
 

 

 

Berekraftig utvikling i rammeplanen 2017 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 

natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi 

kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og 

praksis for mer bærekraftige samfunn.  

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 

grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 

Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at 

barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.   

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 

solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 

naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av 

naturen.  

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra 

til at barna opplever tilhørighet til naturen. 

Referanser 
Kunnskapsdepartementet, 2017: Rammeplan for barnehagens innhold, Oslo 

 

 

LESEOPPDRAG 

Les utdraget frå rammeplanen. Tenk over følgande utsegn: «Barnehagen har derfor en 

viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn». 

Kva for nokre a) verdiar, b) haldningar og c) praksisar meiner du det dreiar seg om? 
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