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Andas in naturen, inspireras, lös problem, dröm, bygg! 

Följ med Theo och Tuva i naturen och inspireras av deras  biomimiska spaningar. Att 

leka och vara kreativ är viktigt i dagens värld. Vistelse i naturen erbjuder en perfekt 

inspirationskälla. 

Inledning:  

Den här texten riktar sig till dig som ska arbeta med Biomimicry i förskolan och i 

skolan. Syftet med texten är att ge dig en bild av innehållet i boken Biomimicry med 

Theo & Tuva:  Vilda Idéer Inspireras av Vilda Spaningar, förbereda dig inför och göra 

dig uppmärksam på olika sätt som du kan arbeta med biomimicry  i klassrummet.  

Syfte: 

Att undervisa för förståelse om vad ett hållbart samhälle innebär och hur vi kan         

arbeta tillsammans för en hållbar utveckling är ett av de allra viktigaste uppdragen 

och mål med utbildning. Undervisning för hållbar utveckling behandlar flera komplexa 

problem och frågeställningar. Eleven behöver beskriva tillståndet i världen och vilka 

problem vi har eller står inför.  

Det är dock oerhört viktigt att ge exempel på vad som kan göras för att lösa            

problemen. Vilka vägar kan vi ta för att undvika eller minska effekterna av våra och 

samhällets negativa miljö- och klimatpåverkan? Det är även viktigt att fundera över 

vilket framtida samhälle som vi vill skapa och leva i.  

 

 

 

 

 

 



Utbildning i hållbart 

Att leva hållbart innebär att förhindra fortsatt nedbrytning av jordklotet och att bry 

sig om och ta ansvar för en rättvis och fredlig jord 

Utbildning i att leva hållbart bör börja redan i förskolan. Att uppmuntra eleven att 

leva hållbart för att förhindra en nedbrytning och jordens resurser är viktigt. Men 

det är även viktigt att hjälpa eleven att känna ett ansvar och värna om naturen och 

att uppmuntra till nya lösningar och idéer. Utan nya idéer och lösningar är det svårt 

att uppnå  ett ekosystem med biologisk mångfald och ett samhälle där det råder en 

balans mellan ekonomiskt välmående med respekt för miljö och social rättvisa. Ett 

problem är att vi inte vet vilka handlingar som leder till en hållbar framtid och att 

kunna hantera en osäker framtid innebär att människan behöver vara flexibel I sitt 

tänkande och kunna överväga flera framtida möjliga scenarier. Att lära barn att 

tänka och kritiskt studera lösningar är avgörande. Moraliska och etiska aspekter kan 

undersökas och diskuteras.  

Det är viktigt att även uppmuntra till ett letande av kreativ möjliga lösningar på ett 

problem. Att lösa problem och uppfinna saker är spännande och kul men de är      

viktigt att komma ihåg att det även är svårt.  Vi vill uppmuntra att skapa ett klimat 

där barn kan känna sig trygga och där de kan utveckla sina vilda och fantastiska 

idéer och lösningar.  

Hållbarhetsarbete och biomimicry utvecklar barns och elevens kritiska tänkande och 

istället för att presentera  färdiga lösningar och svar bedrivs en undervisning  som 

utvecklar  förmåga att  ställa intressanta frågor och undersöka olika lösningar och 

perspektiv. Biomimicry utvecklar kanske framförallt barns kreativa tänkande. En rad 

olika kreativa verktyg kan introduceras för att lösa problem och uppfinna nya saker, 

inspirerade av naturens ofta finurliga sätt att lösa problem.  

Varför Biomimicry? 

Boken Biomimicry med Theo & Tuva:  Vilda Idéer Inspireras av Vilda Spaningar  

erbjuder dig en möjlighet att upptäcka naturen tillsammans med dina elever. Med  

naturens hjälp kan vi tillsammans bygga en värld som är designad att fungera och  

arbeta tillsammans med naturen istället för emot den. En värld som hjälper oss alla 

att leva och utvecklas till vår fulla potential. Vad kan vara bättre än en kreativ      

kombination av natur, design och innovationer? 



De flesta  lärare som vi har mött är nyfikna och att arbeta med biomimicry innebär att 

du ständigt lär dig nya saker om naturen. Som lärare spelare du en betydelsefull roll 

när det gäller att skapa ett intresse för naturen.  Boken visar på olika sätt hur du kan 

bjuda in  eleven att utveckla en känsla och nyfikenhet för naturen på ett kraftfullt sätt, 

som kan vara livet ut. Oavsett vilka framtidsdrömmar och ambitioner en elev har är 

det  viktigt  med ett hållbart synsätt och ingenjörer, arkitekter, designers, såväl som 

medicinsk personal kan ha nytta av att studera naturen.  

Många trender som vi kan upptäcka I vårt modern samhälle verkar leda till mer eller 

mindre obehaglig slutsatser när det gäller vår framtid. En naturinspirerad 

förhållningssätt erbjuder ett stark motvikt. Ett hopp om en lösning för framtiden.   

Fokus på kreativt tänkande 

Med en biomimisk synsätt  lär sig eleven fakta, men fokus är på att studera funktioner 

och strategier.  Genom att undersöka mönster, strategier och levnadssätt som djur, 

växter och svampar använder kan elever designa sina egna lösningar på ett problem.  

Biomimicry och ett hållbart synsätt har förutom den ekologisk dimensionen även en 

social och ekonomisk dimension. Biomimicry kan användas för att utveckla arbetssätt  

i skolan såväl som i organisationer som bygger på jämlikhet och rättvisa. Den           

ekonomisk dimensionen kan introduceras i arbetet på flera olika sätt, vi ska var rädda 

om våra resurser både i naturen och mänskliga.  

Det är även möjligt att introducera den ekonomisk dimensionen när eleven har en idé 

som de vill utveckla. Vilka material ska användas för att bygga innovationen? Hur 

mycket kostar den att bygga, både när det gäller utnyttjande av råvaror och mänskliga 

resurser.  

 

  



Studera ett specifikt beteende 

Att tillbringa tid ute i naturen är ett mål men ibland är det en utmaning att uppnå det.   

Under delar av året är vädret I vårt land ett hinder men även miljön kan göra det svårt 

att vistas ute - många förskolor och skolor har beränsad tillgång till stränder, skogar och 

stränder.  Men skolor har en  utmärkt infrastruktur som kan användas för att studera 

djur, svampar och växter.  Internet erbjuder ett rikt utbud med videor som kan         

användas, ett perfekt verktyg som ger eleven en möjlighet att spela en video flera 

gånger. Ett utmärkt tillfälle att lära sig mer och att noggrant studera ett specifikt be-

teende. 

Fantastiska varelser och växter har funnits på vår jord  under miljoner eller kanske 

biljoner år och deras liv är märktbart  tomma på föroreningar och skräp. Naturen      

producer mer än vi människor något som kanske förvånar många men naturen slösar 

inte  med resurser och den tar tillvara på allt.  

Hållbara och förhoppningsfulla lösningar 

Naturinspirerade  idéer och innovationer kan  erbjuda förhoppningsfulla problem-

lösande visioner av framtiden. Biomimicry locker elever att ställa frågor, observera och 

studera en situation som de vill förändra. Biomimicry i klassrummet bjuder på tillfällen 

att skissa, rita eller bygga en modell som illusterar vilken form som ett objekt måste ha 

för att fylla en funktion som hjälper till att lösa ett problem.  Elevern kan jämföra styrkor 

och svagheter när det gäller hur väl olika förslag uppfyller kraven för att lösa problemet. 

Biomimicry innebär att elever kan beundra en nyckelpiga och inte enbart se hur vacker 

den är och hur nyttig den är eftersom den äter bladlöss utan även upptäcka hur den kan 

inspirera idéer för att veckla ut ett rymdskepp eller paketera saker. Det är precis så här 

som en biomimicrist tänker. Istället för att beundra nyckelpigan fokuseras uppmärksam-

heten på idéer som hur ett rymdskepp kan vecklas ut i rymden baserat på observationer 

av hur nyckelpigor vecklar ut sina vingar.   

Det är möjligt att naturen är ännu vackrare, mer underbar och spännande än du         

någonsin kunde föreställa dig.  

 

 



Om boken  

Biomimicry med Theo & Tuva:  

Vilda Idéer Inspireras av Vilda Spaningar 

Boken innehåller 10 små kapitel med en kort introduktion där Theo och Tuva obser-

verar något spännande i naturen. Varje litet kapitel fortsätter med några intressanta 

observationer, fakta och lite kuriosa om djuret eller växten. Sista delen i varje kapitel 

inspirerar till kreativt tänkande.  

Biomimicry stimulerar fantasin och inspirerar barn att se naturen som en plats med 

både äventyr och lek, där man också kan upptäcka naturens hemligheter. Det är ett 

sätt att kreativt utforska funktioner hos djur och växter i deras specifika ekosystem 

och gå på upptäcktsfärd i naturens idékälla. 

Biomimicry ger barn en chans att tro att det kan lösa stora gåtor och att det finns    

intressanta observationer att göra vare sig du är på skolgården, i trädgården eller  

skogen. Ett fantastiskt tillfälle att observera, lyssna, lukta, använda förstoringsglas,  

kikare och att upptäcka hur underbar naturen är. När man använder biomimicry med 

barn är det viktigt att ge dem möjlighet att utveckla sina tankar och låta fantasin 

flöda. 

Termen biomimicry består av två delar, bio som betyder liv och mimicry som betyder 

härma från naturen. Biomimicry erbjuder en chans att flytta inlärning ut i naturen och 

även att ta med observation hem och tänka ut lösningar med hjälp av naturen som 

utgångspunkt. 

Biomimicry har ett fokus på hållbarhet, effektivitet och att tänka över hur vi kan      

utveckla saker. 

 

 



Maskrosor 

Intresset för maskrosor är stort och att blåsa iväg dess utblommade frön, gillas extra 

mycket. För att ta tillvara på elevernas intresse passar ett projekt med maskrosor  

perfekt under våren eller sommaren.  

Läs kapitlet Låt idéerna flyga om maskrosor i boken Biomimicry med Theo & Tuva:  

Vilda Idéer Inspireras av Vilda Spaningar.  

I introduktionen observerar Theo och Tuva  något spännande om maskrosor. För 

yngre elever räcker det med att läsa denna korta introduktion och sedan kan eleverna 

plocka maskrosor i olika faser och  titta närmare på dess intressanta livscykel. 

 

Kapitlet fortsätter med några intressanta observationer, fakta och lite kuriosa om   

växten. Sista delen i  kapitlet inspirerar till kreativt tänkande och problemlösande.   

 



På äventyr med maskrosfrön 

I boken kan ni läsa om hur vinden bär iväg maskrosfrön ut på äventyr. För att kunna 

sväva iväg så krävs rätt antal flyghår.  Flyghåren ser ut som en liten pensel och de 

fungerar som en fallskärm.  

Be eleverna fundera över hur maskroser sprider sina frön. 

Ta fram ett förstoringsglas och låt eleverna räkna de små flyghåren.  

Mellan 90 till 110 flyghår är perfekt för att de ska kunna sväva iväg med ett litet frö.  

Gör en lista med saker som kan vara viktiga att sprida. 

 



En idé är att bygga en trädplanteringsmaskin inspirerad av maskrosens frön. Det är 

viktigt att plantera träd som hjälper till att förbättra klimatet. Träd absorberar växt-

husgasen koldioxid. Här kan klimatförändringar och klimat kompensation diskuteras 

med eleverna.  

Det är dock svårt att komma åt och plantera träd på vissa platser och en               

trädplanteringmaskin kan transportera frön eller små plantor.  

Be eleverna utveckla en egen idé. 

Klassen kan bygga olika trädplanteringsmaskiner och jämföra hur långt och eller 

länge de kan sväva med packning.  

Fundera över varför vissa svävar bättre. 

Naturen slösar inte med resurer 

Maskrosor har pålrot och runda, ihåliga stjälkar med en blomkorg på varje stjälk. 

Den ihåliga stjälken innehåller mjölksaftskanaler med vit mjölksaft. När den torkar 

blir mjölksaften som bruna fläckar. 



By The original uploader was Path2k6 at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons by PaulVIF., CC 
BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3491602 

John Hancock skyskrapan inspirerades av strypfikusar som växer i regnskogar.  

Idag byggs jättehöga skyskrapor där man struntar i att använda ett skelett av stål inuti 

för att göra den mer stabil.  Istället används betong med hål, eller I-eller H-balksystem 

som är stabila och tillverkas med minimalt materialspill. 

 

Fråga eleverna: 

Varför är stjälken ihålig?  

Varför bryr sig inte maskrosor om att fylla stjälken? 

Maskrosen behöver inte en fylld stjälk den är stabil ändå. Naturen slösar inte med  

material. Att endast använda styrka där den behövs sparar resurser och byggmateri-

al.  

Låt eleverna testa hur stabil stjälken är och fundera sedan på andra saker som är    

stabila trots att de ät ihåliga, exempelvis rör. 

Visa en bild på John Hancock, en skyskrapa som byggdes av Fazlur Khan där       

strukturen finns på utsidan. Något som gör den mer stabil. 

Låt eleverna rita och bygga modeller av hus som är starka, höga och kan stå emot 

starka vindar. Husen ska byggas med så lite material som möjligt. 



Använd boken för att förbättra engelskan eller svenskan 

Boken finns översatt till engelska, e-bok och tryckt bok med mjuka pärmar. 

Perfekt sätt att träna på engelskan. Ett engagerande sätt att förbättra            

förståelsen och öka ordförrådet.  

 

Passar även i svenskundervisning där den engelska versionen kan användas för 

att introducera eleven till vår svenska natur. Den svenska versionen kan då   

användas parallellt för att träna på svenskan.  



Resurser: 

 

Ask Nature 

https://asknature.org/ 

 

Bloggar 

Biomimicry med Theo och Tuva 

https://biomimicrytheotuva.home.blog/ 

Biomimicry for Young Children 

https://thinkdivebiomimicry.com/ 

 


