
Hur hjälper Grön Flagg till att
förverkliga planen för
småbarnspedagogik?

Grön Flagg &
småbarnspedagogiken



Hållbar utveckling som värdegrund

”I småbarnspedagogiken ska man följa principerna om hållbar livsstil och beakta dess olika dimensioner: den
sociala, den kulturella, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen. Småbarnspedagogiken ska lägga grunden
för ekosocial bildning, så att människan förstår att den ekologiska hållbarheten är en förutsättning för social
hållbarhet och mänskliga rättigheter” (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018)

• Grön Flagg främjar hållbar utveckling som en
del av den pedagogiska verksamheten.

• Verksamheten inom Grön Flagg poängterar
ekologisk hållbarhet, eftersom detta är
grunden för fortsatt välmående för
mänskligheten.



Miljöskydd som en del av vardagen

”Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stärka färdigheter som hör samman med barnens välbefinnande, säkerhet och trygghet samt att
handleda dem att göra val som överensstämmer med en hållbar livsstil. Småbarnspedagogiken ska också stödja barnen att förhålla sig positivt till
framtiden (Vardagskompetens: Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018)

• Inom Grön Flagg-verksamheten övar man in
färdigheter som sparar miljön och är socialt
hållbara. Programmets Grön Flagg-rutiner utgörs
av miljöordningsregler som alla på daghemmet lär
sig att följa.

• Alla ska få vara med, delta och påverka, vilket är ett
sätt att få barnen mer positivt inställda till
framtiden.



Att delta i miljörådet

”Förmåga att delta och påverka på ett aktivt och ansvarsfullt sätt lägger grunden för en demokratisk och hållbar
framtid. Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stödja barnens växande förmåga att delta och påverka samt att
uppmuntra barnen att ta egna initiativ. Barnen ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten tillsammans
med personalen (Förmåga att delta och påverka: Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018)

• I Grön Flaggs miljöråd får barnen delta i
planeringen, förverkligandet och utvärderingen av
verksamheten.

• Också alla andra inom enheten får vara med och
påverka verksamheten – aktivt påverkande
tillsammans med andra är en grundläggande
princip i programmet!



Ständig utveckling av all verksamhet

” Vikten av en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar livsstil ska beaktas i all verksamhet. Vardagliga val och
aktiviteter ska avspegla ett ansvarsfullt förhållningssätt till naturen och omgivningen. Gemensam användning av redskap och
lokaler, måttlighet, sparsamhet samt att reparera och återvinna saker ska främjas inom småbarnspedagogiken personalen
(Välbefinnande, trygghet och en hållbar livsstil: Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018)

• Grön Flagg går in i daghemmets verksamhet på djupet: via
projektens olika teman tar man sig an olika aspekter en i
taget och gör dem mer miljövänliga. Till slut är miljövänliga
handlingsmönster en naturlig del av vardagen.

• Att verksamheten fortgår från år till år främjar ständig
inlärning för alla inom enheten.



Mångsidig miljöpedagogik

”Syftet med miljöfostran är att stärka barnens förhållande till naturen, lära dem att bete sig ansvarsfullt i miljön och handleda dem
att stegvis tillägna sig en hållbar livsstil. Miljöfostran omfattar tre dimensioner: att lära sig i miljön, att lära sig om miljön och att
agera till förmån för miljön. Den närbelägna naturen och den byggda miljön är både föremål för lärande och lärmiljöer.

Att göra utflykter i naturen och i den byggda miljön samt att undersöka omgivningen är en viktig del av den småbarnspedagogiska
verksamheten. Genom positiva upplevelser lär sig barnet att njuta av naturen och närmiljön och det stärker barnets förhållande till
sin omgivning. Olika naturfenomen iakttas med flera sinnen och under olika årstider och man diskuterar och undersöker dem.
Samtidigt lär sig barnen att använda begrepp som hör ihop med omgivningen. Genom att öva sig att känna igen olika växt- och
djurarter stärks kunskapen om naturen. Tillsammans med barnen övar man att söka information om frågor som intresserar dem.
Naturen kan också vara en plats för estetiska upplevelser och avkoppling.

Barnen ska handledas att vörda naturen och dess växter och djur. Tanken med miljöfostran är att barnen ska tillägna sig en hållbar
livsstil och öva färdigheter som den förutsätter. Sådana färdigheter är bland annat att inte skräpa ned i samband med utflykter, att
lära sig måttlighet och sparsamhet, att förhålla sig ansvarsfullt i samband med måltider, att spara energi och att minska avfallet
genom till exempel återvinning, reparation av föremål och återanvändning. Samtidigt ska barnen handledas att fästa
uppmärksamhet vid konsekvenserna av olika handlingar. ” (Jag utforskar min omgivning: Grunderna för planen för
småbarnspedagogik 2018)



Mångsidig miljöpedagogik

• Grön Flagg erbjuder pedagoger en färdig verksamhetsmodell för
mångsidig miljöpedagogik samt rikligt med stödande material.

• Temorna inom Grön Flagg hjälper alla att bekanta sig med många
fenomen som är viktiga för att uppnå en hållbar livsstil. I projekten går
man in på dessa och lär sig på samma gång hur man använder begrepp
som har med miljö att göra.

• Utfärder i naturen och annan närmiljö är en central del av
verksamheten och stöder utvecklandet av barnens förhållande till
naturen. Samtidigt lär sig alla att ta hänsyn till naturen och att ta hand
om närmiljön.

• Färdigheter för en hållbar livsstil inövas mångsidigt bl.a. via de
gemensamma Grön Flagg-rutinerna.  På samma gång lär var och en sig
hur ens egna handlingar påverkar miljön och jordklotet.



Vatten
• Vatten som fenomen, vattnets faser
• Sätt att spara vatten
• Att bekanta sig med närbelägna vattendrag

Energi
• Energifenomenet: var kommer energi från, vart tar den vägen?
• Hur får människan energi?
• Sätt att spara energi

Minskning av avfall
• återvinning och sortering
• Att minska avfallsmängden: reparationer och återanvändning
• Vart tar avfallet vägen och vad blir det av återanvänt material?

Närmiljön
• Att bekanta sig med närmiljön och ta vara på denna
• Utfärder i naturen och förstärkande av förhållandet till

naturen
• Att påverka i sin närmiljö

Hållbar utveckling
• Varifrån kommer alla saker och vad är de gjorda av?
• Lycka utan saker – njut av samvaron också
• Reparation och återanvändning

Ett sunt liv
• Varför bör man röra på sig?
• Hur rör man sig miljövänligt?
• Varifrån kommer maten och hurdan mat är hälsosam och

miljövänlig?

Vårt gemensamma jordklot
• Att bekanta sig med olika språk och kulturer
• Naturen, växterna och djuren på olika håll i världen
• De mänskliga rättigheterna gäller alla

Klimatförändringen
• Hur påverkar vi jordklotet?
• Vad kan vi göra så att jordklotet mår bra?
• Klimatvänliga vanor

Grön Flagg-temorna i småbarnspedagogiken
Exempel på pedagogiskt innehåll i de olika temorna.


