Lärande om hållbar utveckling
för barn & unga

Sveriges största nätverk
för arbete med hållbar utveckling

Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar
utveckling börjar med barn och unga. Därför finns Grön Flagg.
Grön Flagg är vårt program som hjälper
lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor.
Vi tror på att positiva upplevelser från
hållbarhetsarbete bidrar till lust att ta
sig an de stora framtidsfrågorna.
Grön Flagg ingår i det internationella
nätverket Eco-Schools, som förenar
miljontals barn och unga runt om i
världen. Programmet har funnits i
över 20 år och har idag medlems-

organisationer i 67 länder, vilket
gör det till det största utbildningsprogrammet i världen.

Vad är Grön Flagg?
Grön Flagg är ett program som
inspirerar barn och unga i arbetet
med hållbar utveckling. Se det som en
resa där ni tillsammans kan lära och
göra skillnad.
En resa pågår i ett år och under denna
period arbetar ni aktivt med tre utvecklingsområden som kan kopplas till
hållbar utveckling.
I Grön Flagg-programmet är delaktighet och inflytande en viktig grundförutsättning. Målet med programmet är
att ge barn och unga nya kunskaper
och handlingskompetens.

Tillsammans skapar vi nyfikenhet och
ett långsiktigt engagemang i arbetet
med social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet.
Vad ingår i programmet:
- Fortbildning
- Personlig rådgivning
- Inspirerande material
- Socialt nätverk
- Stödmaterial
- Certifiering

fördelarna med grön flagg
Andel av verksamheterna som svarar att Grön Flagg ger...

Hjälp till aktivt
hållbarhetsarbete:

81%

Ökat
engagemang:

77%

Stöd i arbetet med
läroplanen:

76%

Ökat
inflytande:

76%

Utvärdering
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Så här går det till att genomföra en Grön Flagg-resa.

ett år med grön flagg
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När Håll Sverige Rent har givit feedback och godkänt
er plan är det bara att köra igång! Under genomförandet
arbetar ni systematiskt med era utvecklingsområden och
dokumenterar ert arbete.

Steg 4. genomförande

HÅLLBAR UTVECKLING: På vilket sätt bidrar det här
utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE: Hur kommer barnen/
eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

HUR kommer vi att arbeta med det?

VARFÖR ska vi undervisa om det?

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

En plan ska innehålla tre utvecklingsområden. Syftet med
planen är att ge en tydlig struktur för hur ni ska arbeta.

steg 3. plan

Att planera en resa är en demokratisk process som med
fördel får ta tid och involvera så många som möjligt i
verksamheten. Utgå från tidigare resor, läroplanen och de
globala målen.

Grattis, nu kan ni hissa flaggan! Den dokumenterade resan
blir en digital presentation som ni kan sprida och visa upp
med stolthet. Passa på att fira lite extra med en fest som
inspireras av era utvecklingsområden.

steg 6. fira och inspirera

Efter avslutat arbete reflekterar ni tillsammans kring vad
ni har lärt er och vilken handlingskompetens som arbetet
bidragit till. Detta skriver ni ner i en utvärdering till Håll
Sverige Rent som ger feedback och godkänner.

Grön Flagg-rådet består av barn, elever och vuxna. I rådet
arbetar ni tillsammans och gör en plan för er Grön Flaggresa. Därefter ses ni under resans gång för att dela tankar
kring det planerade arbetet.

steg 2. kartläggning

steg 5. Utvärdering

Steg 1. Grön Flagg-råd

Lärande för hållbar utveckling
Hållbar utveckling är utveckling
som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov.
För att möjliggöra detta är det viktigt
att aktiviteter i samhället är anpassade
och tar hänsyn till de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Barn och unga är vår framtid och därav är det viktigt att de blir
inkluderade i denna filosofi och det
arbetet som det innebär.

”Det är viktigt att inte
bara undervisa om hållbar
utveckling utan också för
hållbar utveckling”

I vårt Grön Flagg-program planeras
aktiviteter och undervisning utefter
valda utvecklingsområden. Genom
att ställa frågorna vad, varför och hur
medvetandegörs det på vilket sätt
ett utvecklingsområde kan bidra till
lärande för hållbar utveckling.
När barn och unga engagerar sig,
är delaktiga och har inflytande i
olika processer skapar de en egen
bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv
framtidsutveckling.

tillsammans kan vi nå de globala målen!
Världen har 2015 antagit 17 globala mål för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling som ska uppnås
till 2030. Genom Grön Flagg bidrar ni till att sätta fokus på
de Globala målen för hållbar utveckling och gör det möjligt
för barn och unga att vara en del av den resan!

delaktighet och inflytande
Förutom lärande ger Grön Flagg
också en känsla av gemenskap. Att få
hissa själva flaggan är såklart en stor
del av det. Men vägen dit är fylld med
mycket mer att vara stolt över och
känna gruppsamhörighet kring.

kompetens. Alla har en viktig roll i att
komma med idéer, driva resan framåt
och sprida lärdomar och erfarenheter
både inom och utanför verksamheten.
Detta demokratiska arbetssätt leder
till engagemang och ansvarstagande.

Målet med Grön Flagg är att barn och
unga deltar, planerar och genomför
aktiviteter för en hållbar utveckling.
Tillsammans med ett lösningsfokus
och gemenskap leder det till handlings-

Få saker är så starka som att tillsammans dela känslan av att ”wow,
vi har gjort skillnad”. Den känslan
är precis vad Grön Flagg handlar om.

Vad kan grön flagg bidra med?

Kunskap och
Samarbete i
förståelse för ett närmiljön
hållbart samhälle

Glädje av att
arbeta
tillsammans

Dela med sig och
Förmåga att ta
berätta om sina initiativ, driva och
lärdomar
vara en del
av en förändring

Hur man kan
påverka och
driva sina frågor

Så anmäler ni er
Skicka in en anmälan på Håll Sverige Rents webbplats. Ni får då
inloggningsuppgifter till era egna sidor på Grön Flagg-webben, där
ni enkelt kan fylla i era kontaktuppgifter och påbörja resan.
Kontaktuppgifter Håll Sverige Rent
Webb: hsr.se/gronflagg
E-post: gronflagg@hsr.se
Telefon: 08–505 263 00

www.hållsverigerent.se
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse, som arbetar för
att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap,
driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar
för att stoppa skräpet. Vi stöttar skolor och förskolor i deras
hållbarhetsarbete genom programmet Grön Flagg och genom att
sprida erfarenheter och lärande exempel inom vårt nätverk.
Vi tar också fram pedagogiskt material om nedskräpning och
återvinning, som finns att hämta på www.hållsverigerent.se

