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HÄLSNINGAR FRÅN HÅLL SVERIGE RENT

Tack för jättefin läsning av er Grön Flagg-resa, nu ska ni få fira att ni fått Grön Flagg-

diplomering! Ni har gjort många lärorika aktiviteter för att nå era mål, så kul att få läsa om allt 

ni har gjort. Väldigt kul att se vad ni har gjort genom era bilder också. Vi ser redan fram emot 

att få läsa er nästa plan och hur ni kommer att utveckla ert arbete med lärande för hållbar 

utveckling. 



Mål kopplade till vår resa

UR LÄROPLANEN

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• 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,

NORMER OCH VÄRDEN

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar: 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer på www.globalamalen.se

https://gf.hsr.sewww.globalamalen.se


Utvecklingsområde 1:

KÄLLSORTERING
Tema: Skräp & Avfall

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi vill genom detta område att barnen ska få en fördjupad förståelse för källsortering så att det 

blir en naturlig del av barnens vardag. I ena gruppen blev vårt första projekt tre 

kretsloppsflaskor, en med mask, jord, löv och äpple, en med jord, löv och äpple och en med 

jord, löv och plast. Dessa har barnen skapat tillsammans. Barnen har olika teorier om vad som 

kommer att ske i de olika flaskorna. Detta projekt hoppas vi ska ge en djupare förståelse för 

förmultningsprocessen och vikten av varför vi bör källsortera och inte slänga skräp i vår natur. 

Vi vill också öka medvetenheten att det lilla (i detta fallet masken) spelar en viktig roll i det 

stora. Idag har vi två olika källsorteringsstationer. Här sorterar vi plast, papper, kartong och 

matavfall - detta måste utvecklas och bli tydligare för barnen så de kan få en fördjupad 

förståelse för varför. Barnen går självmant och skrapar sina tallrikar i matkomposten efter 

varje måltid vi skulle även här vilja utveckla och gå på djupet för att öka barnens förståelse för 

varför vi gör detta.

 

VAD TAR VI MED OSS?

Några reflektioner som har kommit fram när vi har visat och pratat om de tre olika kretsloppen 

är att äppelskrutten har krympt, att plasten inte förmultnar och att masken kommer få ont i 

magen om den äter plast och därför ska vi inte slänga plast i naturen. 

Inne på stora Kosmos har en grupp arbetat vidare med vad skräpet gör i naturen samt vikten av 

källsortering. Barnen har varit ute i vårt närområde och plockat skräp. De hittade bland annat 

plast, papper, metall och pantburkar. Tillbaka på förskolan sorterade vi allt skärp och gick och 



kastade det i vårt soprum, barnen kom fram till att plasten skulle sorteras för sig, precis som 

papperet och metallen. När vi ställde frågan vad vi skulle göra av med alla pantburkar som vi 

hade hittat så kom barnen förslag på att vi skulle gå och panta de. Vi gick till närmasta butik 

och pantade våra burkar. 

Vi har diskuterat varför vi återvinner och vad som händer med det som vi återvinner. Vi har 

fått kunskaper kring att det vi återvinner blir nya saker. Vi har tagit med olika 

återvingsmaterial som barnen sedan har återskapat och omvandlat till konstverk. Vi har även 

bekanta oss med begrepp som åtrvinnna och återvända. 

Inne på lilla Kosmos där de yngre barnen är så har de pratat mycket om vad som får slängas 

och inte slängas i naturen. Får man slänga plast i naturen? Pedagogerna spelar en pjäs för 

barnen där de får möta Kossan och Masken Sigge. Tillsammans med Kossan och masken 

Sigge städar vi bort skräp i vår skog. Efter att ännu en gång ha sett teatern om kon och masken 

Sigge som hittade plast i sin skog gick vi ut på gården och letade skräp. Barnen var väldigt 

engagerade och hittade en hel del och cyklarna fick agera sopbilar som hämtade upp allt skräp 

som vi hittade. Vi utvecklade förmågan att samarbeta samt ökade förståelsen att värna om djur 

och natur.

 

På lilla Kosmos reflekterar vi kring våra kretsloppsflaskor

I vilken flaska tror ni maskarna bor?

I den (pekar på den flaska där innehållet sjunkit mest)

Hur kan du se det?

Maskarna äter och får ner i magen.

Vad händer då?

Det kommer bajs

Barnens intresse för skräp har väckts genom masken Sigge, de vill inte att hen ska få ont i 

magen och är aktiva skräpplockare. De visar intresse för hur vi sedan ska sortera i våra olika 

sopkärl och vill gärna gå med till vårt soprum.

 









Utvecklingsområde 2:

IDENTITET
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Förskolan arbetar utifrån temat hållbar framtid där ett utav underprojekten i temat är identitet 

utifrån målet "förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och känna 

tryggheten i den". Vi startade upp temat genom en pjäs och olika stationer Där barnen bl.a. 

fick känna på olika material, en motorikbana där de fick röra på sig, en läshörna osv. I temat 

har boken en "känsla av mig” en central roll vilken låter barnen upptäcka sin kropp och lära 

känna sig själv. Genom öppna frågor och tid för reflektion ska barnens självkänsla stärkas och 

verktyg för att hitta ett inre lugn skapas. Efter uppstarten av temat har undervisningen och 

utforskandet gått till på olika sätt. Åldern på barnen, dess intresse och frågor har påverkat vart 

vi hamnat och vad vi fortsatt med. De yngre barnen har tagit fasta på bokens rubrik ”En känsla 

av mig” - Hur ser jag ut? Hur många ögon har jag och var sitter de? Ben, armar, näsa mun osv. 

Barnen tycker om att sjunga och vi använder oss av kroppsssånger och rörelse för att fånga och 

förstå de olika begreppen. Vi har även börjat tala kring känslorna glad och ledsen utifrån 

arbetsmaterialet Start där vi utifrån bilder låter barnen reflektera och referera utifrån sig själv. 

Barnen har haft olika teorier om hur vi ser ut och när vi känner känslorna glad och ledsen. Vi 

diskuterar tillsammans och ger oss in i det svåra att förstå att vi kan visa känslor på olika sätt. 

De äldre barnen pratar också om kroppen, bland annat genom att skapa sitt porträtt och hur 

kroppen ser ut och fungerar på insidan. Vissa barn har varit med och gjort en sång om känslan 

rädd. Hela förskolan arbetat med TAKK, detta för att visa på att det finns mer än det verbala 

språket och för att förstärka språket för dem som inte har det, detta är även ett sätt att inkludera 

alla barn oavsett bakgrund.

 



VAD TAR VI MED OSS?

Barnen har fått vara med och bestämma vilka låtar som de ska sjunga när de går Lucia inför 

sina nära och kära. Då vi pratat mycket om jaget och självkänslan så valdes sången Alfons- 

inte stor nog, här la vi även in TAKK tecken. Sången handlar om att barnen även ska få 

komma till sin talan fast att de är små. För att inkludera alla barn trots etnicitet har vi även valt 

att sjunga några sånger på arabiska, spanska samt franska. 

När det kommer till arbetet kring TAKK så har vi något som vi kallar för veckans tecken. 

Veckans tecken innebär att att vi introducerar 2-4 nya tecken per vecka. Dessa tecknena har en 

koppling till våra teman eller något som är aktuellt i verksamheten. Veckans tecken läggs även 

ut på våra olika kanaler som når våra vårdnadshavare så även de kan ta del av våra tecken. 

Stort intresse från barnen som anammar tecknen och nöjda föräldrar som lär via Instagram.

Inne på stora är det en grupp som har fortsatt att arbeta med kroppen på olika sätt. De har 

undervisat att vi alla är olika med olika förmågor vilket i sin tur resulterade att barnen fick 

testa på att måla och skapa med bland annat fötterna, armbågarna och munnen. Detta är något 

som gav mersmak som sedan utvecklades i den fria leken. 

En annan grupp har fått vara med och gjort en film där de har själva fått bestämma sina 

karaktärer och tillverkat rekvisita. Barnen har vågat inta olika roller framför kameran men 

även i gruppen. 

Intresset för digitala verktyg har lett till att vi introducerat olika appar, stopmotion, Spark och 

funktionerna slowmotion och uppsnabbat på kameran. Under skapandeprocessen får vi öva att 

samarbeta, vi lyssnar på varandras tankar, framför våra egna tankar och idéer för att sedan 

tillsammans titta på slutprodukten. Vi utvecklar våra förmågor mod, turtagning.

Under höstterminen arbetade vi med känslorna glad/arg/ledsen på Lilla Kosmos.

Vi gav barnen möjlighet att öka sin förståelse och sin medvetenhet om de olika känslorna med 

hjälp av olika uttryckssätt. 

Barnen fick välja låtar de blev glada/arga/ledsna av och vi upplevde rörelseglädje tillsammans. 

Att känna gemenskap och tillhörighet gör oss glada :)

Till glad/ledsen/arg musik har barnen målat med sina favoritfärger och färger som de tyckte 

passade till musiken.

På ett medvetet sätt har vi uppmärksammat känslorna och satt ord på vad vi upplever händer i 

situationer då barnen visar dem.

Vi har pratat om hur man ser ut när man är glad/arg/ledsen och barnen har tittat i en spegel 

samt tittat på sig själv på foto där de visar de olika känslorna. Barnen har berättat vad de blir 

glada/ledsna/arga av och tagit bilder på saker de tycker om att leka med på förskolan. 

Genom att samtala, läsa böcker, spela teater och berätta har barnen utvecklat sitt ordförråd och 

sin kommunikativa förmåga. 

Vi upplever att barnen har utvecklat sin förmåga att känna igen och sätta ord på ( med 

tal,tecken och kroppsspråk) när de själva eller någon kompis är glad/arg/ledsen. När vi läser 



böcker är det många barn som uppmärksammar karaktärernas känslor på olika vis i en högre 

grad än innan vi startade detta arbete. 

De yngsta barnen har jobbat kring kroppsdelar och jaget genom sång och rörelse - glädjen av 

att göra tillsammans har varit stor.

 

 







Utvecklingsområde 3:

KRETSLOPP
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Förskolan arbetar utifrån temat hållbar framtid där ett utav underprojekten i temat är kretslopp 

utifrån målet " förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra". En stor del av de stora barnen har prata om 

vikten av syre och koldioxid vilket sedan har lett till intresset av fotosyntesen. Några barn har 

utvecklat undervisningen kring fotosyntesen med hjälp av en saga som sen utvecklades till ett 

memory och även gjort en egen dramatisering. Under denna processen har olika frågor och 

teorier kommit fram som exempel vis vad behöver träden för att må bra, vad behöver vi 

människor för att må bra? Några barn har även varit ute på fröjakt där de sedan har planterat 

och sedan följt processen. Frågor som ställts under tiden är bland annat vad fröna behöver för 

att gro och växa. De yngre barnens intresse för kretslopp väcktes genom vår undervisning 

kring våra pallkragar där de kan följa och vara delaktiga i processen. Det är spännande med 

jord, frö och maskar - tänk att detta lilla frö blir en blomma och detta frö blir något man kan 

äta? Vad behöver ett frö för att växa? Vad händer om vi inte är aktsamma med det vi planterat? 

Många frågor väcks och diskuteras. Vi tittar, känner, luktar och smakar och upplever med alla 

våra sinnen.

 

 

VAD TAR VI MED OSS?

Några barn inne på stora Kosmos har arbetat vidare och utevecklat fotosyntesen och gått 

vidare till trädets kretslopp där de har fått lära sig om vad som händer med trädet under de 



olika årstiderna. Genom att de har fått vara delaktiga och gjort en egen saga om kretsloppet har 

deras inflytande kommit fram. Reflektioner som har kommit upp under processen är att under 

hösten byter bladen färg till gul, röd och orange och att detta beror på att klorofyllen försvinner 

från bladen. En annan reflektion är att trädet spara på sitt vatten under höst och vinter för att 

inte törsta i hjäl och att det är därför bladen trillar ner. 

Inne på stora Kosmos har några barn hittat gråsuggor som de sedan har tagit in och gjort ett bo 

till. Här följer barnen gråsuggans kretslopp.  Några av barnen har skrivit en fakta text om 

gråsuggan. Barnen tillsammans med pedagogerna har även skrivit en sång om gråsuggan som 

de sjunger vid varje samlingstillfälle. Barnen tittar till gråsuggorna varje dag och vattnar de 

boet när det behövd eftersom de lärt sig att gråsugggorna mår bra när det är fuktigt. Barnen har 

även fått skapa en jätte gråsugga med hjälp av papir mache som de sedan kom fram till att den 

skulle målas grå. Det fanns ingen grå färg utan de fick bland fram färgen, där de tog svart och 

vit. 

På lilla Kosmos har vi fortsatt med Frön och att plantera. När vi varit ute på skräpjakt har vi 

hittat kastanjer och dessa har vi planterat och pratat kring. Våra kastanjer började gro och det 

kom löv.

Vi tittar på kastanjerna som vi plockade och planterade innan jul.

Vad är det här?

En blomma, blad, en kastanj.

Vad är detta under jorden?

Gräs, maskar. (Rötterna)

Tankarna är många och vi delger dem för varandra vilket leder till ytterligare diskussion kring 

vad ett frö/kastanj behöver för att växa, vad finns det i jorden och varför är vatten och maskar 

så viktigt. Vi skapar tillsammans ett stort kastanjeträd med sugrör som rötter - trädet vill dricka 

vatten. 







GRÖN FLAGG - HÅLLBAR UTVECKLING FÖR 
BARN OCH UNGA

Hundratusentals barn och unga på skolor och 

förskolor över hela Sverige är engagerade i 

Grön Flagg. Förhoppningen a?r att Grön Flagg 

ska vara första steget i ett livslångt engagemang 

kring hållbar utveckling.

Grön Flagg är ett undervisningsverktyg som 

hjälper skolor och förskolor att lära ut 

hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Grön Flagg ingår i det internationella nätverket 

Eco-Schools, som förenar miljontals barn och 

unga runt om i världen. I Sverige drivs 

programmet av Håll Sverige Rent.

Kontakt:
www.hsr.se
gronflagg@hsr.se
08-505 263 00

http://www.hsr.se
mailto:gronflagg@hsr.se
https://gf.hsr.setel:08-505 263 00
http://www.ecoschools.global

