen så 
att man förstår att man ska visa hänsyn.

PROBLEM: En del vuxna slänger cigarettfimpar 
och snus i naturen. Vart borde de göra av dem 
istället? Uppgift: Uppfinn något som gör det 
enkelt för vuxna att inte längre slänga sådant i 
 naturen.

PROBLEM: En del byter telefon eller  surfplatta 
väldigt ofta för att dom kanske har tappat den 
och den har gått sönder? Uppgift: Uppfinn 
 något som gör att man inte tappar sin telefon 
eller surfplatta lika lätt.

Vi använder vår fantasi, tränar på att samtala och uttrycka 
oss med ord och bild, förstå och dra olika slutsatser om 

människans samspel med naturen.

MODUL #5
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UPPGIFT #2

Bygg egna uppfinningar som kan 
hjälpa naturen eller människor. 

Gör en utställning där ni visar era hållbara uppfinningar.

FÖRBEREDELSER: Samla in rent och återvunnet material från barnens hem som man kan bygga ihop 
utan spikar. Exempel är tomma toalettrullar, glasspinnar, pappersaskar, knappar, metallburkar. Utöver 
materialet kan ni behöva till exempel lim, saxar och snören eller annat som ni kommer på. Ha också 
papper och färgpennor tillgängliga.

O
m ni har ritat uppfinningar tidigare så 
kan barnen nu bygga den. Alternativt 
att ni nu låter barnen fantisera fritt kring 

en ny uppfinning som behövs för att planeten 
ska må bättre. Barnen kan jobba enskilt eller i 
mindre grupper. 

TIPS! Om det blir för stort att tänka helt fritt så 
kan ni använda exemplet nedan.
Problem: Det finns en massa plast i havet. Den 
förstör för djur som kan fastna i skräp och 
 plasten gör också så att människor inte  heller 
mår bra till sist eftersom det inte är bra för 
 någon att få i sig plast.

UPPGIFTER ATT VÄLJA BLAND:
• Gör en uppfinning som städar havet från 

plast.
• Gör en uppfinning som stoppar plasten från 

att hamna i havet.
• Använd papper och penna. Dela upp sidan i 

fyra lika stora rutor. Rita en sak i varje ruta: i 
tre av rutorna ritar du något som finns eller 
bor i ett friskt hav. I en ruta ritar du också 
 något som är gjort av plast. Kryssa sedan 
över den rutan så att den som ser din teck-
ning förstår att plasten inte hör hemma i 
havet.

Vi använder vår fantasi, tränar på att samtala, 
förstå, se mönster och dra olika slutsatser om 

människans samspel med naturen.

MODUL #5
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UPPGIFT #3

Bygg en vulkan 
Skapa ett häftigt vulkanutbrott.

FÖRBEREDELSER: Blanda mjöl och salt i en bunke. Häll några droppar karamellfärg i vattnet och rör 
ihop det med mjölet, saltet och matoljan. Blanda röd/gul karamellfärg med ättikan. Häll bakpulvret i 
magmakammaren (PET-plaskan).

N
yfiken på hur en vulkan fungerar? Testa att göra ett experiment. För att komma på nya uppfinningar och 
innovationer så måste man experimentera. Någon gång var det någon som kom på att bakpulver och 
ättika reagerar med varandra. Testa att bygga en vulkan och se om ni kan få till ett vulkanutbrott!

Vi övar på att experimentera, 
skapa och efterforska.

TIPS: Googla på vulkaner för att låta 
barnen upptäcka att det finns olika sorter 
och hur dom ser ut. Ni kan också googla 
efter filmklipp på vulkaner.

VULKAN 1 SATS (1 SATS/BARN)

• 2 dl vetemjöl

• 1 dl grahamsmjöl

• 1 dl salt

• Ev några droppar grön/svart  karamellfärg

• 1-1,5 dl vatten

• 2 msk matolja

LAVA

• 5-10 droppar röd eller gul  karamellfärg

• 50 ml ättika (24%)

MAGMAKAMMARE

• 1 st 50 cl PET-plaska. Skär av topp och botten och 
sätt ihop dem med silvertejp så att  de bildar en ca 
 7- 10 cm hög flaska.

• 4 tsk bakpulver

DAGS FÖR UTBROTT!
När allt är klart så häll i ättiks-
blandningen i vulkanens öppning 
på toppen. Den röda blandningen 
fräser och bubblar och börjar välla 
ut ur kratern. Ättikan reagerar med 
bakpulvret, koldioxid bildas och 
driver ut lavan ur vulkanen - precis 
som på riktigt!

MODUL #5
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• Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
 Genom roliga och aktiva uppgifter i Miniambassadörskonceptet blir det kul att lära sig mer.

• Kommunikation och skapande
 Genom att samtala med barnen innan uppgifterna arbetar man med kommunikationen.  Kreativa 

uppgifter kopplade till modulerna som uppmuntrar till att barnen får skapa själva.

• Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
 Alla modulerna har koppling till hållbar utveckling och hur man som barn kan vara med och aktivt 

påverka både hållbarhet och välbefinnande.

• Omsorg, utveckling och lärande
 Att skapa nyfikenhet och att lära sig nya saker om sitt närområde men även reflektera över och 

upptäcka sambanden mellan människa och natur, tror vi gör att barnen får med sig en ansvars-
känsla och omsorg för naturen, sig själva och andra in i framtiden. Genom att informera vårdnads-
havare i Miniambassadörerna skapas ringar på vattnet och skapar en delaktighet för fler.

Länkar till övriga aktörers tips och idéer :

www.naturskyddsforeningen.se/skola

www.geologinsdag.nu/skola

www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1304-2.pdf?pid=22442

www.globalamalen.se/skola/skolmaterial

www.skola-kommun.hsr.se/material-och-inspiration/forskola

Inriktning i 
 läroplanen Lpfö 18:

Tips på platser att besöka:

• Naturstigen vid Läcköslott

• Qvarnstensgruvan i Lugnås

• Naturum Vänerskärgården-Victoriahuset

• Vänermuseet

• Vadsbo museum

• Närliggande naturreservat

• Råbäcks mekaniska stenhuggeri

INFORMATION
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Inriktning i 
 läroplanen Lpfö 18:

ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR



M
iniambassadörsutbildningen har ursprungligen 

tagits fram i samverkan mellan biosförföreningen, 

pedagoger och biosfärambassadörer. Den här 

versionen är en vidareutveckling som gjorts mellan bios-

färföreningen och Platåbergens Geopark. Konceptet är 

utvecklat med medel från LONA – Lokala 

Naturvårds satsningen. 

www.platabergensgeopark.se www.vanerkulle.org


