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VÅR RESA GICK I MÅL 21 FEBRUARI 2019

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 himla kul att få läsa 

om allt ni har gjort. Toppen att ni även har kopplat er undervisning till några globala mål. 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 förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 
andra kulturer,

• 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 intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra,

NORMER OCH VÄRDEN

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

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 
dilemman och livsfrågor i vardagen

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

BARNS INFLYTANDE

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. 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,

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

• Hälsa och välbefinnande

• Rent vatten och sanitet

• Hav och marina resurser

Läs mer på www.globalamalen.se

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


Utvecklingsområde 1:

VATTEN
Tema: Hav & Vatten

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Integrera temat vatten i olika projekt. Vad? Att göra barnen och oss själva medvetna om vår 

vattenkonsumtion i hemmet och på skolan och i samhället - världen. Att öka medvetenheten 

om vatten i vår närmiljö,både i bäckar och åar samt dammar. Att öka förståelsen för elementet 

vatten, dess kretslopp och formkraft. Att medvetandegöra hur vatten löser sig i olika 

ämnen,rengöringsmedel, smuts, näring (mat) i toaletten och i kroppen. Hur? Skrapa av 

tallrikarna för att minimera vattenförbrukningen. Se översvämning samt torka. Snö och is 

fotograferas.  Snöstjärnebilder klipper barnen och vi ser hur de ser ut på internet. Vi gör 

experiment kring ytspänning. Ytspänning, tvätt och diskmedels påverkan på vatten. Hur kan vi 

ta hand om vårt viktiga vatten? Hur blir man en vattenhjälte? Marie och apan Jeppi, Laxå 

Vatten kommer på besök. Vi studerar ren/smutsig snö som smält. Tar in ren och smutsig snö 

på morgonen och studerar vad som händer under dagen. Låter barnen upptäcka om något rör 

sig eller ser annorlunda ut i vattnet. Vi hittar små, små maskar den smälta snön.

Vi ser hur vatten förändras från flytande till fast form, samt tvärtom. Aktiviteter där barnet får 

vara med och experimentera med vatten i formar som ska ställas in i frysen/ute. Vad händer? 

Det blir spännande diskussioner mellan barnen.  Vad är ett hav och vad finns där? Stora båtar, 

fiskar, valar, växter, salt, vågor, fraktbåtar, fiskebåtar, djupt, stort. Visa vad som INTE får 

finnas i ett hav. Barnen målar och illustrera vad som finns i ett hav med hjälp av vattenfärger 

på en stor plansch men även ett hav där fiskar, växter med mera inte mår så bra. Vi läser 

böcker om havet och får lära oss att det är skillnad på vattnet i havet och vattnet i sjön.

Från vår läslyftsaktivitet:  Aktivitet: Flyta, sjunka (densitet) Material: Balja med vatten, stenar, 

fjäder, pinne, burk, russin. Utforska vad som flyter och sjunker. Benämn vad ni gör och vad 

som sker. Utmaning: Hur ska vi få burken att sjunka? Alla ämnen (saker) med lägre densitet än 

vatten flyter. Alla ämnen (saker) med högre densitet än vatten sjunker. “Ett föremål flyter på 

vatten när lyftkraften är större än tyngdkraften hos föremålet.” Archimedes Vidare aktivitet: 

Utforska hur föremålen flyter och sjunker i en burk med olja. Vad händer? Vad är skillnaden 



mot vatten?

Aktivitet: Smälta, värma, isolera, kyla Material: Is, aluminiumfolie, mössa, plastfolie, skål 

med vatten, 3 burkar, salt, socker, smör Vad händer när isen läggs i vatten? Om man lägger 

isen i mössan, aluminiumfolien och plastfolien, vad händer då? Vad händer med smöret när det 

står ute? Varför? Vad är skillnaden mellan fast och flytande? Vad isolerar värmen bäst? Varför 

smälter det? Fryspunkten, vad är det? Vad kan mer smälta? Utmaning: Ta 3 burkar med en 

isbit i varje. häll salt i den ena, socker i den andra och inget i den tredje. Vilken isbit smälter 

först?

Barnen hade spännande tankar kring läslyftet och vi jobbade med det i flera veckor. 

Vattenexperiment :Vi har två mätglas och två pingisbollar. Utforskar vad som händer när vi 

häller vatten i mätglasen. Barnen konstaterar att bollen flyter upp när de häller i vatten. Vi 

använder dl mått och räknar ut hur många dl det går åt för att fylla mätglasen. Vi hänger en 

galge i ett snöre med en hink på varje sida. Barnen häller vatten i hinkarna och provar vad som 

händer. Ett uppdrag är att få hinkarna att väga jämt. Barnen provar sig fram och samarbetar.

GrönFlaggråd: Vi har en punkt på dagordningen Grön Flagg där vi personal diskuterar var vi 

är och var vi ska. Varje avdelning ansvarar för att göra barnen delaktiga i Grön Flagg och att 

deras åsikter och förslag blir hörda och om möjligt genomförbara.

VAD TAR VI MED OSS?

Barnen gillar experiment med vatten i olika former. Vi arbetar med flyta/sjunka och 

smälta/frysa i vårt läslyftsprojekt från Skolverket. Det var spännande tyckte barnen. 

Ytspänningsexperiment var också mycket uppskattat. I alla åldrar och beroende på ålder på 

barnen så diskuteras och benämner vi olika mycket. 

Vi kommer jobba mycket med experiment, det gillar dom så mycket och lär sig mycket av.





Utvecklingsområde 2:

SKOGEN
Tema: Djur & Natur

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vår utemiljö - skogen Vi använder oss av det som finns, trappor, stigar, stenar, kryper, 

springer, balanserar, klättrar. Motorisk utveckling, låta barnen göra mer, våga mer. 

Självkänslan utvecklas. Utedag i skogen Aktiviteter med barnen utomhus, äta utomhus samt få 

alla delaktiga i de olika aktiviteterna. Mulle och skräpmaja kommer på besök och berättar om 

skogen och naturen och nedskräpning. Mål 1: Gå på upptäcktsfärd i vårt närområde, vad finns 

det för saker/aktiviteter/natur? Hur ser det ut? Vi låter barnen uppleva närmiljön genom alla 

sinnena, syn, hörsel, känsel och smak. Vi väljer ut en plats vi besöker regelbundet för att 

utforska naturens årsförändringar, tex ett träd eller en större plats. Mål 2: Barnen målar 

förändringarna. Vi letar vårtecken. När våren börjar närma sig kan vi börja lyssna efter nya 

ljud, när djuren vaknar till liv efter vintervilan börjar det prassla, knaka och pipa. Mål 3:Finns 

snö är det perfekt för att gå ut och leta djurspår! Leta efter avtryck i snön och djurbajs och ta 

reda på vilka djur som rör sig i ert område. Vi hittar djurspår i snön och lyssnar efter fåglar. 

Kollar vilka övervintrande fåglar som finns i skogen. Håller utkik efter flyttfåglarna.Vi 

undersöker kottar för att se vilka djur som varit där. Diskuterar vilka djur som sover respektive 

är vakna. Vi har en punkt på dagordningen Grön Flagg där vi personal diskuterar var vi är och 

var vi ska. Varje avdelning ansvarar för att göra barnen delaktiga i Grön Flagg och att deras 

åsikter och förslag blir hörda och om möjligt genomförbara.

VAD TAR VI MED OSS?

Vi har arbetat med Läslyftets modul Natur, teknik & språkutveckling. I den har vi använt oss 

av hösten och dess förändring för att diskutera arbetsteorier. Vi har använt oss av kolkritor, 

grafitstift och svart tusch för att rita och diskutera varför löven faller på hösten. Varför naturen 

ändrar sig. Barnen får komma med egna teorier och vi testar dessa och ser om de stämmer. Det 



är spännande att utforska med hjälp av kolkritor, grafitpennor & svart tusch. Diskussionen 

kring hösten och dess förändring dokumenteras och sätts upp på väg för (förhoppningsvis) 

vidare diskussioner.



Utvecklingsområde 3:

HÄLSA
Tema: Livsstil & Hälsa

OM UTVECKLINGSOMRÅDET

Vi har pratat med barnen om Vad gör dig glad? Vad gör att du trivs och mår bra? Hur känns 

det i kroppen? Hur ska en bra kompis vara? Vi har haft Musikaktivitet - hur känner du dig i 

kroppen? Spelat olika typer av musik där barnen sedan får välja en ”känsla”. Gå till glad-

gubbe, ledsen-gubbe, arg-gubbe osv. Kost: Vi har diskuterat med barnen om hur viktig kosten 

är för kroppen och för att få i sig energi att orka leka. Vi har upplevt kroppens rörelser. 

Barnens intressen är utgångspunkt och temat kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad vi 

tillsammans upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och 

barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av. Vi 

fördjupar oss i vår inriktning naturvetenskap och teknik genom att jobba i grupper några dagar 

i veckan. Barn lär i ett socialt sammanhang, i nära interaktion med andra människor och är 

själva medskapare av sin kunskap. Man äger inte ensam sin kunskap utan utvecklar den 

tillsammans med andra när man undersöker, utforskar och leker. temat handlar om olika 

ämnen som att värna om allt från små insekter till större djur som finns förskolans område, i 

vatten, luft, ljus, ljud, konstruktion, vår närmiljö, rymden m.m. Vi som pedagoger utforskar 

tillsammans med barnen för att upptäcka och fundera över vad de undersöker och vad vi ska 

utmana dem med. Tillsammans kommer vi fram till olika lösningar och upptäckter som leder 

till en ökad kunskap inom området.

GrönFlaggråd: Vi har en punkt på dagordningen Grön Flagg där vi personal diskuterar var vi 

är och var vi ska. Varje avdelning ansvarar för att göra barnen delaktiga i Grön Flagg och att 

deras åsikter och förslag blir hörda och om möjligt genomförbara.

VAD TAR VI MED OSS?



Vi har idrott en gång i veckan. Vi är ute minst en gång per dag. Vi märker att vi mår så mycket 

bättre när vi varit ute än om vi bara är inne. Barnen frågar om att få gå ut och leka och röra på 

sig. Barnen leker gärna ”gymnastik” inne på förskolan. Bygger banor med hjälp av klossar. 

Balanserar och står på händerna. Det började med att ett barn stod på händer. Det smittade av 

sig och nu är det en stående aktivitet. Fler och fler leker och de bygger de mest invecklade 

banorna. 

Vi jobbar med Kaninkompisarna baserade på Barnkonventioner där vi läser böcker och 

diskuterar med barnen. Hur är man en bra kompis? Vad behövs för att må bra. Vi läser olika 

böcker som tar upp att det finns skillnader och likheter i familjer, Böcker som handlar om hur 

man är en bra kompis.

Vi ser till att ha en lugn matsituation och barnen tar alltid grönsaker. Vi pratar om vikten av att 

äta och äta rätt.

Vi ser till att ha en lugn stund varje dag. Barnen fick ha en liten spastund med fotbad och lugn, 

rofylld musik och skogen projekterad på "filmduk". Det var uppskattat av barnen. 



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

