


Håll Sverige Rent - Skolan



Vi håller rent! Skräpplockaraktiviteter i skolan

Håll Sverige Rent stöttar skolor 
med material och tips på 

aktiviteter!

http://www.hsr.se/vi-haller-rent/pedagogiskt-material-skolor-och-forskolor
http://www.hsr.se/vi-haller-rent/pedagogiskt-material-skolor-och-forskolor
http://www.hsr.se/vi-haller-rent/pedagogiskt-material-skolor-och-forskolor


Lilla skräprapporten

http://www.hsr.se/fakta/lilla-skraprapporten-2016
http://www.hsr.se/fakta/lilla-skraprapporten-2016
http://www.hsr.se/fakta/lilla-skraprapporten-2016
http://www.hsr.se/fakta/lilla-skraprapporten-2016


Grön Flagg

http://www.hsr.se/hall-sverige-rents-gron-flagg/om-gron-flagg
http://www.hsr.se/hall-sverige-rents-gron-flagg/om-gron-flagg


Det finns många utmaningar i världen..



Vad vill vi att eleverna får med sig?

Handlingskompetens! 

Det handlar om:
Kunskap, vilja, mod och lust att agera, 

förmåga att söka lösningar, 

kritiskt granska och reflektera över olika alternativ, 

ha kunskap om påverkansmöjligheter 

och att kunna påverka.



Viktigt för att få och behålla engagemang

• Känslor 

• Social gemenskap

• Att uppleva sig kompetent

• Se andras framgång i 
påverkansarbetet

• Lösningsinriktat fokus!



Framgångar finns! 





Pedagogiska material

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/strommar-av-plast
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/strommar-av-plast


Sagor om allemansrätten och pant

Sagorna 
hittar ni 
här >>

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/lar-er-mer-om-pantsystemet
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/lar-er-mer-om-pantsystemet
http://www.hsr.se/sites/default/files/allemansrattan.pdf
http://www.hsr.se/sites/default/files/allemansrattan.pdf
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/pedagogiskt-material


Affischer för inspiration

Affischerna 
hittar ni här

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/hall-sverige-rents-gron-flagg/teman-i-gron-flagg


Energi & klimat och handlingskompetens!

Tips! Kap. 1 
handlar om 
handlings-
kompetens 
och lärande 
för hållbar 
utveckling. 

Läs och 
diskutera 
med dina 
kollegor!

http://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf
http://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf


Inspiration & material – Miljömålen

Miljökalender  
med uppdrag 
och aktiviteter 
där eleverna får 
vara med i 
arbetet med 
miljömålen >>.

http://www.hsr.se/miljokalender


Lektionsupplägg – Miljömålen

Skriv en ”rädda havet 
saga”, bygg vattenrenare
eller prata om biologisk 
mångfald>>

http://www.hsr.se/miljomalen


Sprillans nya lektionsupplägg om kemikalier
– för förskoleklass upp till gymnasiet (hsr.se/kemikalier)

http://www.hsr.se/kemikalier
http://www.hsr.se/kemikalier


Håll Sverige Rents exempelsamling

Här hittar du aktiviteter och 
uppgifter inom hållbar utveckling 
från förskola upp till gymnasiet.

Exemplen kommer från våra 
pedagogiska material, våra 
samarbetspartners och förskolor 
och skolor inom vårt stora Grön 
Flagg-nätverk.

Här hittar ni exempelsamlingen >>

http://www.hsr.se/exempelsamling


Nytt lektionsupplägg

http://www.hsr.se/exempelsamling/agenda-2030-varldens-chans
http://www.hsr.se/exempelsamling/agenda-2030-varldens-chans
http://www.hsr.se/exempelsamling/agenda-2030-varldens-chans
http://www.hsr.se/exempelsamling/agenda-2030-varldens-chans


Gör klassen till Unga Reportrar

Young Reporters for the 
Environment är ett 
internationellt program som 
finns i 29 länder världen över. I 
Sverige är programmet nystartat 
och drivs av oss på Håll Sverige 
Rent. Här heter programmet 
Unga Reportrar för ett hållbart 
samhälle. 

www.hsr.se/ungareportrar

http://www.hsr.se/ungareportrar


http://www.hsr.se/magazine
http://www.hsr.se/magazine


• Om Unga Reportrar >>

• Kopplingar till läroplanen >>

• Planeringsförslag >>

• Enkla guider för (artiklar, foto, 

film, intervjuteknik m.m.) >>

• Tips på frågor att undersöka >>

• Källor att börja med >>

• The magazine >>

På www.hsr.se/ungareportrar kan ni hitta

http://www.hsr.se/unga-reportrar-ett-hallbart-samhalle-1
http://www.hsr.se/unga-reportrar-ett-hallbart-samhalle-1/till-lararen
http://www.hsr.se/unga-reportrar-ett-hallbart-samhalle-1/till-lararen
http://www.hsr.se/unga-reportrar-ett-hallbart-samhalle/journalistverktyg-till-eleven
http://www.hsr.se/unga-reportrar-ett-hallbart-samhalle-1/tips-pa-fragor-att-undersoka
http://www.hsr.se/node/1055
https://ungareportrarblog.wordpress.com/
http://www.hsr.se/ungareportrar


Har ni frågor till Håll Sverige Rent?

• Telefon: 08-505 263 00

• Mejl: gronflagg@hsr.se

• Följ oss gärna på vår Facebook-
sida: Håll Sverige Rent i skola & 
förskola - för en hållbar 
utveckling!




