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Sammanfattning 
 

 

Huvudsyftet med examensarbetet var att utveckla ett arbetsmaterial för förskolan med 

inriktning på naturvetenskap – hållbar utveckling. Ett andra syfte var att undersöka om lärare 

finner inspiration till att använda det i sin verksamhet för att utmana barns nyfikenhet och 

intresse. Resultatet blev Miljöresan, ett häfte innehållande aktiviteter och lekar med fokus på 

återvinning och återanvändning som avsågs att utmana barns nyfikenhet och intresse kring 

naturvetenskap. Det var även tänkt att inspirera lärare till att arbeta med detta ämne samt att 

det skulle kunna ses som ett hjälpmedel för att nå strävansmålen i förskolans läroplan  

(Utbildningsdepartementet, 2010a) [Lpfö 98] 

 

För att undersöka hur Miljöresan upplevdes av lärare och barn har undersökningen utgått från 

tre forskningsfrågor som berör huruvida det utmanade barns nyfikenhet, om lärarna fann 

inspiration samt om det kunde vara till en hjälp för att nå strävansmålen i Lpfö 98. Detta har 

skett genom att låta barn och lärare testa delar ur materialet. De datainsamlingsmetoder som 

användes var videoobservation, samtal med barn och lärare samt en enkätundersökning.  

 

Resultatet av undersökningen visade att Miljöresan tycks utmana barns nyfikenhet, att lärare 

fann inspiration av arbetsmaterialet då de ansåg att innehållet var varierande och lusfyllt 

samtidigt som det kan hjälpa dem att nå strävansmålen i Lpfö 98. Lärarna var dessutom 

positiva till att använda arbetsmaterialet i sin verksamhet då de inte mött ett liknande 

arbetsmaterial med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling i förskolan. 

Slutsatsen som dras av detta blev att Miljöresan, som behandlar ett ämne som ligger rätt i 

tiden, borde ses som ett uppskattat hjälpmedel för lärare i förskolan.  
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1 Inledning 

 

 

Det här examensarbetet har gått ut på att utveckla ett arbetsmaterial för förskolan inom ämnet 

naturvetenskap – hållbar utveckling. Intresset för att arbeta med detta ämne har växt fram 

under vår utbildning till förskollärare. Hållbar utveckling är ett begrepp som ligger väldigt i 

tiden och det talas mycket om det i bl.a. media. Allt fler har blivit mer medvetna om världens 

miljöfrågor och strävar efter att nå en hållbar framtid. Medvetenheten kan handla om att vi 

källsorterar vårt hushållsavfall, handlar second hand eller väljer kravodlade matvaror m.m. 

 

Enligt skolmyndigheterna bör också ett perspektiv på hållbar utveckling finnas med i all form 

av undervisning. Detta är inte något som kan behandlas under en kortare tidsperiod för att 

sedan lämnas oberört efter att det avslutats. Utan hållbar utveckling är något som ska finnas 

med hela tiden, i alla ämnen och innefatta alla lärare (Björneloo, 2008). Barnen är vår framtid 

och därför kan det ses som en samhällelig plikt att detta även präglar förskoleverksamheten 

dagligen. Förskolor är i regel duktiga på att återanvända då en mängd skräp, som t.ex. 

toarullar, tas tillvara och används i flera olika pedagogiska aktiviteter. Genom att lärare
1
 väljer 

att poängtera vikten av och synliggöra varför återanvändning sker kan det kopplas till frågor 

kring naturvetenskap och hållbar utveckling. Utifrån detta perspektiv föddes idén om att 

utveckla ett material med aktiviteter kring återvinning och återanvändning. Detta ledde till: 

Miljöresan (bilaga 1).  

 

Miljöresan innehåller fakta om de material som vanligtvis källsorteras samt lärar-

handledningar med lämpliga aktiviteter och lekar kopplade till ämnet. Återanvändning och 

återvinning är två nyckelord som följer likt en röd tråd genom hela arbetet. Med hjälp av 

dessa begrepp kan barnens intresse och nyfikenhet, över vad som händer med världen och 

varför vi måste spara på jordens resurser, väckas. Miljöresan är också tänkt att bidra till att 

kunna nå de strävansmål som finns i Lpfö 98 då de aktiviteter som finns i arbetet är mycket 

varierande. Förutom naturvetenskap kan aktiviteterna också kopplas till bl.a. teknik, 

matematik, musik och drama samt motorik- och språkutveckling.  

 

 

  

                                                 
1 Med ordet lärare i den här undersökningen menas alla som verkar i den pedagogiska verksamheten, såväl 

förskollärare som barnskötare. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

 

I detta avsnitt redogörs ett urval av den litteratur som studerats till examensarbetets litteratur-

genomgång. Litteraturen som presenteras har främst hittats via kommunens biblioteksdatabas, 

Helge, men även via Libris och Skolporten.se. Litteratur har även funnits genom att 

referenslistor i böcker, avhandlingar samt från tidigare examensarbeten inom ämnet studerats. 

Företrädesvis har svensk forskning och litteratur som beskriver barns lärande om natur-

vetenskap och hållbar utveckling sökts. Begränsningar i val av litteratur i examensarbetet har 

gjorts till att endast belysa vad svensk forskning ser på naturvetenskap och hållbar utveckling, 

varför det behövs kunskaper inom detta ämne samt hur barn lär och hur förskolor bör förhålla 

sig till dessa ämnen. Dessutom redogörs vad som står i Lpfö 98 om naturvetenskap och 

hållbar utveckling. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Vad är naturvetenskap? 
 

Enligt Nationalencyklopedin är naturvetenskap ”den sammanfattande benämningen på de 

vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar. Hit brukar räknas fysik, 

astronomi, kemi, biologi och geovetenskap”. Harlen (1996) väljer att definiera vetenskap för 

barn som de huvudsakliga föreställningar som kan uppstå genom att vi låter barnen få 

upptäcka, undersöka och erfara föremål och material i vardagen. Att barnen får en förståelse 

för sin omvärld. Även Sjøberg (2000) beskriver naturvetenskap som ett ämne som handlar om 

att vi ska förstå den natur som vi har runt omkring oss.  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) menar att naturvetenskap är ett ämne 

där kunskap söks genom att utforska och undersöka. De skriver att det sällan finns enbart ett 

”rätt” svar inom naturvetenskapen. Detta anses bero på att den naturvetenskapliga kunskapen 

bl.a. är en produkt av människans resonemang och slutsats, kreativitet och fantasi tillsammans 

med tidigare erfarenheter som människan tillägnat sig. Det betyder att naturvetenskaplig 

kunskap aldrig kan ses som helt sann, den är alltid prövande och föränderlig (ibid). 

 

2.1.1 Begreppet hållbar utveckling 

I dagens samhälle diskuteras begreppet hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Pramling 

Samuelsson (2008) väljer att förklara det med ” /…/ att vår generation inte skall leva på ett 

sätt som tär på jordens resurser, så att nästa generation inte kan tillfredsställa sina behov” 

(s.5). Persson och Persson (2007) väljer att definiera hållbar utveckling ” /…/ en utveckling 

som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande gene-

rationer att tillfredställa sina” (s.7). Begreppet myntades 1987 i rapporten Vår gemensamma 

framtid, den s.k. Brundtlandrapporten. Den utarbetades av FN:s Världskommission för miljö 

och utveckling, som hade fått uppdraget att ta fram ett globalt handlingsprogram (Bowden, 

2005). Begreppet innefattar tre aspekter; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt 

social hållbarhet. Persson och Persson (2007) menar att det behövs sparas på jordens resurser 

och energi för att uppnå en hållbar utveckling. Människan behöver lära sig att värna om allt 

levande i naturen, både djur och människor fyller en viktig funktion i ekosystem och 

samhälle. De menar att det är människan som bär på det yttersta ansvaret då det är 

människans handlingar som påverkar världen, djuren är oskyldiga i denna utveckling (ibid). 
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Återvinning och återanvändning är ett sätt att värna om miljön. Persson och Persson (2007)  

menar att ingenting av det som slängs försvinner, det finns olika sätt att ta tillvara på det som 

slängts. Det som kallas för avfall kan på något sätt tas till vara och användas på nytt. Det kan 

användas av någon annan eller få ett helt annat användningsområde eller utnyttjas i en ny 

produktion.  I Sverige finns det ett producentansvar som innebär att producenterna ska arbeta 

för att förpackningar utformas, framställs och säljs på ett sätt som gör det möjligt för avfallet 

att återvinnas eller återanvändas (ibid). 

2.2 Varför behövs kunskaper inom naturvetenskap? 
 

I förskolan har det sedan långt tillbaka funnits en tradition där naturvetenskap varit en del av 

vardagen, där det främst är intresset för natur- och miljöfrågor hos barn och lärare som 

behandlats (Björklund & Elm, 2003; Sträng & Persson, 2007; Thulin, 2011). I Lpfö 98 står 

det att den pedagogiska verksamheten ska ”främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter” (Utbildningsdepartementet, 2010a, s.9). Vidare står det att barns 

nyfikenhet, lust att utforska och lära ska utgöra grunden för verksamheten vilket visar att även 

det naturvetenskapliga området bör utgöra en stor del av förskolans verksamhet något även 

Elm (2008) anser. Hon skriver att naturvetenskapen tillhör vardagen och att barn erfar 

naturvetenskapliga frågeställningar i alla miljöer. Genom att låta barnen upptäcka och 

utforska olika naturvetenskapliga fenomen erfar de sin omvärld. Björklund och Elm (2003) 

nämner vikten av att barn och vuxna i förskolan tillsammans får upptäcka och utveckla en 

förståelse för det naturvetenskapliga området.  

 

Harlen (1996) anser att det  är lika viktigt för barn att lära om naturvetenskap som det är för 

dem att lära sig att läsa, skriva och räkna. Hon skriver att ämnet dessutom blir allt viktigare 

allteftersom vår teknik utvecklas därför att det berör större delar av våra liv. Vidare menar 

Harlen (1996) att de inställningar barn har till naturvetenskap formas i tidig ålder. Det är 

numera bevisat att barn redan i mellanstadiet har bestämda åsikter om vad de tycker om 

ämnet, om de tänker gilla det eller inte. Hon menar att om naturvetenskapen får vara en 

naturlig del i barnens vardag kommer de inte att uppleva ämnet som svårt och abstrakt när de 

möter det senare i livet. Thulin (2007) anser detsamma då hon skriver att barn som får möta 

naturvetenskapen och dess innehåll redan i förskolan har större chans att uppleva ämnet som 

positivt och roligt. Hon menar att barns och ungas attityder till naturvetenskap kan komma att 

påverka deras kommande val i livet, såsom studier och yrke. Sjøberg (2000) skriver att ämnet 

traditionellt sett inte har varit ett ämne som har behövt behärskas och att de otillräckliga 

kunskaperna inom det naturvetenskapliga området, som barn och vuxna eventuellt har, beror 

på felaktiga uppfattningar och värderingar om ämnet. Han menar att barn och ungdomar har 

föreställningar om att de måste agera och vara på ett visst sätt för att tycka om ämnet 

naturvetenskap.  Dessa föreställningar gör att vissa barn och ungdomar tar avstånd från ämnet 

och helt enkelt inte vill lära sig om naturvetenskap. Istället för att uppskatta ämnet som en 

betydelsefull del av den kunskap vårt samhälle behöver, upplever de att det ställer krav på 

dem till att bli något de inte är (ibid). 

 

2.2.1 Barns lärande  

Det finns ett flertal olika teorier på hur barns lärande sker. Kunskapstraditionen i det 

empiristiska perspektivet handlar om att kunskap ses som något förutbestämt och redo att 

föras vidare till nästa generation. Här sker kunskapsutvecklingen i en bestämd ordning och det 

sägs att barnen måste lära sig grunden först innan de kan gå vidare till nästa steg. Synen på 

lärandet utgöras av att barnen tillägnar sig kunskap genom att observera, undersöka själva och 
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lyssna på det läraren förklarar. Läraren är den som besitter kunskapen och som vet vad barnen 

behöver lära sig (Elfström, Nilsson, Sterner, & Wehner-Godée, 2008). I konstruktivismen ses 

lärandet som något som sker genom att barnen tillåts upptäcka och laborera på egen hand, 

lärandet ska styras av barnens nyfikenhet. Piaget
2
 som var en förespråkare för den konstruk-

tivistiska synen på lärandet menade att barnen blir berövade möjligheten att förstå situationer 

och fenomen om lärare talar om något för dem som de skulle kunna upptäcka på egen hand 

(ibid). I det sociokulturella perspektivet som förespråkades av Vygotskij
3
, sker lärande och 

utveckling i samspel med andra barn och vuxna. Där ses möjligheten till ett samlärande som 

något som kan hjälpa barnen att nå en högre nivå av sin utveckling. Det strävas efter att 

barnen ska utvecklas med hjälp av den proximala utvecklingszonen
4
 (Strandberg 2009; Sträng 

& Persson, 2007; Säljö, 2005).  

 

Elfström et al. (2008) menar att små barns lärande utgörs av att de utforskar och undersöker 

omvärlden för att på så vis få erfarenheter av hur den fungerar. Detta sker redan i tidig ålder 

då de utforskar olika objekts egenskaper med hjälp av sina sinnen. De luktar, smakar, 

förnimmer och lyssnar på objekten för att förstå vilken funktion de har samt se eventuella 

skillnader dem emellan för att skapa sin egen förståelse för världen. De anser att barnen kan 

liknas vid små vetenskapsmän då de undersöker naturvetenskapliga fenomen på ett liknande 

sätt som många vetenskapsmän och forskare gör (ibid). Även Björkman (2008) anser att barn 

upptäcker naturen på samma sätt som en vetenskapsman genom att ställa hypoteser och 

undersöka fenomen. Dewey förespråkade att barn aktivt skulle få använda sina tidiga 

erfarenheter och sitt kunnande, att barn lär genom att göra. Han menade vidare att det sker 

kontinuerligt i barns olika aktiviteter, i kommunikationen, skapandet, kontruerandet, 

utforskandet, experimenterandet och genom gestaltandet (Elfström et al., 2008).  

 

Säljö (2005) skriver att små barn erfar sin omvärld de sociala samspel som barnen vistas i och 

då även i lek. Det har också visat sig i såväl forskning som samlade erfarenheter av hur barn 

lär, att leken är central i barnens liv och att den har en stor betydelse för deras lärande. Med 

hjälp av leken erövrar barn omvärlden genom att utforska, bearbeta intryck och erfarenheter 

samt kommunicera med andra. Det är även i leken som barn upptäcker sina intressen och 

förmågor samtidigt som de utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek 

och lärande går med andra ord hand i hand och är svåra att skilja åt (SOU 1997:157). 

Doverborg och Pramling (1985) menar att leken bör utgöra en central del av förskolans 

verksamhet eftersom barn i leken får möjlighet att prova och utforska föremål och objekt och 

på så vis möta nya och oväntade situationer. Dessutom poängterar författarna att barns lek 

bygger på samspel med andra barn, på delaktighet och ett samlärande. De menar att barn lär 

när de får vara tillsammans med andra männsikor och att de dessutom lär varandra. I leken 

                                                 
2 Jean Piaget, 1896-1980: ses som en av de mest inflytelserika teoretikerna inom ämnet pedagogik och 

kunskapsteori. Under flera decennier låg hans teori om barns utvecklingsfaser till grund för skolsystem runt om i 

världen. Han kallade själv sin teoretiska grund för genetisk epistemologi. Han menade att barns kognitiva 

utveckling genomgår olika faser som enligt Piaget är biologiskt betingade och kan därför placeras in i ett 

åldersschema. 

 
3 Lev Vygotskij, 1896-1934: en pedagogisk teoretiker vars verk blev kända i västvärlden under 1960-talet. Hans 

idé var att barns utveckling sker i samspel med omgivningen. Denna syn på lärande brukar kallas sociokulturell 

eller sociokulturellt perspektiv på lärande. D.v.s. omgivningen är avgörande för individens utveckling och 

prestation.  

 
4 Den proximala utvecklingszonen kan förklaras med att barn kan lära sig det som ligger närmast tillhand i deras 

utveckling. Det sker genom att lärare utmanar dem i situationer där nivån för att hantera den är en aning svårare 

än det barnet redan behärskar. Lärandet sker oftast genom att barnet studerar och imiterar hur andra barn och 

vuxna i deras närvaro gör för att klara och hantera situationen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stv%C3%A4rlden
http://sv.wikipedia.org/wiki/1960-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturellt_perspektiv_p%C3%A5_l%C3%A4rande
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utvecklar barnen tankar om rättigheter, inflytande och delaktighet. I kommunikationen som 

sker lär sig barnen att diskutera och argumentera genom att ta del av andras erfarenheter och 

tankegångar. Det medför att barnen får ta del av andras perspektiv och så småningom lära sig 

att förstå dem (ibid).  

 

Inom pedagogiken används ofta uttrycket det kompetenta barnet, men vad menas egentligen 

med det? I stora drag betyder det att lärare tror på barnens förmåga, att inte någon exkluderas 

för att vi vuxna tar för givet att barnen är för små eller inte kan. Genom att se barn som 

kompetenta ser vi deras möjligheter i stället för deras brister, vi låter alla barn upptäcka och 

erfara utifrån egna förutsättningar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Ideland & 

Malmberg, 2010). Lärandet ses inte som en handling som sker avskilt utan det blir något som 

sker i interaktion med andra (Thulin, 2011).  

 

Om barnen i förskolan blir bemötta som kompetenta, där  erfarenheter och kunskaper ses som 

en tillgång i verksamheten kan samlärandet uppstå. Barn och vuxna i förskolan kan då lära av 

varandra (Bjervås, 2003). Det går således att dra paralleller mellan begreppet det kompetenta 

barnet och det sociokulturella perspektivet. För att se barnen som kompetenta behöver läraren 

vara lyhörd över hur långt barnet kommit i sitt lärande. En viktigt fråga att ställa sig är; Hur 

kan jag som lärare utmana barnet för att få det att utveckla sin läroprocess? Barn som inte får 

tid att reflektera, experimentera och prova vidare kan heller inte synliggöra för sig själv eller 

för läraren att de har kunskap och färdigheter som kan delas tillsammans med andra. Det kan 

lätt bli att lärare tror att barn inte är mogna för ny kunskap om barnet inte visat ett intresse för 

ämnet innan. Men om läraren däremot utmanar barnets kunskaper kan det så ett frö till ett 

lärande (Bjervås, 2003). 

 

2.2.2 Ett naturvetenskapligt arbetssätt 

Ideland och Malmberg (2010) förklarar att ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär att lärare 

observerar och ställer frågor kring det som sker i barnens vardag. Barn är av naturen nyfikna, 

de ställer frågor och har funderingar om det de upplever i sin vardag. Om lärare tar tillvara på 

dessa och gör dem till ”problem” som barn och vuxna tillsammans kan ”lösa” och utforska 

kan det kan i sin tur leda till en grund för barnens kunskapsutveckling inom de natur-

vetenskapliga ämnena (Sträng & Persson, 2007). John Deweys
5
 syn på naturvetenskap i 

undervisningen var att den ska ske praktiskt och ha en ordning där barnen får möjlighet till att 

använda sina tidigare erfarenheter. Läraren är den som tillhandahåller de redskap som barnen 

behöver för att ordna upp och förstå nya erfarenheter (Elfström et al., 2008). Björkman (2008) 

menar att ett naturvetenskapligt arbetsätt innebär att barnen observerar, sorterar, klassificierar, 

ställer hypoteser, undersöker, drar slutsatser och kommunicerar. Zetterqvist och Kärrqvist 

(2007) poängterar att barn är nyfikna individer som vill utforska världen och sin omgivning, 

de vill lära sig om saker och ting. Den kunskap de erövrar omvandlar de sedan till sin egen, 

den blir personlig och kan skilja sig avsevärt från ett barn till en annan samt mellan barn och 

vuxen. Därför ligger det i lärarens ansvar att försöka införa vuxnas syn på vad natur är även 

hos barnen, d.v.s. en verklighetstrogen syn på naturen. Barns syn på natur och miljö handlar 

därför i mångt och mycket om hur vi vuxna förhåller oss till ämnet.  

 

För barn i förskolan kommer det att handla om lärarens engagemang. På vilket sätt och hur 

mycket läraren låter barnen utveckla en ekologisk medvetenhet och omsorg om levande 

varelser (Ideland & Malmberg, 2010). Även Harlen (1996) och Sträng och Persson (2007) 

anser att lärarens intresse för naturvetenskap är av stor vikt för att kunna inspirera och 

                                                 
5 John Dewey, 1859-1952: en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Han myntade uttrycket learning by 

doing, en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. 
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intressera barnen i detta ämne. Björkman (2008) säger att lärare måste vara nyfiken och vilja 

veta vad barnen är intresserade av och vad de vill undersöka. Harlen (1996) menar att barn 

märker om lärarens intresse och kunskap för ämnet är äkta och genuint, vilket behövs för att 

barnen i sin tur ska våga ställa frågor kring ämnet och dess innehåll. Frågor som bidrar till 

barnens erövrande av ny kunskap. Samtidigt menar Thulin (2011) att lärare har ett ansvar att 

skapa möten med naturvetenskapliga ämnen. Om ingen visar eller sätter ord på det vi gör eller 

ser, kan barnen heller inte skapa en förståelse kring det de sett eller gjort. Som Kennedy 

(2008) säger är det viktigt att lärare samtalar om hur allt hänger samman i naturen, ”Vi kan 

inte prata om lövet utan grenen, stammen, roten och inte roten utan stammen, grenen och 

lövet” (s.49). Hon menar att barn behöver få erfarenheter av hur samspelet i naturen äger rum.  

 

För att kunna förankra ett synsätt hos barnen där vi lever i samklang med naturen och tar 

ansvar för allt levande runtomkring oss måste vi introducera naturvetenskap ur ett barns 

perspektiv. Lärare bör som Sjøberg (2000) uttrycker sig, bygga kunskapen utifrån barnens 

erfarenheter vilket även Björklund och Elm (2003) menar. De skriver att lärare som ägnar sig 

åt naturvetenskap i förskolan måste ta sin utgångspunkt utifrån den värld som barnet lever i. 

Där de abstrakta och främmande begrepp som finns inom naturvetenskapen kan, med hjälp av 

vuxnas försorg, få barnen att förstå hur samspelet mellan människor och natur fungerar 

tillsammans både i ett lokalt och i ett globalt perspektiv (ibid). Även Sträng och Persson 

(2007) poängterar att lärare bör vara medvetna om och utgå från barnens tidigare erfarenheter 

när det gäller att väcka eller utmana barnens intresse och lust att upptäcka och utforska nya 

områden.  

 

2.2.3 Förskolans roll för hållbar utveckling 

Thulin (2011) förklarar att förskolan har en stor och betydelsefull roll när det gäller barns 

värderingar, kunskaper och erfarenheter eftersom dessa grundläggs i förskolan. Hon 

poängterar att barnen är vår framtid och därför ses dem som mycket betydelsefulla då det 

gäller samhällets utveckling. Om förskolan arbetar med att ge barnen en förståelse för hur vi 

bör leva för att nå en hållbar utveckling i framtiden ökar det möjligheten att dessa barn växer 

upp till handlingskraftiga människor som agerar och handlar för att medverka till ett bättre 

samhälle (ibid). 

 

Thulins (2011) åsikter delas av Pramling Samuelsson (2008) som menar att det bör finnas 

personer som vill arbeta med naturvetenskap och teknik, bland morgondagens vuxna för att 

kunna driva en hållbar utveckling i framtiden. I förskolan grundläggs barns intresse för natur, 

miljö och andra naturvetenskapliga fenomen. Därför är det viktigt att naturvetenskap och 

hållbar utveckling får möjlighet till att utvecklas och förstärkas i den pedagogiska 

verksamheten). 

   
”Man ska ha i åtanke att det kommer en dag i morgon också, och att det kommer att behövas luft 

att andas och vatten att fiska i. Men för att överleva behöver vi också varandra. Själva grundplåten 

i hållbar utveckling handlar om att hitta vägar till ett gemensamt ansvarstagande” (Claesdotter, 

2008, nr3, s.23-24) 

 

I ovanstående citat synliggörs att begreppet hållbar utveckling sträcker sig över en längre 

tidsperiod och det omfattar flera generationer där ansvaret och delaktigheten ligger på 

individerna. Kennedy (2008) menar att vuxna uttrycker en oro över de miljöproblem som 

finns i världen. Men barn behöver få uppleva hopp inför framtiden och inte behöva uppfatta 

en rädsla inför framtiden. I SOU 1997:157 står det att barn behöver få uppleva att det går att 

förändra och påverka i en positiv riktning med stöd från vuxna. Kennedy (2008) ställer flera 

viktiga frågor där hon bl.a. ställer sig frågande till hur det pedagogiska arbetet bör utformas 
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för att möjliggöra att barn och vuxna tillsammans får reflektera över allt liv på jorden, hur vi 

får morgondagens vuxna att präglas av en omsorg för naturen samt hur vi får barnen att 

behålla sin nyfikenhet och lust för livet (ibid).  

 

2.3 Förskolans styrdokument 
 

Med bakgrund av det som nämnts ovan beskrivs här vad som står i de styrdokument som 

läraren inom förskolan bör ha i åtanke i arbetet med barn.  

 

I både Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010a) och skollagen (Utbildningsdepartementet, 

2010b) framhålls att ett lustfyllt lärande ska prägla hela förskolans verksamhet. Det är i leken 

som barn söker och erövrar ny kunskap och det sker både enskilt och i samspel med andra 

barn och vuxna. Vidare betonas vikten av att barnen får möjlighet att förankra de grund-

läggande värden som vårt samhällsliv vilar på, som bl.a. handlar om alla människors lika 

värde, jämställdhet, etik och solidaritet. Dessutom står det i Lpfö 98 att en del av förskolans 

uppdrag är att aktivt arbeta för en bättre miljö. 

 
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 

en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Utbildningsdepartementet, 2010a, s.7) 

 

I Lpfö 98 finns mål riktat mot en hållbar utveckling där alla förskolor ska sträva efter att varje 

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

 utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 

sin omvärld, 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv, 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhäller påverkar varandra (Utbildningsdepartementet, 2010, s.9-10). 

 

Vikten av dessa strävansmål delas av det som nämnts tidigare under litteraturgenomgången av 

Doverborg och Pramling (1985). De menar att i leken utvecklar barnen tankar om rättigheter, 

inflytande och delaktighet. Och att de via sin kommunikation lär sig att diskutera och 

argumentera samt ta del av andras erfarenheter och tankegångar (ibid). Thulin (2011) 

poängterar att barnen är mycket betydelsefulla när det gäller samhällets utveckling. De är 

morgondagens vuxna. Om förskolan arbetar med att ge barnen den förståelse som behövs för 

att nå en hållbar utveckling i framtiden ökar det möjligheten att dessa barn medverkar till ett 

bättre samhälle i framtiden (ibid). 

 

2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framkommer det i litteraturgenomgången att begreppet hållbar ut-

veckling sträcker sig över en längre tidsperiod och omfattar flera generationer, där ansvaret 

och delaktigheten ligger på individerna.  För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi spara 

på jordens resurser och energi, lära om att värna allt levande i naturen. Både djur och 

människor fyller en viktig funktion i ekosystem och samhälle, där människan bär på det 
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yttersta ansvaret. Där återvinning och återanvändning kan ses som ett sätt att värna om miljön. 

Det som slängs kan tas tillvara på olika sätt, användas av någon annan eller genom ett nytt 

användningsområde. 

 

 

I Lpfö 98 står det att miljö- och naturvårdsfrågor bör utgöra en stor del av förskolans 

verksamhet. Den ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro. 

Barnen bör ges möjlighet att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp samt utveckla ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Barns värderingar, kunskaper och erfarenheter 

grundläggs i förskolan, därför har förskolan en stor och betydelsefull roll för barnens 

kommande värderingar kring natur och miljö. Det beskrivs att barn är nyfikna individer med 

frågor och funderingar kring fenomen i vardagen. Deras sätt att lära och utforska omvärlden 

sker med hjälp av ett ett utforskande och ett undersökande, det gör att barnen kan liknas vid 

små vetenskapsmän. 

 

Om lärare tar tillvara på det barnen funderar över och gör frågorna till ”problem” som 

tillsammans kan ”lösas” och utforskas, kan det kan i sin tur leda till en grund för barnens 

kunskapsutveckling inom de naturvetenskapliga ämnena. Lärare har ett ansvar att skapa 

möten med naturvetenskapliga ämnen. Om ingen visar eller sätter ord på det vi gör eller ser, 

kan barnen heller inte skapa en förståelse kring det de sett eller gjort.  

 

Med utgångspunkt från det som beskrivs i litteraturgenomgången, där det framkommer att 

naturvetenskap och hållbar utveckling är viktiga ämnen för barn i förskolan att ta del av. 

Utifrån den insikten föddes idén att utveckla ett arbetsmaterial inom det valda ämnet som ett 

hjälpmedel för lärare att väcka barns intresse kring naturvetenskap. Det leder till följande 

syfte och frågeställningar. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att utveckla ett arbetsmaterial (bilaga 1) inom ämnet 

naturvetenskap. Ett andra syfte är att undersöka hur lärare finner inspiration till att använda 

arbetsmaterialet i sin verksamhet samt om det väcker och utmanar barns nyfikenhet och 

intresse. I arbetsmaterialet får barnen komma i kontakt med aktiviteter kring återvinning och 

återanvändning vilken är en del i ett världsomfattande arbete för hållbar utveckling. 

Arbetsmaterialet är tänkt att inspirera lärare till att arbeta med naturvetenskap och hållbar 

utveckling på förskolan samtidigt som det önskas vara lustfyllt och lätt att använda. En 

förhoppning finns om att arbetsmaterialet även ses av lärarna som ett hjälpmedel för att nå ett 

flertal strävansmål ur förskolans läroplan, Lpfö 98. För att se om arbetsmaterialet uppfyller 

sitt syfte har det utvärderats av barn och lärare, vilket redovisas i detta examensarbete. Detta 

har skett utifrån de nedanstående frågeställningarna.  

 

 På vilket sätt kan Miljöresan väcka eller utmana barnens nyfikenhet och intresse kring 

naturvetenskap och hållbar utveckling? 

 

 Hur kan Miljöresan inspirera lärarna till att arbeta med naturvetenskap och hållbar 

utveckling? 

 

 Vilken syn på arbetsmaterialet har lärare gentemot strävansmålen i Lpfö 98?  

 

 

4 Metod 
 

 

I det här avsnittet beskrivs hur framställningen av Miljöresan har gått till, från idé till färdigt 

material samt hur arbetsmaterialet har utvärderats ur ett barn- och lärarperspektiv. Avsnittet är 

indelat i urval, datainsamlingsmetoder, procedur, analysmetoder samt tillförlitlighet.  

4.1 Urval 
 

Här beskrivs hur urvalet av litteratur till arbetsmaterial och undersökning gått till. Det 

beskrivs även hur val av förskolor och aktiviteter till materialtesten har skett. Förskolorna är 

benämnda med fiktiva namn, Syrenen och Valen, detta för att det ska bli mer läsvänligt i 

examensarbetet.  

 

4.1.1 Litteratur 

Vid framställningen av arbetsmaterialet söktes litteratur inom ämnet hållbar utveckling. För 

att de fakta som presenterats i arbetsmaterialet skulle vara lättförstålig söktes litteratur riktad 

mot barn. Det gjordes främst via olika internetsidor samt via kommunens biblioteksdatabas. 

Till arbetsmaterialet har även litteratur, som använts under tidigare kurser i utbildningen 

använts. 
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4.1.2 Förskolor 

Innan utvecklingen av arbetsmaterialet Miljöresan tog fart kontaktades flera olika förskolor 

för att höra om det fanns ett intresse hos lärarna att genomföra materialtest i deras barngrupp. 

Då detta inte gav något genomslag ändrades planen på hur utförandet av materialtesten skulle 

ske. Istället för att lärarna utförde materialtesten av Miljöresan utfördes dem i utvalda 

barngrupper av oss. Flera förskolor gav sitt godkännande till materialtesten där valet föll på 

två förskolor. Anledningen till att valet föll på dessa två förskolor var för att några av barnen i 

de barngrupperna var bekanta för oss och det kan ses som en fördel när samtal förs med barn. 

Doverborg och Pramling (1985) anser att det är lättare att samtala med barn då intervjuaren 

inte är helt främmande för dem. Även lärarna var inte helt obekanta med oss. 

 

För att utföra materialtesten i förskolan behövdes ett godkännande om deltagande från 

barnens vårdnadshavare då barnen är under 15 år (Stukát, 2005; Vetenskapsrådet, 2002). 

Därför delades ett informationsbrev (bilaga 2) ut till samtliga vårdnadshavare på de båda 

berörda avdelningarna för att vara garanterad att alla barn hade rätt att delta. I brevet med 

fullmakten informerades de om en önskan om att låta barnen få delta, att de kommer att 

videoobserveras samt att samtal kommer att föras med barnen efter avslutade aktiviteter. 

Informationsbrevet lämnades ett par veckor innan materialtesten skulle ske i barngrupperna.  

 

I samråd med lärarna valdes sedan vilka barn som skulle få delta i materialtesten. Från 

Syrenen lämnades nio fullmakter av 22 st. utlämnade tillbaka. Detta ledde till att barn med en 

godkänd fullmakt fick delta. Den barngruppen blev således i en blandad ålder. Totalt deltog 

åtta barn i åldrarna tre till fem år. Båda dagarna deltog sju barn men p.g.a. frånvaro var det två 

barn som endast deltog vid ett av tillfällena. Från Valen lämnades åter 15 fullmakter av 22 st. 

utlämnade. Totalt deltog 15 barn under de två dagarna. Den första dagen var det sex barn i 

åldrarna fyra till fem år. Den andra dagen deltog alla barn som var närvarande på avdelningen, 

det blev 12 barn i åldrarna tre till fem år. Totalt deltog 23 barn i åldrarna tre till fem år under 

materialtesten.  

 

De etiska aspekterna delgavs muntligt där lärarna informerades om sin anonymitet. Inga 

förskolor eller avdelningar kommer att kunna spåras i examensarbetet och deltagandet är 

frivilligt. Alla som deltar har rätt att när som helst meddela om de vill avbryta sin medverkan 

(Stukát, 2005; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.1.3 Aktiviteter till materialtest 

En vecka innan genomförandet av aktiviteterna i barngruppen lämnades arbetsmaterialet, 

Miljöresan, ut till lärarna på respektive förskola. De informerades om hur genomförandet av 

materialtesten skulle gå till. Det skulle inledas med en sammanfattning av arbetsmaterialets 

inledning, Värna jorden (bilaga 1), där tanken var att inledningen skulle väcka nyfikenhet och 

intresse för kommande aktiviteter hos barn och lärare. För att valet av aktiviteter inte skulle 

styras av något personligt intresse ombads lärarna att välja ut tre st. aktiviteter som de ansåg 

intressanta, inspirerande eller var nyfikna på. En förhoppning fanns om att det skulle engagera 

lärarna mer då de inte utförde aktiviteterna med barnen utan var tänkta att delta som 

observatörer. Samtidigt som arbetsmaterialet delades ut bestämdes ett datum för att utföra 

materialtesten. Två förmiddagar planerades in för genomförandet av materialtesten i 

respektive barngrupp. Lärarna hade förberett barnen inför dessa tillfällen att det skulle komma 

två studenter och utföra aktiviteter ur ett arbetsmaterial med dem.  

 

Det sätt på vilket aktiviteter skulle väljas blev inte som det var planerat från början. De 

aktiviteter som utfördes på avdelningen Syrenen valdes istället av oss, då lärarna där 
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meddelade att de inte var tillräckligt insatta i arbetsmaterialet för att kunna välja. Men de 

poängterade att de gärna såg att det blev aktiviteter inom kapitlen Returpapper/ Tidningar, 

Plastförpackningar samt Metallförpackningar (bilaga 1), därför valdes aktiviteterna 

Solfångare, Vindburkar samt leken Alla som… På avdelningen Valen valde lärarna aktiviteten 

Göra eget papper samt att ta med barnen på en ”skräpletarpromenad”. I samband med det 

första tillfället av materialtesten på Valen bestämdes även, i samråd med lärarna, att utföra 

aktiviteten Vad försvinner?  

 

4.1.4 Barn att samtala med 

Urvalet av barn att samtala med styrdes av vilka av barnen som var närvarande vid tillfället, 

samt om de varit väldigt engagerade eller tysta och tillbakadragna under aktiviteterna. 

Dessutom valdes barn från alla åldrarna, tre till fem år. Anledningen till urvalskriterierna var 

att se huruvida barnens ageranden under materialtestet även avspeglades i deras berättelser, då 

undersökningens syfte var att se om arbetsmaterialet väckte intresse och nyfikenhet hos 

barnen. 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
 

För att utvärdera arbetsmaterialet har flera olika metoder använts s.k. metodtriangulering för 

att verkligen utröna hur arbetsmaterialet uppfattas hos såväl barn som lärare på de utvalda 

avdelningarna (Stukát, 2005). De metoder som användes var videoobservationer, samtal med 

barn och lärare samt enkätfrågor till de lärare som deltog i undersökningen. De valda 

metoderna blir till en hjälp för att undersöka hur arbetsmaterialet tas emot av barn och lärare i 

förskolan.  

 

Att videoobservera sågs som ett självklart val eftersom det var vi som skulle leda 

barngrupperna i de olika aktiviteterna och då skulle det bli svårt att observera med hjälp av 

löpande protokoll (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Med hjälp av det filmade materialet 

fanns möjligheten att enkelt se tillbaka på och minnas det som skedde under materialtesten 

med barnen. Som Bjørndal (2005) skriver bevaras informationen från observationerna till ett 

senare tillfälle. Dessutom kan observationerna ses om och om igen och på så vis kan nya 

upptäckter synliggöras (ibid).  

 

Samtalen med barnen kan liknas vid en ostrukturerad intervju (Stukát, 2005). En checklista 

(bilaga 3) med ett par frågor som guide användes för att på så vis förvissas om att samtalet 

behöll rätt inriktning. Samtalen ägde rum i berättande form där möjlighet till att ställa 

följdfrågor och erhålla förtydliganden i uttalanden gavs. Under samtalet användes en diktafon 

vilket gjorde det möjligt att få det som spelats in repeterat. Dessutom blev det på så vis 

enklare att fokusera på det barnen berättade istället för att anteckna. Rubinstein Reich och 

Wesén (1986) poängterar att  ljudupptagning är ett bra hjälpmedel vid observationer, men att 

nackdelen kan vara att det är svårt att fånga upp alla ljud samt att den inte registrerar barns 

kroppsspråk. Därför kontrollerades ljudupptagningen innan för att veta att det blev bra kvalitet 

på det inspelade ljudet. Under samtalet fick barnen samtala två och två för att på så vis inte 

uppleva osäkerhet, otrygghet, eller ett underläge.  

 

Samtal har även förts efter varje materialtest med de lärare som deltagit som observatörer. 

Även dessa samtal kan ses som ostrukturerade intervjuer (Stukát, 2005). Dessutom delades 

enkäter (bilaga 4) ut till samtliga lärare på de två avdelningarna. Skälet till att en 

enkätundersökning valdes framför en intervju var p.g.a. att lärarna hade ont om tid till att bli 
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intervjuade. Samt att en enkätundersökning kan ske anonymt vilket här sågs som en fördel då 

vi var bekanta med några av lärarna och deras möjlighet till att svara anonymt gav en 

förhoppning om att de skulle svara ärligt på frågorna.  

 

4.3 Procedur 
 

Det här avsnittet beskriver hur utvecklingen av arbetsmaterialet Miljöresan har gått till, hur 

materialtesten i barngrupperna har utförts, hur samtalen med barn och lärare gått tillväga samt 

hur enkäterna till lärarna utformades.  

 

4.3.1 Framställning av arbetsmaterialet 

Idén att utveckla ett arbetsmaterial (bilaga 1) föddes genom att utnyttja tiden för 

examensarbetet till att göra något konkret och kreativt. Arbetsmaterialets fokus avsågs vara 

inriktad mot hållbar utveckling och det skulle kunna användas av lärare i förskolan. 

Naturvetenskap med inriktning på hållbar utveckling är ett ämne som är väldigt viktigt och då 

lärarutbildningen har haft inslag av detta sågs det som en naturlig inriktning. Efter bollande av 

idéer samt genom tidigare erfarenheter från yrket började Miljöresan växa fram. Förskolor är 

generellt sett bra på att återanvända skräp, främst i den skapande verksamheten. Däremot 

poängteras sällan att det som sker är återanvändning av skräp. Tanken med detta 

arbetsmaterial är därför att belysa att ett arbete inom naturvetenskap inte är komplicerat och 

något som ska ses som främmande. Genom att fokusera på återvinning och återanvändning 

synliggörs naturvetenskap och kan ses som ett led i att skapa en hållbar utveckling. Att 

arbetsmaterialet fick namnet Miljöresan kommer från att barnen tillsammans med lärarna ska 

arbeta utifrån ett lokalt och globalt perspektiv. I Miljöresan får barn och lärare tillsammans 

göra en resa i fantasin som går runt jorden där de får upptäcka och utforska de förpackningar 

som källsorteras, returpapper/tidningar, pappers-, plast-, metall-, glasförpackningar och 

pant. Tanken med Miljöresan är att det ska utmana barnens nyfikenhet, lust att upptäcka och 

utforska för att på så vis väcka en medvetenhet om ämnet. De erfarenheter som barnen 

tillägnar sig av Miljöresans aktiviteter kan leda till ett lärande. Naturligtvis vill Miljöresan 

även att lärarna får inspiration och ny erfarenhet kring hållbar utveckling samtidigt som det 

hjälper dem att nå de strävansmål som är uppsatta i Lpfö 98 

 

Miljöresans framväxt tog sin form genom att läroplanen, Lpfö 98, lästes igenom samt att det 

söktes efter relevant litteratur inom naturvetenskap, begreppet hållbar utveckling och 

källsortering. Därefter söktes lämpliga aktiviteter som kunde utformas till handledningar i 

arbetsmaterialet. Dessa aktiviteter fann vi genom egna erfarenheter, internetsidor med pyssel 

samt lämplig litteratur som sedan omarbetades till handledningar för att passa in i Miljöresan. 

I handledningarna beskrivs hur aktiviteterna utförs, vad som behövs till dem samt hur de 

eventuellt kan varieras. Dessa delades sedan in i åtta olika kapitel, där varje kapitel är en resa 

mot ett mål i att källsortera på förskolan. Miljöresan innehåller förutom de åtta kapitlen, en 

inledning med syfte, en kort förklaring av begreppet hållbar utveckling samt vad som står i 

Lpfö 98 om miljö och hållbar utveckling. Dessutom presenteras hur Miljöresan kan användas 

samt lite tips att tänka på innan arbetet startar.  

 

Layouten är utformad i Microsoft Word där linjer och textrutor hjälper till att strukturera upp 

innehållet för att öka läsvänligheten. Bilderna i arbetsmaterialet är tänkt att vara till en hjälp 

för att förtydliga vad det är det handlar om samt hur de färdiga resultaten av aktiviteterna kan 

se ut. Dessa bilder är dels privata eller hämtade från fria bildbanker på internet. Färgval i 
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textrutorna följer ett visst mönster för att på så vis lätt kunna skilja ut vad det är texten 

behandlar.  

 

När Miljöresans innehåll ansågs vara komplett efter det syfte som arbetsmaterialet avser att 

uppfylla, samt att dess innehåll var fyllt med lämpliga aktiviteter lämnades den ut till de båda 

avdelningarna. Under tiden som materialtesten utfördes i barngrupperna lades det till några 

aktiviteter som upplevdes som nödvändiga för att ytterligare synliggöra arbetsmaterialets 

syfte.  

 

4.3.2 Materialtest och videoobservation 

Innan materialtesten utfördes i barngrupperna förbereddes det material och den rekvisita som 

behövdes till inledningen i de planerade materialtesten, d.v.s. ett sopberg och en jordglob 

tillverkades enligt handledningarna, resväskan packades med diverse förpackningar. 

Dessutom förbereddes det material som behövdes till de övriga inplanerade aktiviteterna.  

 

Under de fyra tillfällen då materialtesten utfördes har dessa delar ur Miljöresan provats 

 Solfångare 

 Vindburkar 

 Alla som…(lek ur kapitlet Plastförpackningar) 

 Göra eget papper 

 Ett sopberg (endast promenaden) 

 Vad försvinner? 

 

Alla fyra testtillfällen inleddes med en samling kring resväskan och på båda förskolorna 

valdes att presentera det inledandet kapitlet, Värna jorden! ur Miljöresan. Dock utfördes de 

olika dagar, d.v.s. på Syrenen presenterades det under dag ett, medan det på Valen skedde 

under dag två.  

 

Rollen som ledare av barngruppen hade ingen bestämd ordning, utan den föll sig naturlig 

under materialtestens gång. Båda har dock varit lika delaktiga under alla materialtest. 

Sammanlagt har materialtesten utförts vid fyra olika tillfällen om ca 1,5 timme vardera. Totalt 

har 23 barn och sju lärare deltagit under dessa fyra tillfällen. Under videoobservationerna var 

fokus riktad mot barnens ageranden, hur arbetsmaterialet tog emot av barnen.  På vilket sätt 

uttryckte de sig? Ordval, kroppsspråk, aktivt eller reserverat deltagande.  

 

Då materialtesten och videoobservationerna utfördes användes videoinspelningsfunktionen på 

en mobiltelefon. Anledningen till att observationerna utfördes med den funktionen var att det 

filmade materialet med hjälp av dagens teknik, blev av god kvalitet. Dessutom kunde det 

enkelt föras över till en dator. För att inte någon skulle uppleva kameran som ett störande 

moment valdes en operatör bort, möjligheten till att använda ett stativ fanns inte. Därför 

placerades kameran på ett ställe i rummet där den inte gavs någon större uppmärksamhet, men 

ändå fångade barnen och deras mimik, uttryck och kroppsspråk under aktiviteterna. En 

nackdel av att använda denna typ av videofunktion är att ljudet i en mobiltelefon kan bli av 

sämre kvalitet än en vanlig videokamera. Av den orsaken var valet av plats avgörande för att 

ljudet skulle fångas upp av mobiltelefonen och bli så bra som möjligt då även verbala uttryck 

sågs som viktiga (Bjørndal, 2005). Kameran placerades således på en plats nära barngruppen. 

Kameran var igång under hela materialtesten. Det var enbart då vinkeln var tvungen att bytas, 

då barnen och aktiviteten bytte plats i rummet, som den slogs av. 
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I de samtal som förts med barnen under materialtesten har det inte tagits någon hänsyn till 

vem som sagt vad och vilken ålder barnen har, då det inte varit relevant för undersökningens 

syfte. I samtalen har det berättats om bl.a. hur och varför det finns skräp i naturen, om hur alla 

på jorden måste samarbeta för att verka för en bättre miljö samt vad som menas med 

källsortering och hur det går till, för barnen. I dessa samtal har barnen tillåtits att ställa frågor, 

komma med funderingar och förslag samt fått tid till reflektion. Under samtalets gång har 

även frågor av karaktär: Vad tror ni…? Hur kan vi…? o.s.v. ställts till barnen.  

 

4.3.3 Samtal med barn 

Sammanlagt fördes samtal med åtta barn, fyra på varje avdelning, där de fick utifrån öppna 

frågor berätta: Vad är det som ni fått göra…? Vad har varit roligt…? o.s.v. Innan samtalen 

startade fick barnen veta att samtalet spelades in och att barnen skulle ges möjlighet till att 

lyssna på det inspelade efteråt. Det var inget barn som hade något att invända mot att samtalet 

spelades in. När samtal förs med barn finns det flera faktorer att tänka på, för att få ett så bra 

samtal som möjligt. Valet av tidpunkt för samtalet är av stor vikt, då det finns tillfällen som är 

mer lämpade än andra under dagen. Därför skedde samtalen efter lunch och vila för att barnen 

skulle vara mer mottagliga för ett samtal då de var mätta och utvilade. Dessutom sågs det som 

en fördel om barnen fått tid till reflektion, där det de gjort under materialtesten hade fått 

sjunka in. Att välja en lugn plats där barnet kan koncentrera sig på samtalet där risken att bli 

störd inte är stor är ytterligare en faktor att tänka på (Doverborg & Pramling, 1985; 

Rubinstein Reich & Wesén, 1986). En annan viktig faktor är att det finns gott om tid avsatt till 

samtalen. Det är svårt att i förväg säga hur lång tid som krävs till varje samtal, allt beror på 

hur intresserad och delaktig barnet är under intervjun samt barnets ålder. Ett äldre barn har 

större erfarenhet och bättre talförmåga än ett yngre barn. Dessutom tröttnar yngre barn fortare 

än vad ett äldre barn gör. Som vuxen är det viktigt att vara lyhörd på dessa signaler, för att 

utifrån dem styra samtalet (Doverborg & Pramling, 1985). Det fanns gott om tid för samtalen, 

när barnen signalerade att de tröttnat avslutades samtalen. Barnen tappade fokus på samtalets 

innehåll och verkade inte längre intresserade. 

 

4.3.4 Samtal med lärare 

Samtal med lärare har genomförts i samband med varje testtillfälle. Några av dessa samtal 

spelades in med hjälp av videokamerans ljud medan andra antecknades med hjälp av papper 

och penna. Samtal har även skett i efterhand med de lärare som medverkade vid tillfällena 

men inget av dessa har spelats in med ljud utan enbart antecknats ner. Sammanlagt har samtal 

förts med fyra lärare, två från respektive avdelning.  

 

I samtalen ville vi veta hur lärarna upplevt materialtesttillfället. De fick alla frågan om hur de 

hade upplevt tillfället och sedan fick de berätta fritt. I dessa samtal hade de möjlighet att delge 

sina upplevelser, ställa frågor och föra fram funderingar rörande materialtesten och arbets-

materialet. Samtalen avlutades med att lärarna ombads vara observant på om barnen 

synliggjorde erfarenheter och pratade om sina upplevelser i lek och samspel med andra.  

 

4.3.5 Enkäter 

Innan enkäten utformades undersöktes liknande examensarbeten, där syftet har varit att 

utvärdera ett arbetsmaterial och där enkäter använts i syfte att ta reda på vad lärare anser om 

ett arbetsmaterial. Johansson och Svedner (2006) poängterar att undersöka hur andra utformat 

enkätfrågor som berör ett liknande område är ett bra hjälpmedel.  

 

Då enkäten utformades utgick frågorna från de frågeställningar och det syfte som 

examensarbetet är tänkt att besvara. Frågorna formulerades för att kunna ge svar på vad 
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lärarna ansåg om arbetsmaterialet. Enkätfrågorna består av både slutna och öppna frågor 

gällande arbetsmaterialets funktion. Enkätformuläret var utformat på så sätt att lärarna gavs 

möjlighet att svara mer utförligt. Bjørndal (2005) skriver att denna variant av enkät är en av 

de bättre, men att en nackdel är att det inte finns möjligheter till att reda ut missförstånd och 

fråga om saker som är oklara då enkäten oftast besvaras i enskildhet.  

 

För denna enkätundersökning valdes följebrevet bort då den informationen lämnades muntligt 

till samtliga berörda lärare under materialtestets utförande. Dessutom poängterades det att 

lärarna var välkomna att höra av sig till oss vid eventuella frågor och funderingar.  

 

Arbetsmaterialet delades ut till totalt åtta lärare på de båda förskolornas storbarnsavdelningar 

med barn i åldrarna två och ett halvt år till sex år. De berörda lärarna uppmanades att läsa 

igenom hela Miljöresan för att därefter besvara en enkät (bilaga 4) där det poängterades att 

enkäten hölls anonym. Enkäterna samlades åter in efter drygt en vecka. Av de åtta utdelade 

enkäterna besvarades två, en från vardera förskola. Sex enkäter lämnades inte in eller var 

blanka. Då en av lärarna skrev under enkäten med sitt namn och den andra läraren kontaktade 

oss personligen och berättade att det enbart var hon från den förskolan som besvarat enkäten 

blev följden att ingen av enkäterna lämnades in anonymt till oss. 

 

4.4 Analysmetoder 
 

Här nedan beskrivs hur tillvägagångssättet sett ut då det insamlade materialet analyserats. I 

videoobservationerna och i samtalen med barn och lärare valdes transkribering av det som 

sagts och gjorts bort, då det skulle bli alldeles för tidskrävande att behandla (Stukát, 2005). 

 

Materialtest och videoobservation 

Det filmade materialet har analyserats genom att observationerna har spelats upp ett 

upprepade gånger. Under tiden som händelseförloppet spelades upp antecknades det barnen 

sa, hur de uttryckte sig med hjälp av sitt kroppsspråk och vilka känslor de förmedlade. Detta 

har sedan tolkats för att se vilka ord och uttryck som förmedlades av barnen. Vad ger 

uttrycken för svar på undersökningens frågeställningar? 

 

Samtal med barn 

De samtal som fördes med barnen spelades in med hjälp av en diktafon. Det materialet har 

sedan analyserats och bearbetats genom att ljudupptagningen fördes över till en dator där 

pausfunktionen i datorns program möjliggjorde att samtalen kunde spelats upp ett flertal 

gånger. I ljudupptagningen söktes svar på vad barnen hade fått för upplevelser och intryck 

under de dagar som de fick delta i materialtesten. Väckte arbetsmaterialet en nyfikenhet hos 

barnen? I två av samtalen fanns även rekvisita i form av den jordglob och det sopberg som 

hade byggts samt det barnen hade skapat med, vilket kan ha påverkat barnens utsagor. 

 

Samtal med lärare  

De samtal som fördes med lärarna har till viss del antecknats eller fångats upp med hjälp av 

videoupptagning. Det som sades under videoinspelningarna fördes över till en dator där 

pausfunktionen i datorprogrammet gjorde det möjligt att anteckna ned det som sagts under 

inspelningen. I dessa anteckningar har sedan svar på frågeställningarna sökts genom att titta 

efter likheter eller olikheter i det lärarna uttryckte angående arbetsmaterialet och 

materialtesten. 
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Enkäter 

Enkäterna bearbetades genom att sammanställa det lärarna svarade i ett tomt enkätformulär 

(bilaga 5). Då bortfallet i enkätundersökningen blev för stort läggs ingen större vikt vid deras 

svar under resultatet, då dessa svar inte kan ses som tillförlitliga.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
 

För att mäta tillförlitligheten i en undersökning används begrepp som reliabilitet och validitet. 

Där reliabilitet betyder att undersökningen ska kunna upprepas med hjälp av samma 

mätinstrument och ge samma eller liknande resultat. Desto noggrannare mätinstrument som 

använts under undersökningen ju högre reliabilitet får undersökningen. Med validitet menas 

att forskaren verkligen undersökt det som undersökningen avser. En hög reliabilitet garanterar 

inte en hög validitet om forskaren har använt rätt sorts mätinstrument men mätt fel saker 

(Stukát, 2005). 

 

I denna undersökning har det använts flera olika metoder för att nå ett resultat som kan ses 

som trovärdigt. Undersökningen bygger på materialtest som videoobserverats, samtal med 

barn och lärare samt en enkätundersökning. Då det använts kvalitativa data som exempelvis 

samtal är det svårt att bekräfta om studien har en hög reliabilitet då dess svar tolkats av 

forskaren. Resultatet blir mer trovärdigt ju fler personer som sett samma sak (Stukát, 2005). 

Det har framkommit i samtal med lärare i denna undersökning att deras upplevelser av 

barnens agerande under materialtesten stämmer överens med det som visats i 

videoobservationerna samt av det barnen själv berättat.  
 

Tillförlitligheten i denna undersökning har påverkats i en positiv riktning genom att det 

användes flera olika metoder för att nå resultatet samt att hänsyn har tagits till de 

forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2002; Stukát, 2005). Alla som deltagit i 

undersökningen har medverkat av egen fri vilja och det har poängterats att det aldrig kommer 

att framkomma vem eller vilka som deltagit i undersökningen, allt hålls anonymt. Då vi varit 

två personer som har genomfört undersökningen och det insamlade materialet har studerats 

och tolkats av oss båda resulterar det i att tillförlitligheten ökar. Dessutom har 

undersökningens metoder redovisats utförligt, vilket leder till ytterligare tillförlitlighet av 

resultatet.  

 

Det ska dock poängteras att de tolkningar som ligger till grund för resultatet är subjektiva 

vilket kan medföra att om någon annan utför en liknande undersökning går det inte att 

garantera att denne uppnår samma resultat. En faktor som kan ha påverkat resultatets 

tillförlitlighet negativt är att respondenternas svar, både barnens och lärarnas, kan ha 

feltolkats. Samt att de ställda frågorna i samtalen kan ha feltolkats av respondenterna. Det är 

också svårt att avgöra om deras svar var helt ärliga. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat 

resultatet var att det blev ett stort bortfall av svar i enkätundersökningen. Resultatet av det 

lärarna anser om arbetsmaterialet som nu redovisas skulle kunna se helt annorlunda ut om alla 

lärare valt att svara på enkäten. I undersökningen deltog 23 barn vilket anses som ett 

godtagbart antal, men urvalet av förskolor i undersökningen begränsar möjligheten till att 

generalisera resultatet till att gälla andra barn på fler förskolor. Nu begränsas resultatet till att 

endast gälla de förskolor som ingått i undersökningen. Om fler förskolor hade ingått i 

undersökningen hade det möjligen setts som en fördel för resultatets generaliserbarhet. 
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5 Resultat 
 

 

Under följande avsnitt presenteras arbetets resultat. Inledningsvis beskrivs hur det slutgiltiga 

arbetsmaterialet blev. Därefter presenteras hur arbetsmaterialet togs emot av barnen genom att 

redovisa resultat från materialtest och videoobservationer samt samtal med barn. Dessa knyts 

sedan samman i en sammanfattning där det slutliga resultatet ställs gentemot syfte och fråge-

ställningar. Detta följs av hur lärare ser på arbetsmaterialet genom att resultat från samtal med 

lärare och vad enkätundersökningen gav, presenteras. Slutligen sammanfattas resultaten från 

lärarsamtal och enkätundersökningen till en helhet utifrån undersökningens syfte och fråge-

ställningar.  

 

5.1 Arbetsmaterialet Miljöresan 
 

När arbetsmaterialet Miljöresan var färdigställt trycktes dessa upp i 4 häften. Häftet är på 53 

sidor totalt. I det ingår åtta kapitel med sammanlagt 27 lärarhandledningar med aktiviteter av 

varierande slag. Pyssel och lekar varvas med utforskande och experimenterande aktiviteter 

vilket möjliggör det lustfyllda lärandet för barnen.  

 

Miljöresan innehåller även en inledning där arbetsmaterialets syfte presenteras, en kort 

förklaring av begreppet hållbar utveckling, vad Lpfö 98 säger angående miljö och hållbar 

utveckling, ett förslag på arbetssätt samt tips att tänka på innan arbetet startar. Sist i 

arbetsmaterialet finns en referenslista samt en bilaga med en mall till Ett slott av kartong. Alla 

kapitel i arbetsmaterialet inleds med en lätt faktadel samt mål och syfte med kapitlet. Efter det 

följer ett förslag på upplägg till hur förpackningarna som kapitlen avser behandla kan 

utforskas. Ett inledande kapitel, ”Värna jorden!” startar arbetet och det avslutas med kapitlet 

”Miljöstationen”. Däremellan är det valfritt hur lärare väljer att arbeta med Miljöresan. 

 

5.2 Barnens syn på Miljöresan 
 

Under denna rubrik presenteras resultaten från materialtest och videoobservation samt samtal 

med barn. Sist presenteras en sammanfattning av dessa resultat i förhållande till undersök-

ningens syfte och frågeställningar. Resultaten kommer att belysas med hjälp av utdrag ur 

videoobservationer och citat från samtal. 

 

5.2.1 Materialtest och videoobservation 

 

Syrenen dag 1 

Alla barnen samlades för en presentation och en samling. Därefter öppnades resväskan och 

barnen fick upptäcka vad som fanns i den. Ett samtal om skräp fördes där det diskuterades om 

vart det slängs samt att det finns skräp som någon slängt utomhus. När diskussionen ebbade ut 

togs sopberget fram och visades för barnen. Det berättades för barnen om hur skräp i naturen 

kan växa och bli till sopberg om det inte plockas upp. Samtalet fortsatte att handla om 

pantburkar, hur och varför dessa pantas samt vad som sker med burken efteråt. Därefter leds 

samtalet in på varför det är bra med återvinning. Barnen fick sedan höra om att när skräp 

källsorterar hemma slängs det på en miljöstation. De får se jordgloben och samtalet leds in på 
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att handla om jorden, att vi alla bor på samma planet och behöver hjälpas åt med att ta hand 

om skräpet. 
 

Utdrag ur videoobservation: 

Vi samtalar med barnen om jorden. Elin visar barnen vår jordglob och Åsa berättar att det finns 

människor som bor i alla länder runt om på jordklotet och att egentligen kan det beskrivas med att 

vi bor tillsammans för jorden tar ju inte slut någonstans. Alla barnen tittar på jordklotet och frågar 

om var vi bor. Vi visar vart Sverige ligger och hur litet det är. Vi snurrar på jordgloben och visar 

vart Australien ligger och att det bor människor där som är precis som vi. Vi vill försöka förmedla 

för barnen att vi alla måste vara rädda om vår planet. Vi frågar barnen om de tror att det finns 

skräp i naturen även i Australien och det tror de. Elin frågar om det finns skräp överallt på jorden, i 

alla länder och alla barn nickar. Ett av barnen svarar ”Ja, för i Stockholm finns det också skräp”. 

 

När samtalen avslutades fick barnen göra egna solfångare genom att återanvända plastflaskor. 

Under samtalen ställde barnen få frågor. Efter det samlades alla barnen åter kring resväskan 

för att leka en lek, Alla som… Som rekvisita till leken användes det skräp som fanns i 

resväskan. Leken lektes flera gånger. Därefter avslutades det första tillfället och barnen fick 

höra att de skulle få fortsätta dagen efter.  

 

Syrenen dag 2 

Tillfället började med en samling runt resväskan. Där fick barnen återberätta vad de hade gjort 

dagen innan, om hur skräp som samlas på marken kan bli till sopberg samt vad de hade 

tillverkat av plastflaskan, att de hade återanvänt den. Därefter fick barnen veta att de denna 

dag skulle få upptäcka metallförpackningar. De fick börja med att leta ut vad som var av 

metall i väskan. Tillsammans fördes en diskussion om vad som är metall, hur en metall-

förpackning kännetecknas. Barnen fick utforska det de hittade. 
 

Utdrag ur videoobservation: 

Åsa plockar fram ett folielock till en crème fraiche burk och frågar vad den är gjord av. Ett av 

barnen säger att det är gjort av metall medan ett annat barn säger att det inte är av metall. 

Ytterligare ett barn säger ”Näe, för att den är mjuk”. Åsa berättar då att det finns 

metallförpackningar som är både hårda och mjuka. Vi fortsätter att leta efter metallföremål i 

väskan och Åsa hittar en värmeljuskopp. Hon frågar om den är gjord av plast. Ett av barnen tror 

det medan ett annat barn säger ”Näe, den är gjord av metall”. Åsa frågar återigen vad den är gjord 

av. Det barn som tror att den är gjord av plast svarar: ”Den är inte av metall”. ”Vad är den gjord av 

då?” frågar Åsa varpå barnet svarar att den är gjord av plast men att någon har målat den så att den 

ser ut som metall. Åsa berättar då att den är gjord av metall. Då säger det barn som från början 

gissade på metall: ”JAA, jag hade rätt!”  

 

Med barnens kommunikation som underlag samt det sätt på vilken de utforskar 

förpackningarna, är de intresserade och vill utforska ämnet vidare. Ett barn valde på eget 

initiativ att använda metallburkarna som en maracas, vilket ledde till ett utforskande av 

metallburkarnas ljud, hållfasthet m.m. När barnen verkade nöjda med utforskandet av 

metallburkar fick de pyssla. De gjorde vindburkar utav konservburkar. När barnen var färdiga 

avslutades detta tillfälle och de fick veta att det skulle föras samtal med några av barnen efter 

lunch och vila.  

 

Valen dag 1 

Barnen samlades på golvet och resväskan öppnades. Barnen fick berätta vad de hittade där. 

Samtalet styrdes medvetet in på att handla om tidningspapper då det var det som tillfället 

skulle handla om. Barnen fick berätta om den pappersmassa som de hade gjort dagen innan, 

om de visste varför de gjort den och hur de hade gått tillväga. De fick beskrivet om hur det 

går till när papper tillverkas och att det var det som barnen skulle få göra denna dag. Barnen 

undersökte pappersmassan som de gjort tillsammans med lärarna med nyfikna ögon. De 
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kikade ner i baljan där de konstaterade att den såg äcklig ut och uttryckte med ord som ”Blää” 

”Uäh”, samtidigt som den ändå verkade fascinerade dem då de kunde se små bitar av 

tidningspapper i baljan. Ett barn utropade: ”Åh! Där ser man vårt papper”. När de sedan fick 

höra att den grå massan skulle bli ett papper reagerade de med en viss skepsis. Ett av barnen 

rynkade på pannan och skakade nekande på huvudet. Ett samtal förs om pappersmassan hur 

den upplevs och hur den ser ut. En tidning plockas fram ur resväskan och barnen får förklarat 

för sig att den tidningen en gång har varit pappersmassa. Då uttryckte ett barn att ”tidningar 

växer på träd”, vilket förde samtalet in på att pappersmassa görs av träfibrer och då papper 

återvinns behövs inte träden och skogen skövlas. En av lärarna som var med berättade för 

barnen att det kan lukta illa från fabrikerna så att man får hålla för näsan, ”för att det är lite 

konstiga ämnen i deras pappersmassa”. Barnen luktade på sin massa för att uppfatta om den 

också luktade illa, det gjorde den inte. Därefter plockades nätramarna fram och barnen fick se 

hur man gör för att fånga upp massan på ramen och därefter fick barnen göra egna papper. De 

gjorde flera papper och klarade av att utföra flera av momenten på egen hand. Vid detta 

tillfälle var det två barn som höll sig i bakgrunden. De hade tidigare under samtalet visat på 

ett intresse för papperstillverkningen men när de blev tillfrågade att göra papper sa de att de 

inte ville göra något papper. Istället stod de bredvid och observerade den övriga barngruppen 

De hade tidigare uttryckt att pappersmassan såg otäck ut och därför erbjöds dem hjälp med de 

moment där de skulle ha behövt ta i massan, då valde de att delta. När alla barnen sa att de var 

färdiga med papperstillverkningen avslutades tillfället.  

 

Valen dag 2 

Barnen samlades kring väskan utomhus och tillsammans undersökte de dess innehåll. Under 

tiden som barnen undersökte skräpet i väskan samtalades det om vad det var för något och 

varför det låg i väskan. Därefter genomfördes en skräpletarpromenad med barnen. De hittade 

skräp med detsamma och var väldigt uppmärksamma på uppgiften som de fått. Promenaden 

gick ett varv runt kvarteret och på den stunden hittades glasflaskor, godispapper, kvitton, en 

aluminiumburk m.m. Väl tillbaka på förskolan fick barnen titta på allt skräp som samlats in. 

Ett samtal fördes om vad det är, hur det har hamnat i naturen och vad som kan hända om det 

ligger kvar. På promenaden hittades bl.a. ett häftstift och barnen berättade att de kan göra sig 

illa om de trampar på det. På frågan om det finns andra som kan göra illa sig på häftstiftet 

svarade de att djuren kan äta upp det eller trampa på det. Flera av barnen kopplade 

nedskräpningen i naturen till att bero på människans påverkan. Ett barn svarade på frågan om 

hur skräpet hamnat i naturen, ”för att de inte orkat gå till sopkorgen”. Dessutom uttryckte de 

att det inte såg fint ut när skräpet ligger på marken. På frågan om vilka känslor de upplevde då 

dem såg skräp på marken gav de svaret: ”inte bra”. När det talades om återvinning och ord 

som miljöstation, pant och sortering användes var det inget av barnen vara bekanta med 

begreppen och orden, de verkade främmande för barnen. Då de fick förklarat för sig hur det 

går till och vad orden och begreppen betyder, kopplade barnen det till sin verklighet och 

reagerade med ett igenkännande. 
 

Utdrag ur videoobservation: 

Vi samtalar med barnen om hur det går till när skräp slängs på miljöstationen. Elin frågar om 

något av barnen varit på en miljöstation. Men inget av barnen verkar förstå vad hon menar. Alla 

sitter tysta. Hon förklarar att där finns det flera olika containrar där skräpet lämnas för återvinning. 

Barnen uttrycker då ett igenkännande och ett barn säger: ”Ja! Så gör min mamma med” och ett 

annat barn säger: ”Det har jag gjort med min mamma”. Samtalet fortsätter då ett barn undrar vad 

som händer med skräpet när det lämnats till återvinning. Elin berättar att det kommer en lastbil och 

hämtar allt skräp varpå ett barn säger: ”Näe, det är ingen lastbil som kommer. Det är sopbilen som 

hämtar skräp”.  
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Därefter samtalade barnen om pant och glasflaskor. 
 

Utdrag ur videoobservation: 

När vi samtalar i barngruppen om pant relaterar barnen till att detta sker för att vi ska få pengar 

eller som ett barn uttrycker sig ”då kan man fylla på den igen”, vilket visar på att barnen ändå är 

medvetna om att det blir någon form av retur på burken/flaskan då den pantas. Elin frågar barnen 

vad som sker med glasflaskan när den är tom och ett barn svarar: ”man lägger den i påsen”. Det 

barnet relaterar då till promenaden vi nyss gjort, där barnen samlade skräpet i en plastpåse. Ett 

annat barn säger att ”den kan man också panta”. Elin förklarar att då behöver det sitta kvar en lapp 

på flaskan annars får den slängas i en glasigloo. Inget av barnen uttrycker att de vet vad en 

glasigloo är så Elin förklarar. Hon berättar också vad som händer med glaset när det slängs i 

glasigloon, att det säger ”klirr” och glasflaskan går sönder. Sedan fraktas det till en fabrik och 

återvinns och blir till en ny glasförpackning. Ett barn uttrycker fundersamt: ”Men hur kan 

glasbitarna sättas ihop till en flaska”. Åsa berättar i korta drag om hur det går till när glas 

framställs. Varpå ett barn uttrycker ”lika som med pappret igår”. 

 

I dessa utdrag ur genomförda observationer framkommer hur barnens nyfikenhet och intresse 

växte då de fick de olika begreppen förklarade och barnen uttryckte sig med igenkännanden 

från sin verklighet. Thulin (2011) och Kennedy (2008) anser att lärare har ett ansvar att låta 

barnen möta naturvetenskapliga ämnen genom att visa eller sätta ord på det vi gör eller ser. På 

så sätt kan barnen skapa en förståelse kring det de sett eller gjort. Det är viktigt att lärare 

pratar om hur allt hänger samman i naturen. 

 

Därefter visades sopberget för barnen samtidigt som de fick höra hur skräp i naturen kan bli 

till sopberg. Innan dagen avslutades genomfördes aktiviteten Vad försvinner? tillsammans 

med barnen.  Barnen fick vara med att välja ut vilket skräp från promenaden som skulle fästas 

på brädan. De valde en aluminiumburk, en glasflaska, en liten ask av kartong samt ett 

godispapper. En av lärarna hämtade en äppelbit och ett bananskal som också sattes fast på 

brädan. Brädan lades upp och ner på ett utvalt ställe på gården och täcktes över. Barnen och 

lärarna skulle sedan med jämna mellanrum besöka platsen och undersöka vad som händer. 

 

5.2.2 Samtal med barn 

I de samtal som förts med barnen framkom deras entusiasm och intresse för ämnet och de 

berättade att det hade varit roligt att utforska detta ämne. Barnen har återberättat vad det var 

som de hade fått göra och hur det gick till. Det framkom från fler av barnen att de 

sopsorterade hemma och var bekant med det som diskuterades. Dock var ord som bl.a. 

miljöstation och återvinning främmande för dem. De äldsta barnen, fyra till fem år, ställde fler 

frågor och hade fler funderingar kring olika naturvetenskapliga fenomen (se utdrag nedan) än 

vad deras yngre kamrater hade.  
 

Utdrag ur samtal: 

Vi samtalar med två barn om skräp i naturen och visar vårt sopberg, ett barn frågar ”vad kommer 

hända med den här?” och pekar på den pantburk som vi hade limmat fast på vårt sopberg, Elin 

berättar vad som händer med burken när den tas om hand. Barnen ställer fler frågor om de olika 

förpackningarna och vad sker med dem. Ett barn pekar på jordgloben som är gjord av papier-

maché och ställer frågan ”vad händer om man slänger den där med äggkartongerna?” Åsa förklarar 

vad som händer med den, att den sorteras ut för att någon har slängt den fel och barnet säger då ”i 

fall det inte är någon skylt”.  

 

Det här visar på att barn kan få en förståelse för hur skräp källsorteras och vad som händer när 

det återvinns. Barnet visade i exemplet ovan på en förståelse för att jordgloben, som är gjord 

av tidningspapper, inte ska slängas tillsammans med äggkartonger som ska lämnas bland 

pappersförpackningar men att det kan vara svårt att vet hur den ska sorteras om det inte finns 

en skylt som visar oss rätt. Björklund och Elm (2003) menar att det är lärarens ansvar att reda 



21 

ut och förklara främmande begrepp så att barnen kan skapa en förståelse kring det de har 

upplevt. Och Zetterqvist och Kärrqvist (2007) menar att det är viktigt att lärare förklarar för 

barn så att det ger en så pass verklighetstrogen bild som möjligt. 
 

Utdrag ur samtal: 

Vi plockar fram det barnen skapat, solfångaren och vindburken och frågar om det är skräp. Barnen 

svarar först ”ja” lite osäkert, men ändrar sig och säger att ”näe, burken ska man panta”. Vi frågar 

om det går att panta den flaska som de gjort en solfångare av.  Ett barn säger ”att när den är hel då 

ska man panta den” vi är nu överens om att flaskan har blivit en dekoration. Ett av barnen undrar 

”vad händer om vi slänger den i soporna?” Åsa beskriver att om den slängs i hushållssoporna 

hamnar den på värmeverket, ”vad kommer det bli då?” frågar samma barn. Åsa förklarar för 

barnen vad som sker.  

 

Barnen resonerade i exemplet ovan om hur skräp kan bli till nya saker. De poängterade att en 

flaska behöver vara hel för att pantas. När ett barn frågade vad det blir av solfångaren om den 

slängs i soporna, anas en insikt hos barnet om att det som slängs blir till nya saker. Det kan i 

sin tur leda till att barnet bygger upp ett intresse för källsortering vilket i ett senare skede i 

livet gör att barnet intresserar sig för naturvetenskap. Pramling Samuelsson (2008) menar att 

förskolan har en betydelsefull roll då det är där som många av barnens värderingar och 

intressen grundläggs.  
 

Utdrag ur samtal: 

Vi samtalar med två av barnen som var med då vi gjorde eget papper. Barnen har undersökt vad 

som skett med pappersmassan under natten. Ett barn berättar för oss ”jamen vet du, jag tog en stol 

och tittade på den och den var ännu svartare” De hade upptäckt att den mörknat. Vi berättar att vi 

har lämnat nätramarna så att de kan göra fler papper tillsammans med fröknarna. ”Jaaaa” ropar de 

”Då kan vi doppa den när den är svart, då blir den ännu svartare”. Vi svarar dem då ” ja, kanske 

det blir ett svart papper”. Ett barn konstaterar att ”ska man göra ett kolsvart papper måste man 

vänta i flera dagar”. Vi diskuterar med dem att de får undersöka detta fenomen vid ett senare 

tillfälle med sina fröknar. Då frågar ett barn ”hur gör man rött papper?” vi svarar då ”ja, hur gör  

det, vad tror du?” vi får till svar ”man väntar länge”, Åsa berättar att det blir en röd pappersmassa 

om det används rött papper vid tillverkningen av massan. Då säger ett barn att ”man kan färga 

papper till rött”, Åsa bekräftar att de kan prova med att hälla i röd karamellfärg i massan var på 

barnet svara ”Ja, röd färg!”. 

 

I ett samtal om pant kommer vi in på att vi kanske dricker ur en burk som vi en gång har pantat, att 

vi har fått tillbaka samma burk en gång till. Ett barn ger på förslag att de kanske kan skriva sitt 

namn på burken för att se om de får tillbaka exakt samma burk. Därefter skojar barnet till det 

genom att fundera över vad som sker om vi skulle skriva våra namn på varsina burkar. Kanske 

skulle det bli så att vi fick tillbaka fel burk, med en annans namn på?  

 

I exemplen ovan framkommer att barnen visade på en stor nyfikenhet och ett intresse för att 

utforska fenomenen vidare. Detta kan liknas med vad Björkman (2008) och Elfström et al. 

(2008) menar då de anser att små barn kan liknas vid små vetenskapsmän. Barnen formulerar 

ett problem som de ställer en hypotes och teori kring för att sedan visa ett intresse för att 

undersöka för att kunna dra en slutsats. Elm (2008) poängterar att naturvetenskap tillhör barns 

vardag och att de erfar naturvetenskapliga frågeställningar i alla miljöer. De yngre barnen, tre 

år, uttryckte att det blev fint på marken när de plockade upp skräpet. Det synliggör att små 

barn har empati och ett intresse för att värna om miljön. Både de yngre och de äldre barnen 

berättade att det inte upplevdes bra att se skräp i naturen samt att de relaterade det till att 

människor och djur kan skada sig på skräp som ligger i naturen. 
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5.2.3 Sammanfattning  

Syftet med att utföra materialtest och videoobservation i barngrupp var att undersöka hur 

arbetsmaterialet Miljöresan upplevs av barnen. På vilket sätt barnens nyfikenhet kring 

naturvetenskap väcks i och med att arbeta med Miljöresan. I de samtal som sedan förts med 

barnen har det som observerats kunnat bekräftas. Det barnen berättade under samtalen stämde 

överens med de reaktioner och ageranden som setts i observationen. Sammanfattningsvis går 

det därför att utläsa av resultaten att Miljöresan tycks utmana barns nyfikenhet genom att 

innehållet i arbetsmaterialet låter dem utforska och undersöka naturvetenskap. Zetterqvist och 

Kärrqvist (2007)  betoner vikten av att barn får utrymme att utforska världen och sin 

omgivning. Barn vill lära sig om hur världen hänger ihop och de drivs av en nyfikenhet. Detta 

visades också då resväskan öppnades och dess innehåll undersöktes. Då visade alla barn att de 

ville delta genom att de ställde sig nära intill. De flesta barn var ivriga och plockade med det 

som låg i väskan och ett av barnen utropade att det låg pysselsaker i den.  

 

Genom att aktiviteterna i Miljöresan har fokus på återanvändning och återvinning kan barnen 

få en ökad medvetenhet kring människans påverkan på naturen. Det framkom tydligt under 

den promenad som gjordes med barnen där de visade empati för sin omgivning. Fler av 

barnen relaterade skräpet i naturen till att utgöra en fara för både människor och djur. 

 

5.3 Lärares syn på Miljöresan 
 

Under detta avsnitt presenteras resultaten av de samtal som förts med lärare samt vad enkät-

undersökningen visade. Sist presenteras en sammanfattning av dessa resultat i förhållande till 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

 

5.3.1 Samtal med lärare  

Under samtalen med de berörda lärarna kunde vissa skillnader i det sätt på vilken de bemötte 

och gav synpunkter på arbetsmaterialet upptäckas. De lärare som deltagit aktivt under 

materialtesten var dem som gav mer positiv respons kring arbetsmaterialets innehåll och 

funktion. Den lärare som deltagit som observatör uttryckte aldrig vad hon egentligen ansåg 

om arbetsmaterialet mer än att det sågs som ett gediget arbete.  

 

Tre lärare sa att de vill arbeta med miljöfrågor i förskolan och en av lärarna berättade att de 

länge tänkt starta upp ett miljöarbete på förskolan men att de inte riktigt vetat hur. Miljöresan 

sågs därför som en tillgång för dem och det blev väldigt uppskattat att materialtesten utfördes 

på deras avdelning. En annan lärare uttryckte att de var mycket glada över att materialtesten 

utfördes på deras förskola då naturvetenskap och miljö är något hon såg att de borde arbeta 

mer med.  
 

Roligt att ni kommer och visar oss. 

 

Vi vill jobba med detta. 

 

Thulin (2011) menar att om lärare i förskolan inser vikten av att arbeta med naturvetenskap 

och miljö kan det leda till att barnen får en förståelse för hur vi bör leva för att nå en hållbar 

utveckling i framtiden. En lärare berättade dessutom att de blivit så pass inspirerade av att 

medverka under dessa dagar att de införskaffat kärl för källsortering.  
 

Nu har vi köpt sorteringskärl och det är Ni som fått oss till det. 
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Under samtalen beskrev lärarna att aktiviteterna såg intressanta ut och att de mycket väl 

kunde tilltala barnens intresse. De menade att återvinning, återanvändning och således även 

källsortering är något som ligger rätt i tiden och något som barnen kan relatera till sin vardag. 

Majoriteten av lärarna i undersökningen berättade att de såg Miljöresans aktiviteter som väl 

avvägda för att utmana barns intresse. Björklund och Elm (2003), Sjøberg (2000) samt Sträng 

och Persson (2007) menar samtliga att det är av stor vikt att lärare vet vilka erfarenheter 

barnen har sedan tidigare för att de på så sätt ska kunna inspirera och utmana samt väcka nya 

intressen hos barnen. 

 

Det framkom i samtalen att lärarna hört hur barnen återberättat det som de fått göra under 

materialtesten för andra barn på förskolan. Två lärare berättade att barnen brukade pyssla med 

återvunnet material men de poängterade att det aldrig synliggjorts för barnen att det de gör är 

återanvändning. Thulin (2011) anser att lärare har ett ansvar att låta barn möta 

naturvetenskapliga ämnen. Hon menar att om ingen visar eller sätter ord på det barnen gör 

eller ser, kan de heller inte få en förståelse för det de har sett eller gjort. Lärarna påpekar att 

Miljöresan kan hjälpa dem att synliggöra återanvändningen av material med barnen. 

 

När det gällde arbetsmaterialet och dess innehåll uttryckte lärarna att det var ett bra koncept. 

Att det upplevdes som ett gediget och välfyllt arbetsmaterial, där lek, pyssel och drama ingår 

som en del av barnens läroprocess.  
 

Ett imponerande material, bara framsidan gör att man blir inspirerad och nyfiken. 

 

Drama är ett perfekt sätt att fånga barnen. 

 

Vilket himla bra material. Så tydligt och proffsigt men ändå enkelt och användbart. 

 

Doverborg och Pramling (1985) betonar vikten av att låta leken utgöra en central del av den 

pedagogiska verksamheten. De menar att barn genom lek och lustfyllda aktiviteter får 

möjlighet till att prova och utforska föremål och objekt för att på så vis möta nya och 

oväntade situationer. Även i Lpfö 98 framhålls leken och det lustfyllda lärandet då det är i 

leken som barn söker och erövrar ny kunskap och det sker både enskilt och i samspel med 

andra barn och vuxna. 

 

5.3.2 Enkäter  

I de enkäter, där lärare ombads besvara hur de såg på Miljöresan som ett lämpligt 

arbetsmaterial, besvarades två av åtta utdelade. Ett av svaren visade på en genomgående 

positiv bild av arbetsmaterialet, medan den andra inte var genomgående positiv. Resultaten av 

dessa två kan därför inte ses som helt tillförlitliga och kommer därför inte presenteras mer 

utförligt.  

 

5.3.3 Sammanfattning 

Syftet med samtalen och enkätundersökningen var att kontrollera huruvida Miljöresan 

inspirerade lärare och på vilket vis det i så fall skedde. Syftet var även att undersöka om 

arbetsmaterialet sågs som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten för att arbeta mot 

strävansmålen i Lpfö 98, vilket aldrig framkom under samtalen. Det går att utröna ur 

resultatet att lärarna finner inspiration och nya idéer av Miljöresan. De ser det som ett gediget 

och välfyllt arbetsmaterial med varierande aktiviteter som synliggör ett viktigt ämne. En av 

lärarna ansåg att det sätt som arbetsmaterialet var uppbyggt på, lätt kunde fånga barnens 

intresse. Aktiviteterna beskrevs som intressanta där barnen mycket väl kunde bli intresserade 
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för ämnet. Lärarna menade att återvinning, återanvändning och således även källsortering är 

något som barnen kan relatera till sin vardag. 

 

 

6 Diskussion 
 

 

I detta avsnitt diskuteras först val av metod. Därefter förs en diskussion kring 

undersökningens resultat i förhållande till den litteratur och tidigare forskning som 

redovisades under litteraturgenomgången. Efter det diskuteras vilken relevans resultatet har 

för läraryrket. Slutligen avslutas avsnittet med förslag till fortsatt praktisk tillämpning samt 

förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Då syftet med vårt examensarbete har varit att utveckla samt utvärdera ett arbetsmaterial 

upplever vi att vi har använt oss av rätt sorts datainsamlingsmetoder för att söka svar på våra 

syften samt frågeställningarna. Men trots det kan resultatet inte ses som tillförlitligt då det 

blev ett stort bortfall i enkätundersökningen. Det resultat som framkom av materialtesten med 

barnen kan ses som tillförlitlig då antalet barn var godtagbart. Dock går det inte att 

generalisera resultatet till att gälla andra barn än dessa. 

 

Från början var tanken att vi skulle observera lärare medan de provade delar ur 

arbetsmaterialet tillsammans med barnen. Då det inte var möjligt blev videoobservationen ett 

betydelsefullt val. Videoinspelningen gjorde det möjligt för oss att både observera och hand-

leda barnen under aktiviteterna då vi båda ville delta. Vårt intresse för arbetsmaterialet och 

dess innehåll kanske bidrog till att inspirera ytterligare till de deltagande, både barn och 

lärare. Det vi undrar är varför lärarna inte valde att handleda barnen på egen hand. Det 

upplevdes innan materialtesten utfördes som om det berodde på brist i tid hos lärarna, men 

samtidigt valde de att delta då materialtesten utfördes.  

 

Det vi hade kunnat göra annorlunda var att öka vårt urval av deltagande förskolor och på så 

vis undersökt arbetsmaterialet i fler barngrupper samt fått fler lärare att samtala med. Vi hade 

även kunnat lämna ut arbetsmaterialet till andra lärare och bett dem läsa det samt besvara en 

enkät för att på så sätt öka tillförlitligheten över lärarnas syn på arbetsmaterialet. Allt detta är 

ju beroende av hur mycket tid det finns för att undersöka. Möjligen hade vårt resultat blivit 

annorlunda om vi istället för att samtala med lärare valt att göra intervjuer med dem där de 

mer utförligt fått beskriva vad ansåg om Miljöresan.  

 

Vi ställer oss frågande till vad det var som gjorde att sex lärare valde att inte besvara enkäten. 

Fann de inte arbetsmaterialet tillräckligt inspirerande? Var det p.g.a. tidsbrist? Glömdes 

enkäterna bort? Möjligen hade bortfallet av besvarade enkäter kunnat minska om vi hade 

uttalat en tid då enkäten skulle besvaras samt att vi då befunnit oss på plats då den besvarades.  

Men trots detta har vi en förhoppning om att Miljöresan kan ses som ett användbart 

arbetsmaterial i fler förskolor, då det behandlar ett relevant ämne.  
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6.2 Resultat i förhållande till litteraturgenomgången 
 

I litteraturgenomgången betonar flera författare vikten av att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan. Harlen (1996) poängterar att naturvetenskap kan likställas som ett lika viktigt ämne 

som läsning, skrivning och räkning. Även de lärare som ingått i undersökningen har påtalat att 

naturvetenskap ses som ett viktigt ämne och något de vill arbeta med. Vidare menar Harlen 

(1996) att de inställningar barn har till naturvetenskap formas i tidig ålder. Får naturvetenskap  

vara en del i barnens vardag kommer inte ämnet att upplevas lika abstrakt och svårt, något 

som även Thulin (2007) menar. Hon anser att om barn får möta naturvetenskap redan i 

förskolan finns en större möjlighet att de upplever ämnet som positivt och roligt.  

 

I litteratur som har behandlats poängteras även att lek och det lustfyllda lärandet bör utgöra en 

central del i ett barns vardag, vilket även betyder den pedagogiska verksamheten. Det är i 

leken och det sociala samspelet som barn lär (Doverborg & Pramling, 1985). Därför var vår 

avsikt med Miljöresan att det skulle inspirera barnen i förskolan till ett lustfyllt lärande, något 

som även betonas i Lpfö 98. Efter våra materialtest fick vi bekräftat att Miljöresan upplevs 

som lustfyllt av barnen då de medverkade med stort engagemang och de visade en stor glädje. 

De uttryckte även vid ett flertal gånger att det de gjort varit roligt. Att barnen upplevde 

aktiviteten som lustfylld och rolig kan betyda att de tog till sig av det vi förmedlade, vilket i 

sin tur kan betyda att de lärde sig något av aktiviteterna. Vår teori styrks av en händelse som 

utspelades under våra materialtest där ett barn hade deltagit i papperstillverkning med ett stor 

engagemang. Detta barn kunde vid ett senare tillfälle konstatera att glasbitar återvinns och blir 

till nya glasförpackningar på liknande sätt som papper framställs av pappersmassa. Barnets 

erfarenheter från tillfället med papperstillverkningen visas här ha befästs och lett till ny 

kunskap.  

 

Lärare i förskolan har ett uppdrag gentemot de styrdokument som finns. Det står beskrivet i 

Lpfö 98 att verksamheten ska lägga en stor vikt vid frågor rörande natur och miljö. För att 

detta ska vara möjligt tror vi att hela verksamheten och de som verkar i förskolan måste 

brinna för naturvetenskap. Detta är något som styrks av Sträng och Persson (2007) som anser 

att lärarens intresse för naturvetenskap är av stor vikt för att de ska kunna inspirera och 

intressera barnen i ämnet. Det avspeglas även i vårt resultat där det framkommer att lärarna 

poängterar att detta ämne är viktigt. Tre av fyra lärare uttrycker det genom att berätta att de 

vill arbeta med miljöfrågor i förskolan och en lärare menar att det är ett ämne som de borde 

arbeta mer med. Harlen (1996) poängterar att om barn ska våga ställa frågor kring ämnet och 

dess innehåll behöver de uppleva att lärarens intresse och kunskaper är äkta och genuina, 

vilket även vi upplevde. Vissa barn ställde färre frågor än andra vilket kan bero på att de inte 

var trygga med oss. Vi tror att lärarens engagemang är viktig för att kunna arbeta mot att nå 

strävansmålen i Lpfö 98. Om det inte finns ett intresse för naturvetenskap ser vi att det finns 

en risk att ämnet glöms bort, vilket kan leda till att den delen i läroplanen inte uppfylls. I 

samtalen med lärarna kom det aldrig fram huruvida de såg materialet som en tillgång i den 

pedagogiska verksamheten för att arbeta mot strävansmålen i Lpfö 98. Den frågeställningen 

förblev obsevarad. Kanhända det hade framkommit om fler lärare valt att besvara enkäten? 

 

Att arbeta med naturvetenskap i förskolan ställer även andra krav på läraren än enbart ett 

engagemang och brinnande intresse. Björklund och Elm (2003) menar att läraren behöver 

utgå från den värld som barnet lever i. En värld där utforskande och experimenterande 

verksamhet utgör viktiga grundstenar. Lärare måste kunna omvandla det abstrakta till något 

konkret och greppbart för barnen. Sträng och Persson (2007) anser att lärare behöver vara 

medveten om och utgå från barnens tidigare erfarenheter. Det betyder att läraren måste vara 
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väl bekant med barnen för att veta på vilken kunskapsnivå lärandet ska utgå från. Vi tror att 

det är nästintill helt omöjligt att veta alla barns kunskapsnivåer. Viss kunskap om barnens 

tidigare erfarenheter får lärare vartefter de blir bekanta med dem, men att helt veta på vilken 

nivå en ny kunskap ska introduceras är svårt. Dessutom kan en barngrupp i förskolan bestå av 

lika många barn som nivåer av kunskaper. Däremot tror vi att gruppens sammansättning är av 

stor vikt för att få barn att erfara ny kunskap. Här tror vi att samlärandet är av stor vikt vilket 

förespråkades av Vygotskij (Strandberg, 2009). Genom att lärande och utveckling sker i 

samspel med andra barn och vuxna får barnen en möjlighet till att nå en högre 

utvecklingsnivå. 

 

I våra videoobservationer såg vi hur barnen snappade upp kunskap om ämnet genom att de 

tilläts delta utifrån sina villkor. Det är viktigt att lärare inte exkluderar någon för att vi vuxna 

tar för givet att de är för små, eller inte kan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Ideland 

& Malmberg, 2010). Därför tilläts alla barn vara med även om det var för att enbart observera 

vad den övriga barngruppen gjorde. Vid ett tillfälle under materialtesten då barnen skulle få 

göra egna papper var det två barn som tycktes välja att stå utanför och istället observera vad 

de andra barnen gjorde. Dessa två sa att de inte ville prova att göra ett papper och de blev 

tillfrågade mer än en gång att försöka. Men då de blev erbjudna att få pappersmassan 

uppfångad på nätramen valde de att delta. Vi har funderat vad det var som gjorde att de först 

stod bredvid för att sedan delta. De hade tidigare under tillfället uttryckt att pappersmassan 

såg äcklig ut och var det då enbart för att slippa ta i den som de drog sig undan? Eller var det 

för att de andra barnen var snabbare fram och tog ett egna initiativ till att tillverka papper som 

gjorde att dessa två backade? Kan det ha berott på att de blev tillfrågade mer än en gång och 

på så vis upplevde aktiviteten som ett tvång? Eller var det helt enkelt så att de först ville 

observera de andra för att försäkra sig om hur momentet gick till? Vi har valt att se på denna 

situation utifrån att barnen förmodligen inte hade deltagit om de inte fått erbjudanet om hjälp. 

Vad hade de då haft för utbyte av denna aktivitet? Vi tror att de hade kunnat lära genom att 

observera sina kamrater och i efterhand reflektera kring situationen tillsammans med de 

övriga barnen och lärarna. Det som var glädjande för oss var att då vi besökte förskolan vid 

ett senare tillfälle noterade vi att lärarna hade tillverkat papper med barngruppen och att dessa 

två barn då hade medverkat. Vi tror att aktiviteten lockade och bidrog till ett fortsatt 

utforskande hos de här barnen. 

 

Vi har upplevt att alla barn var oerhört nyfikna och det tycktes som om de upplevde 

aktiviteterna spännande att utforska. Elfström et al. (2008) poängterar också att små barn lär 

genom att utforska och undersöka omvärlden och att detta sker redan i tidig ålder. Intresset för 

det vi gjorde samt den nyfikenhet som vi upplevde tror vi också beror på det sätt vi valde att 

inleda materialtesten med, att vi använde en resväska där ”skräpet” låg dolt. Genom att de inte 

i förväg fick veta vad som låg i väskan byggdes deras nyfikenhet och förväntan upp. Det såg 

vi genom att de trängdes runt resväskan och var ivriga med att undersöka innehållet i den. 

Zetterqvist och Kärrqvist (2007) beskriver också barnen som nyfikna små människor som vill 

utforska världen. Sträng och Persson (2007) belyser vikten av att ta tillvara på barnens frågor 

och funderingar och göra dem till ”problem” som kan lösas och utforskas. Vi märkte också av 

att barnen visade ett intresse för att utforska en del av fenomenen vidare. De ställde hypoteser 

och kom med egna förslag på hur dessa hypoteser kunde undersökas för att slutligen dra en 

slutsats om vad de trodde skulle ske. Barnens sätt att upptäcka naturvetenskap kan liknas vid 

det sätt en vetenskapsman gör, vilket både Björkman (2008) och Elfström et al. (2008) menar. 

 

Utifrån det resultat som ändå framkom och det litteraturen visar, drar vi slutsatsen att 

Miljöresan borde ses som ett uppskattat arbetsmaterial för barn och lärare i förskolan.  
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6.3 Relevans för läraryrket 
 

Då vi sökte relevant litteratur till vårt examensarbete fann vi att det inte forskats mycket kring 

det didaktiska förhållningssättet till naturvetenskap i förskolan, däremot fanns det mer 

relevant litteratur riktad mot skolbarn. Det i sin tur visar att naturvetenskap i förskolan är ett 

relativt outforskat ämne. Vi har heller inte sett att det finns mycket arbetsmaterial som 

synliggör på ett enkelt sätt, hur lärare kan arbeta med naturvetenskap med fokus på en hållbar 

utveckling i förskolan. Därför tror vi att vårt arbetsmaterial kan ses som en tillgång för lärare i 

förskolan. I med Miljöresan kan lärare få ett konkret arbetsmaterial som hjälper dem att arbeta 

med detta ämne där arbetsmaterialet svarar på de didaktiska frågorna:  

 Vad ska läras? 

 Varför ska det läras? 

 Hur ska det läras? 

 Vem ska lära? 

Vi ser arbetsmaterialet som relevant på så sätt att vi tror det kan ses som ett hjälpmedel att nå 

de strävansmål som finns uppsatta i Lpfö 98. Aktiviteterna som vi har valt till Miljöresan är 

varierande och har förutom naturvetenskap även inslag av motorik, matematik, teknik, språk 

samt musik och drama. Det i sin tur leder till att barnen upplever arbetsmaterialet som lustfyllt 

vilket kan öka motivationen hos läraren till att arbeta med Miljöresan, då det lustfyllda 

lärandet enligt Lpfö 98 ska genomsyra hela förskolans verksamhet.  

 

Vi tror också att vårt arbetsmaterial är relevant ur den synvinkeln att Miljöresan och dess 

aktiviteter är anpassningsbara och som lärare är det därför också tillåtet att anpassa 

arbetsmaterialet efter just sin barngrupp. Det gör det även möjligt för lärare till barn i skolan 

att använda arbetsmaterialet.  

 

Barnen är vår framtid och därför ser vi det som en skyldighet att barn får en ökad 

medvetenhet om hur samspelet mellan människa och natur påverkar varandra, i ett lokalt och i 

ett globalt perspektiv. Därför kan det ses som en samhällelig plikt att naturvetenskap får 

utgöra en stor del av den dagliga verksamheten på förskolan. Björneloo (2008) poängterar att 

skolmyndigheterna anser att alla form av undervisning bör präglas av ett perspektiv på hållbar 

utveckling. Thulin (2011) betonar vilken betydelsefull roll förskolan har då barns värderingar, 

kunskaper och erfarenheter grundläggs i förskolan. Genom att barn får möta naturvetenskap i 

tidig ålder ges de en möjlighet till en förståelse för hur vi bör leva för att nå en hållbar 

utveckling i framtiden (ibid). Vi tror liksom de lärare som ingått i denna undersökning att 

återvinning och återanvändning är något som barnen kan relatera till sin vardag samt att det är 

något som vi bör göra för att nå en hållbar framtid.  

 

6.4 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning samt vidare forskning 
 

När vi framställde Miljöresan och gjorde urvalet till vad som skulle finnas med i dess 

innehåll, fanns det hela tiden en tanke med om att det ska vara möjligt att utveckla 

arbetsmaterialet i flera olika riktningar. Då vi kände att vi behövde dra en gräns någonstans 

vid vad Miljöresan skulle innehålla kan vi se att det finns flera möjligheter till en fortsatt 

praktisk tillämpning. Vi ser även möjligheter med att fördjupa sig mer i naturvetenskap 

genom att belysa begreppet hållbar utveckling mer, detta kan ske genom att bl.a. kompostera, 
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samtala om kretslopp, arbeta med känslor och empati för människor och djur, ekologiska 

avtryck m.m. Vi ser även möjligheten i att fylla på med ytterligare aktiviteter kring 

återvinning och återanvändning. Möjligheterna upplever vi oändliga, det som kan vara en 

begränsning är huruvida lärare väljer att se naturvetenskap som viktigt eller ej samt om de 

finner det intressant och spännande. 

 

Då det inte gick att finna speciellt mycket forskning kring naturvetenskap och dess betydelse i 

förskolan ser vi att det finns ett behov till en vidare forskning. Det kan göras genom att 

återupprepa denna undersökning där fler förskolor ingår i urvalet, för att ge större möjligheter 

till att generalisera resultatet. Det skulle även vara intressant att se resultatet kring en 

forskning om huruvida barn som arbetat med Miljöresan har tagit till sig av budskapet, om 

medvetenheten kring ämnet har ökat. Detta ger även möjligheten att undersöka om barnen 

reproducerar sina kunskaper till att även gälla sina föräldrar.  

 

Claesdotter (2008) poängterar att arbeta med hållbar utveckling är en process som sträcker sig 

över en lång tidsperiod.  Thulin (2011) och Pramling Samuelsson (2008)  påpekar att barns 

värderingar grundläggs i förskolan. Om förskolan arbetar med att ge barnen en förståelse för 

hur vi bör leva för att nå en hållbar utveckling i framtiden ökar det möjligheten att dessa barn 

växer upp till handlingskraftiga människor som agerar och handlar för att medverka till ett 

bättre samhälle (Thulin, 2011). Därför ser vi det som intressant om barn som möter 

naturvetenskap i förskolan följs upp i ett senare skede i livet, där syftet med forskningen är att 

se vilka värderingar de har erhållit i ämnet naturvetenskap. 
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Inledning 

Miljöresan är ett arbetsmaterial som vill inspirera till att arbeta för en hållbar 
utveckling. Det riktar sig mot barn i förskoleåldern. Vår tanke är att barnen ska få en 
ökad medvetenhet om att vi måste förändra vårt användande av jordens resurser. 
Barnen är vår framtid och vi önskar att de redan i tidig ålder får förankra ett 
levnadssätt som bidrar till en hållbar utveckling. Miljöresans aktiviteter låter barnen 
på ett lustfyllt sätt återanvända och återvinna vårt avfall. Målet med resan är att ni 
förhoppningsvis har blivit inspirerade till ett fortsatt arbete inom hållbar utveckling och 
att alla på förskolan ser återvinning och återanvändning som en självklar del i 
vardagen. 

 
En hållbar utveckling 
Med en hållbar utveckling menas ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 

äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina” (Persson & 

Persson, 2007). Begreppet myntades 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid som 

utarbetades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling. De hade fått uppdraget att ta 

fram ett handlingsprogram som omfattade hela världen (Bowden, 2005b). För att kunna uppnå 

hållbar utveckling måste vi ta hand om och spara på jordens resurser och energi samt värna 

om allt levande i naturen. Både djur och människor fyller en viktig funktion i ekosystemen 

och samhället. Det är människan som bär på det yttersta ansvaret, då det är våra handlingar 

som påverkar världen, djuren är oskyldiga i denna utveckling (Persson & Persson, 2007). 

Tanken med Miljöresan 
Aktiviteterna i Miljöresan har fokus på återanvändning och återvinning vilket är en mindre del 

i ett världsomfattande arbete för hållbar utveckling. Källsortering kan ses som ett naturligt 

första steg in i ert miljöarbete, det ligger i tiden att man källsorterar. Sortering är också en 

naturlig del hos människan, vi kategoriserar och sorterar allt vi möter dagligen. Det gäller 

även barn. I förskolan sorterar barnen in bl.a. leksaker på rätt ställe, så varför inte låta dem 

vara delaktiga i sopsorteringen? I ert arbete med Miljöresan har ni stor möjlighet att nå 

läroplanens mål. 
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Förskolan skall sträva efter att varje barn… 

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

 utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 

 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 sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor 

och samtala om naturvetenskap 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra 

(Utbildningsdepartementet, 2010) 

Vad säger läroplanen för förskolan? 
I förskolans läroplan, Lpfö 98 står det att verksamheten ska präglas av en positiv framtidstro 

och ett ekologiskt förhållningssätt där vi ska hjälpa barnen att förstå att vårt levnadssätt 

påverkar vår miljö. Det betyder att vi bör ändra på vårt sätt att leva idag för att miljön ska bli 

bättre. Vidare står det att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att ta 

ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö (Utbildningsdepartementet, Läroplan 

för förskolan Lpfö98 - reviderad 2010, 2010). Miljöresan täcker även in ett flertal andra mål 

ur läroplanen här nedan preciseras några av dem.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De aktiviteter som presenteras i Miljöresan är inspirerade från kurser inom lärarutbildningen, 

olika internetsidor, samt egna idéer. Lånade idéer anges med källhänvisning.
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Så fungerar materialet 

Miljöresan är indelad i 8 kapitel. Varje kapitel innehåller en lätt faktadel samt 
lärarhandledningar med förslag på lämpliga aktiviteter. Miljöresan startar med ett 
inledande kapitel, ”Värna jorden!” och avslutas med kapitlet ”Miljöstationen”. 
Däremellan är det valfritt vilket kapitel man väljer att arbeta med. 
Lärarhandledningarna kan även användas i andra avseenden, utanför Miljöresan. 
Det finns möjlighet att lägga till eller ta bort aktiviteter efter eget tycke och smak för 
att anpassa efter er barngrupp. Arbetet kan även utökas med att fokusera på fler 
miljöperspektiv. Kanske ni väljer att gå ett steg längre… 

Innan ni börjar 

Vi rekommenderar att ni läser igenom hela Miljöresan för att skapa er en överblick om 

arbetets innehåll och upplägg.  

 

Miljöresan startar med ett inledande kapitel, ”Värna jorden!” och avslutas med kapitlet 

”Miljöstationen”. Däremellan är det valfritt vilket kapitel man väljer att arbeta med. Under 

kapitlet ”Värna jorden!” finns ett förslag på en inledande berättelse. Varje kapitel startar på 

samma sätt, med att man öppnar en resväska och läser det medföljande brevet. Under varje 

kapitel finns ett förslag på brev att lägga i väskan. Väskan ska alltid vara packad med 

förpackningar av plast, metall, glas, papper, tidningar samt pant, d.v.s. de material som 

Miljöresan handlar om. Inför varje nytt kapitel bör ni ha förberett det material som ni kommer 

att behöva till lärarhandledningarna. Den faktadel som varje kapitel inleds med är tänkt att 

underlätta i samtalen med barnen, ge dem svar på de frågor som kan dyka upp under 

miljöresan. När ni arbetar med Miljöresan låt då barnen bestämma tempot, låt dem undersöka 

och experimentera med de olika förpackningarna tills de känner sig nöjda och redo att möta 

nästa förpackning.  

 

Tanken med Miljöresan är att förskolan ska bli inspirerad till att källsortera och se återvinning 

och återanvändning som en självklar del i vardagen. Därför kommer ni att behöva kärl att 

sortera ert skräp i, sammanlagt 6 st. Vad för slags kärl som ni väljer att använda är valfritt. Låt 

barnen vara delaktiga i beslut av kärl samt val av lämplig symbol för de olika materialen 

(Tidningar/returpapper, pappers-, metall-, glas- och plastförpackningar samt pant). 

 

Glöm inte att dokumentera er resa! Bilder och citat från det som barnen har upplevt 

underlättar för dem då de reflekterar över sina nya erfarenheter. Genom att ha 

dokumentationen synlig kan barnen närsomhelst gå tillbaka och återberätta. Även föräldrarna 

har stor glädje över att dokumentationen är synlig. Det ger dem en inblick i vad barnen lär sig 

under deras tid på förskolan. Lämpligt sätt att avsluta er resa är att låta barnen ha en 

utställning med det som de har skapat av återanvänt material. 

Lycka till! // Elin Modig och Åsa Svedberg 
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Syfte och mål: 

Syftet med det här kapitlet är att barnen ska få en förståelse för att vi måste värna om vår 

jord, att vi alla måste hjälpas åt. 

Genom att bygga en jordglob kan barnen få en bild om vad det är vi ska värna om och 

hjälpa. Tanken är att aktiviteten ska få igång tankar och funderingar hos barnen och leda 

till diskussion. Med hjälp av jordgloben kan vi visa konkret att vi bor tillsammans på 

jordklotet och att alla behöver ta hand om den. 

Syftet med att bygga ett sopberg är att synliggöra för barnen att det finns mycket skräp som 

slängs ute i naturen, vilket påverkar den negativt och behöver tas omhand innan de blir till 

många sopberg. 

Barnen får också känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känslor och respekt för 

andra kulturer (Lpfö 98). 

Värna jorden! 

Här startar Miljöresan. I kapitlet kommer ni att arbeta med att barnen ska få en ökad 
förståelse för hur sopor påverkar hela vår jord.  
 
Alla lämnar avfall efter sig av något slag, vissa mer andra mindre. Det kan vara allt 
från matavfall till bilar. Det mesta av det vi slänger hamnar på en återvinningscentral 
och tas om hand, men mycket slängs också ute i naturen - i sjöar, vattendrag eller på 
marken. Avfallen där blir mer och mer för varje år och blir till sopberg som skadar vår 
miljö. Vi kan se det genom att gator blir fulla av skräp och sjöar och floder förorenas 
av kemiska utsläpp från fabriker. En del av vårt avfall förbränns och blir till 
värmeenergi medan en liten del återvinns eller återanvänds. Det bästa sättet för att 
minska på avfallet är att se det som en tillgång, att vi kan hitta nya 
användningsområden i stället för att slänga det (Bowden, 2005a).   
 
Världens stora avfallsproblem kan inte lösas genom att vi bränner eller deponerar 
avfall, det leder istället till att vi skjuter upp problemet till kommande generationer. 
Om vi ska kunna hjälpa världen till att må bättre måste vi alla hjälpas åt. Det kan vi 
göra genom att vi hittar andra lösningar till avfallshantering och att vi ändrar på vårt 
sätt att leva – att konsumera mindre eftersom industrin producerar nya produkter i 
samma takt som vi efterfrågar dem. Det medför att de släpper ut mängder av 
koldioxid (CO2) och andra växthusgaser i atmosfären som är allvarligt hot mot miljön 
och bidrar till klimatförändringar (Bowden, 2005a). 
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Hej alla barn! 

Oj, oj, oj vet ni vad jag har varit med om? Jag har rest runt jorden och vet ni vad jag har 

hittat på min resa? Kom och titta i min resväska! 

Ser ni! En massa skräp, som låg ute i naturen. Jag blir så ledsen! Inte ska väl skräpet 

slängas i naturen, där ska ju djuren och alla växterna vara. 

Om ingen tar hand om skräpet i naturen så kommer det att ligga kvar där när ni blir stora 

och får barn. Och fortsätter alla att slänga skräp ute i naturen så kommer det bara mer och 

mer och mer skräp, tills det bara är sopor överallt - på alla gator, i alla sjöar, det blir till 

stora sopberg. 

Men jag har ett förslag… Om alla ni följer med mig på en miljöresa runt jorden så kanske 

vi tillsammans kan lära oss om vart man ska slänga sitt skräp. Vet ni vart man ska slänga 

det, för man ska ju inte slänga alla sopor tillsammans i en soptunna? Det finns nämligen 

något som kallas för återvinning. Det är en plats där det finns flera stora soptunnor och 

man måste vara noga med att slänga rätt sak i rätt soptunna. Lättast blir det om man redan 

hemma lagt sina sopor i olika kassar/kärl. Det här skräpet tas sedan omhand och blir till 

nya saker, då återvinns de. 

Och om vi lär oss om återvinning, då kan vi lära alla våra kompisar, och mamma och 

pappa, ja alla vi känner. Då kan vi få sopberget att börja försvinna. 

Så vad säger ni? Följer ni med? ” 

Handledning 
 

En lämplig start på er resa är att någon av pedagogerna klär ut sig till 
en resande. Den samlar alla runt sin resväska som är packad med 
skräp (tidningar, kartonger, aluminium- och konservburkar, glas, plast 
m.m.) som barnen under resans gång kommer att få lära känna bättre. 
Den resande berättar med inlevelse om sin resa runt Jorden. Han/hon 
är förskräckt över allt skräp som slängs ute i naturen och bjuder med 

barnen på en resa som lär dem att ta hand om skräpet. 

 

Förslag till berättelse: 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Varför slänger man skräpet i naturen istället för i sopkorgen? 

 Har ni besökt en miljöstation? 

 Hur ser det ut på en miljöstation? 

 Varför är det viktigt att alla hjälps åt? 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna.  
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Vi bygger vår jord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Reklam, tidningspapper 

 Tapetklister 

 Ballong eller badboll 

 Målarfärg 

 Penslar 

Utförande: 

Börja med att riva remsor av pappret som man limmar på bollen med hjälp av tapetklister. Det 

behövs flera lager av papper för att göra den stabil och det krävs några dagars torktid mellan 

dessa. Man får avgöra själv när den känns stabil. Använder man sig av en badboll måste man 

spara ett hål där luftventilen sitter för att kunna få ut luften och bollen efteråt. Därefter får 

man bygga igen hålet med mer papper.  

 

När man känner sig nöjd med sin jordglob är det dags att måla hav och land. Jordgloben får 

symbolisera vår miljöresa. Märk ut några länder med Miljöresans olika kapitelnamn, t.ex. 

USA är landet för tidningar medan Norge är landet för metall o.s.v. Häng jordgloben synligt 

så att barnen hela tiden har den med sig. Samtala gärna om det som står under ”Tänkvärt”. 

 

Om jorden: 

Runt hela jordklotet finns ett skyddande lager av luft, atmosfären. Den innehåller olika gaser 

som gör att jorden blir lagom varm. Den innehåller också syre så att vi kan andas. Detta kallas 

för växthuseffekten och utan den skulle jorden vara lika kall och död som månen. Alla 

sopberg i världen gör att gaserna i atmosfären blir tjockare och tjockare, det gör att jorden blir 

farligt varm. Som om vi kommit åt en värmeknapp som vi inte borde ha gjort. Tillsammans 

måste vi hjälpas åt att stänga av den knappen. Kanske du tycker att det låter skönt med värme, 

men djur och växter klarar inte av att leva om det blir för varmt. Om det blir för varmt 

påverkas vårt väder vilket påverkar bondens grödor (Spolander, 2008). 



Bilaga 1 

40 

 

Ett sopberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Div. ”skräp” t ex; bitar av plast, kapsyler, metallburkar, pappersförpackningar m.m. 

 Limpistol och lim 

 Ev. något att limma fast ”skräpet” på 

Utförande: 

Ta med barnen på en skräpletarpromenad. Bygg sedan ett sopberg av det ”skräp” ni har hittat 

genom att limma fast det med varandra på t.ex. en träplatta. Ha gärna med bilder på sopberg 

eller nedskräpad natur från andra delar av världen så att barnen får se hur det ser ut i världen, 

använd gärna jordgloben.  

Tillsammans ska sopberget och jordgloben symbolisera det miljöproblem som kapitlet 

belyser. 
 

Om sopberget: 

För att få sopbergen i världen att minska måste vi ändra på vårt sätt att se på skräp. Det lilla 

godispappret som slängs på marken har en stor betydelse för hur jorden mår. Tänk om alla 

skulle slänga godispapper på marken, hur skulle det då se ut? ”Ingen kan göra allt, brukar man 

säga. Men alla kan göra något. Och tillsammans kan vi göra underverk” (Spolander 2008, 62). 

Tänk att ”1950 slängde en person i Sverige 25 kg sopor varje år. Idag slänger vi 500 kg sopor 

per person” (Spolander 2008, 22). 
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Vad försvinner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Div. ”skräp” t ex; bitar av plast, kapsyler, metallburkar, pappersförpackningar m.m. 

 Limpistol och lim 

 Hammare och spik 

 En bräda att fästa ”skräpet” på 

 

Utförande: 

Fäst skräp på en bräda med hjälp av hammare och spik eller limpistol. Placera sedan brädan 

upp och ner på en plats där ni innan luckrat upp jorden. Täck över brädan med t.ex. kvistar, 

löv, stenar. 

 

Besök platsen med jämna mellanrum för att undersöka vad som händer med det som ni fäst på 

brädan. Vad försvinner, vad finns kvar?. 
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Syftet med det här kapitlet är att ge barnen en förståelse för vikten av att vi återvinner och 

återanvänder tidningspapper/returpapper. Detta gör vi med hjälp av de olika aktiviteterna 

som kapitlet innehåller. I en av dessa synliggör vi hur ett papper återvinns och blir till ett 

nytt papper, barnen skapar en pappersåtervinning i mindre skala. Barnen får också utveckla 

sitt intresse och sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra samt utveckla sin förståelse för enkla kemiska processer  

(Lpfö 98). 

Returpapper/ Tidningar 

Det finns olika sorters papper som vi stöter på 
varje dag, t ex ritpapper, tidningar, kataloger och 
toalettpapper m.m. Allt som är gjort av papper kan 
vi faktiskt återanvända minst en gång till efter att vi 
har använt det till det som det var tänkt från början. 
På så vis förbrukas ingen ny energi och vi spar på 
jordens naturtillgångar. Av återvunnet returpapper 
görs det nya tidningar och toalettpapper. 
Returpappret kan faktisk återvinnas uppemot 7 
gånger innan fibrerna i pappret blir för svaga så 
det inte går att göra nytt papper av det igen. Men 
naturligtvis behöver man inte slänga allt i 
återvinningskärlet på en gång, mycket kan ju 

också återanvändas. Genom att pyssla och skapa nya saker av pappret innan vi 
återvinner det kan vi ha glädje av ett och samma pappersark länge, bra va?(FTI- 
förpacknings- och tidningsinsamlingen) 
  

 



Bilaga 1 

43 

 

 

Hej! 

Nu har ni landat i landet för 

returpapper/tidningspapper. Här ska ni få lära er om 

vad som menas med returpapper/tidningspapper. Vet 

ni att tidningar från början har varit ett träd och att det 

går åt många träd för att göra alla tidningar och 

papper till alla på jorden. Därför är det bra om man 

kan ta hand om dem, för lämnar man in dem till 

återvinningsstationen kan en gammal tidning bli till 

en ny. Om alla skogar försvinner kan varken vi eller 

djuren leva på jorden, därför är det viktigt att vi inte 

slösar på papper.  

Kan ni hitta vad i väskan som är 

returpapper/tidningspapper? Vad ser ni för likheter 

och skillnader på dem? 

Handledning 
 
Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus. 
Lek därefter leken Jorden runt.  

 

 

 

 

Förslag till brev att lägga i resväskan 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Vad händer med ett papper som blir liggandes ute i naturen? 

 Varför är skogen viktig för oss människor och djur? 

 Hur kan vi spara på användandet av papper? 

 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna. Avsluta kapitlet med att 

källsortera de tidningar och returpapper som blivit över

Lek: Jorden runt 

Samla alla i en ring. 

Ledaren skickar ett föremål 

som symboliserar ett träd 

t.ex. en kotte, en pinne, runt 

i ringen. När ledaren säger: 

”Jorden runt!” ska den som 

håller i föremålet ”flyga” 

ett varv runt ”jorden” d.v.s. 

ringen och sedan hitta 

tillbaka till sin plats. 

Ledaren kan när som helst 

lägga till fler föremål som 

ska skickas runt i ringen. 

När ledaren åter ropar: 

”Jorden runt!” ska alla som 

har ett föremål i handen 

flyga runt jorden.  
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Ett eget memoryspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Papper; tidningar, reklamblad, kataloger 

 Lim 

 Kartong 

 Lamineringsplast 

Utförande: 

 Låt barnen leta bilder som man sedan klipper itu så att de två bilderna tillsamman bildar ett 

par. Det kan vara bilder på mönster, figurer, färger eller former. Limma sedan fast dem på 

kartong så att de blir exakt lika stora. På så vis blir alla memorykorten lika. Laminera alla 

spelkorten för en bättre hållbarhet.  

 

Låt formen på memorykorten bli till geometriska former; ex. cirklar, kvadrater, trianglar m.m. 

så övas även den delen av matematiken i denna aktivitet. Kanske kan korten vara halvcirklar 

och tillsammans bilda en cirkel när de blir ett par?  
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Göra eget papper 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Papper; dagstidningar och spill från ritpapper eller silkespapper 

 Nätramar (färdiga eller egengjorda) 

 Kökshandduk eller disktrasor 

 Tvättsvamp 

 Till dekoration; torkade löv, blommor, glitter etc.  

 Baljor eller liknande 

 

Utförande: 

Börja med att tillverka själva pappersmassan, riv tidningspappret i mindre bitar och lägg det i 

en balja, häll på vatten.  Ju finare du river pappret desto snabbare löser det upp sig i vattnet. 

Pappersmassan bör stå över natten, vispa till en slät och fin massa, till hjälp kan man ta en 

elvisp. Var noga med att rengöra vispen efter varje visptillfälle.  Fyll vatten i en ren balja och 

tillsätt pappersmassa och rör runt, det är nu man tillsätter det du vill dekorera med. För ner 

ramen i baljan för att kunna fånga upp massan på den, skaka försiktigt så att massan fördelar 

sig. Lyft upp ramen och låt vattnet rinna av. Lägg ramen på en kökshandduk med 

pappersmassan nedåt, tryck försiktigt med en disktrasa eller svamp för att få ut det mesta av 

vattnet så att pappret lossnar. Låt pappret ligga tills det torkat och sedan är pappret färdigt för 

att användas.  

Bygga en nätram: Du behöver en spetsgardin, myggnät eller liknande, en plastburk med lock 

eller 4 st. trästavar och småspik. Ramen görs lättast genom att man tar bort botten och sidorna 

på plastburken, så att endast ett par cm är kvar av burkens sidor. I locket tar man sedan upp ett 

hål motsvarande papprets storlek. Sedan spänns nätet mellan burk och lock. Eller så bygger 

man en ram av trästavar och häftar/spikar fast nätet. 
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Göra egna krukor av tidningspapper 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Dagstidningar 

 Flaskor med en inbuktning under 

 Sax  

Utförande: 

Mät ut hur hög krukan skall vara lägg till 2-3 cm för invikningen i botten. Vänd upp till mitten 

uppslaget av tidningen och riv/klipp ut en remsa i den valda storleken. Rulla därefter 

tidningspappret runt flaskan, tänk på att lägga flaskan 2- 3 cm in på tidningen för att kunna 

vika en botten. För att göra en stabilare kruka kan man lägga till ytterligare någon cm på 

tidningsremsan som sedan viks in mot krukans mitt. Vik ihop botten på krukan och fukta den 

och skarven med vatten, på så vis ”limmas” krukan ihop.  Låt stå och torka, sedan är den redo 

att användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://www.klimatsmart.se/?page=videos&id=903 

http://www.klimatsmart.se/?page=videos&id=903
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Klipp och klistra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Tidningar, kataloger, reklamblad 

 Sax 

 Lim 

 Styvt papper/ kartong 

Utförande: 

Att klippa ut bilder och motiv ur tidningar och kataloger för att sedan limma dessa som ett 

collage på ett papper är jätteroligt. Det är spännande att se hur det nya motivet växer fram. 

Här kommer några förslag på vad man kan göra av tidningsurklipp: 

Klipp-människor – Klipp ut kroppar, huvuden, ögon, munnar, näsor och andra accessoarer. 

Kombinera ihop egna roliga människor och klistra fast dem på ett papper. 

Bokstäver i massor – Alla dessa bokstäver som finns i tidningar kan man klippa ut för att 

sedan bygga nya ord, namn eller varför inte alfabetet. 

Form-collage – Låt barnen klippa ut geometriska former som finns i tidningar och bygg på ett 

nytt papper, blir en finfin mosaiktavla. 
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Syftet med det här kapitlet är att ge barnen en förståelse för vikten av att vi återvinner och 

återanvänder pappersförpackningar. Det gör vi med hjälp av de aktiviteter som kapitlet 

innehåller. Barnen får också träna på att samarbeta samt utveckla sin matematiska förmåga 

med hjälp av bygga och konstruera (Lpfö 98). 

Pappersförpackningar 

Till pappersförpackningar räknas de förpackningar som 
till mer än hälften består av papper, t.ex. mjölk- och 
juiceförpackningar, flingpaket och äggkartonger, 
papperskassar och påsar från mjöl och socker samt 
omslagspapper och kartonger. Alla pappersförpackningar 
som samlas in går till återvinning och blir till nya 
pappersprodukter. En annan förpackning, t.ex. ett 
flingpaket. Det finns olika typer av pappersförpackningar; 
Wellpapp, kartong och papp. Det är tjockleken som avgör 
om förpackningen kallas för papp eller kartong, där papp 
är tjockare än kartong (Lunds renhållningsverk, 2010). 
Pappret i kartongen tillverkas av träfibrer, som har malts 
sönder till en massa, av massan gör man sedan papper. 

Pappersfibrerna i förpackningen går att återvinna uppemot 7 gånger. När 
pappersfibern är utsliten och inte längre går att använda till nya förpackningar, 
förbränns den och blir till värmeenergi åt hushållen.(FTI- förpacknings- och 
tidningsinsamlingen)  
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Hej!  

Nu är ni i landet för pappersförpackningar. Här får ni 

lära er mer om vad en pappersförpackning är. Man 

kan säga att det är gjort av hårt papper och att det ser 

ut som en kartong eller papperspåse. De har från 

början varit träd och för att tillverka dessa måste man 

såga ner skogar och det görs i alla länder. Genom att 

man återvinner pappersförpackningar så behöver man 

inte såga ner nya träd för att göra nya förpackningar. 

Det är alltså bra att återvinna. Visste ni att många av 

dem pappersförpackningar som finns i affären är 

gjorda av återvunnet papper. Nu ska ni få leta ut alla 

pappersförpackningar som finns i resväskan. Vad 

tycker ni att man kan göra med 

pappersförpackningarna innan man återvinner dem? 

Handledning 
 
Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus. 
Lek därefter leken Kartongbalansgång.  

 
 

 

 

 

 

Förslag till brev att lägga i resväskan 

 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Vad tror ni händer med kartonger som slängs i naturen? 

 Varför behöver vi pappersförpackningar? 

 Hur kan det komma sig att ett träd kan bli till ett papper? 

 Om man lägger ut ett papper på marken, kommer det växa ett träd där sen? 

 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna. Avsluta kapitlet med att 

källsortera de pappersförpackningar som blivit över. 

Lek: Kartongbalansgång 

Barnen får välja en kartong 

som de ska balansera på 

huvudet när de rör sig fritt i 

ett rum. Om kartongen 

faller av blir man ”frusen” 

och man måste stå stilla 

tills dess att en kompis 

kommer och räddar en. Det 

görs genom att lägga 

tillbaka kartongen på 

huvudet, utan att man 

tappar sin egen kartong. 

Denna lek kan varieras 

genom att röra sig till 

musik. När musiken tystnar 

måste man stå stilla.  
Ursprungsidé hämtad från: 

Blixtpatrullens äventyr (2011) 
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Ett slott av kartong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 A4-papper 

 2 st. kartongark, strl. A3 

 Lim 

 Kniv eller sax 

 Målarfärg, tapet, tyg m.m. till dekoration 

Utförande: 

Börja med att skriva ut A4-mallarna (finns längst bak i häftet) till slottets väggar på vanligt 

skrivarpapper. Klipp sedan ut dem innan ni limmar på dem två och två på kartongarken. 

D.v.s. A-A delarna bredvid varandra på ett ark och B-B delarna på det andra. På så vis får 

man de båda väggarna. Nu skär man ett jack från mitten och nedåt på den ena väggen och 

tvärtom, d.v.s. från mitten och uppåt på den andra väggen så att dessa två går att sättas ihop.  

Innan slottet monteras kan ni måla och dekorera slottets alla rum precis som ni vill. De flesta 

barn älskar att spela teater, så varför inte låta barnen dramatisera en berättelse om slottet och 

dess ägare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://lilla-a-design.blogspot.com/2011/03/spokslottet.html 

http://lilla-a-design.blogspot.com/2011/03/spokslottet.html
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Kalejdoskop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Pringlesrör  

 Målarfärg  

 Lim 

 Hammare och en spik 

 Genomskinlig självhäftande plast eller plastfickor 

 Silkespapper, paljetter och glitter.  

 

Utförande: 

Börja med att måla och dekorera era pringlesrör. När färgen torkat göra ni ett kikhål i botten 

på röret med hjälp av hammare och spik. Klipp små bitar av silkespapprena. Klipp ut en ruta 

av självhäftande plast som är något större än rörets diameter. Fäst silkespapper, paljetter och 

glitter på plasten. Tänk på att inte täcka hela ytan, det bli bättre effekt om det släpps igenom 

ljus. Ställ röret med öppningen neråt på plasten så att den fäster på röret. Klipp bort överflödig 

plast. Limma fast silkespapper, paljetter och glitter på pringlesrörets plast lock. Sätt på locket 

på röret och du har ett färdigt kalejdoskop. Använd kalejdoskopet genom att rikta det mot 

ljuskälla och snurra på locket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från:  

http://www.thechocolatemuffintree.com/2011/06/so-easy-kaleidoscope.html 

http://www.thechocolatemuffintree.com/2011/06/so-easy-kaleidoscope.html
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Fantasikonstruktioner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Pappersförpackningar (äggkartonger, toarullar, tändsticksaskar m.m.) 

 Styvt papper/kartongark  

 Lim 

 Sax 

 Målarfärg 

 

Utförande: 

Limma fast pappersförpackningar på kartongarket för att på så vis skapa egna konstruktioner. 

Det är fritt fram att klippa och klistra precis som man vill men ta gärna fram bilder på kända 

byggnadsverk för att jämföra och inspireras av dessa.  

 

När konstruktionen är färdig kan man måla och ev. dekorera med paljetter, knappar, glitter 

eller liknande. 
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Matte-ask 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Äggkartonger 

 Papper att dekorera med 

 Målarfärg 

 Lim 

 Övriga dekorationer efter tycke och smak 

 

Utförande: 

Måla och dekorera äggkartongerna med färg, papper och annat material. Äggkartongen kan 

sedan användas till olika matematikövningar som t.ex. sorterings-, par- eller färgövningar. I 

facken inuti äggkartongen kan barnen placera de föremål som är tänkt för övningen. 
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Syftet med det här kapitlet är att ge barnen en förståelse för vikten av att vi återvinner och 

återanvänder pappersförpackningar. Det gör vi med hjälp av de aktiviteter som kapitlet 

innehåller. Barnen får också träna på att samarbeta samt utveckla sin matematiska förmåga 

med hjälp av bygga och konstruera (Lpfö 98). 

Glasförpackningar 

En glasförpackning är detsamma som de glasflaskor 
och glasburkar som inte kan pantas, utan slängs i 
glasigloos. De finns de som är färgade i t ex grönt, 
brunt eller blått. Och så finns det dem som är 
genomskinliga. Det de har gemensamt är att alla går 
att återvinna hur många gånger som helst utan att 
det påverkar dess kvalitet. Det finns många fördelar 
med glasförpackningar, de läcker inte, man ser vad 
de innehåller och smaken på maten påverkas inte 
av glasförpackningarna (SÖRAB). Glas består av 
sand, soda och kalk det är vanliga ämnen som finns 
i jorden. Glaset krossas och smälts ner för att sedan 
bli till nya flaskor och burkar. När glaset återvinns 

förbrukas mindre energi än när det tillverkas helt nya glasförpackningar (Svensk 
glasåtervinning).  
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Hej!  

Nu är ni i landet för glasförpackningar. Under tiden 

som ni är här kommer ni att få lära er mer om 

glasförpackningar, de kan användas till mycket roligt 

och det kommer ni att få testa senare. Genom att 

slänga glasflaskor och burkar i en igloo, kan dem 

återvinnas till nya flaskor och burkar. Det är viktigt 

att man tänker på att titta efter vad de har för färg, för 

de kan finnas i flera färger och får inte blandas i 

igloon. Kan ni hitta några glasförpackningar i väskan? 

Hur många olika färger hittade ni?  

Handledning 

 
Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus. 
Lek därefter leken Vilken ska bort? 
  

 

 

 

Förslag till brev att lägga i resväskan 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Varför är det bara glasburkar och flaskor man ska slänga i glasigloon? 

 Vad händer om glasflaskor slängs i naturen? 

 Vad kan hända om djuren hittar glaset? 

 Hur tror ni att det går till när glasburkar återvinns? 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna. Avsluta kapitlet med att 

källsortera de glasförpackningar som blivit över

Lek: Vilken ska bort? 

Välj ut olika föremål av 

glas, porslin och keramik. 

Se till att det alltid finns 

flera glasförpackningar 

med Låt barnen gissa vilka 

föremål som ska bort, d.v.s. 

dem som inte får slängas i 

glasigloon.  

 

Bl.a. dricksglas, speglar, 

fönster, ljuslyktor, porslin 

och keramik får inte 

slängas i glasåtervinningen.   
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Spela på glas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Glasburkar och glasflaskor 

 Vatten 

 Trumpinne (Trästav med påklistrad flirtkula) 

Utförande: 

Häll i vatten i de olika glasburkarna, flaskorna samt glasen. Fyll dem med olika mängd vatten. 

Testa vad som händer om man blåser i en flaska med vatten i. Slå sedan med trumpinnen på 

den, blir det någon skillnad i klangen? Prova också att få fram toner genom att dra med fingret 

utmed kanten på en glasburk eller ett dricksglas som är fyllt med vatten. Kan ni tillsammans 

spela en enkel melodi?  

 

Låt flaskorna och burkarna stå framme på förskolan så att barnen närsomhelst kan testa att 

spela på dem för att utforska dem vidare.  
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Ljuslykta/vas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 Glasburkar 

 Lim, Decopage lim, Master medium 

 Silkespapper i olika färger 

Utförande: 

Riv remsor av silkespapper. Limma sedan lim på hela burken. Sätt fast ett lager med remsor i 

olika färger. Stryk sedan lim över dessa som ett skyddande lack, låt torka. Denna vas är även 

fin att använda som en ljuslykta men tänk då på att inte limma remsorna för mycket omlott. 

Blir det för många lager med silkespapper kan inte lågan från ljuset skina igenom lika bra.  
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Hela havet stormar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Glasflaska i ofärgat glas med skruvkork eller glasburk med lock 

 Lim 

 Vatten 

 Matolja 

 Blå karamellfärg 

 Tratt 

 Stenar, snäckor, plastfiskar samt övriga former av dekorationer på havstema 

Utförande:  

Fyll flaskan med ca 1/3 med vatten och häll sedan i blå karamellfärg efter tycke och smak. 

Fyll sedan flaskan med dekorationerna och häll sist i oljan tills flaskan är helt fylld. Limma 

fast skruvkorken ordentligt. Oljan blandas inte med vattnet, på så vis kan man skapa vågor av 

vattnet om man vänder försiktigt på flaskan. Naturligtvis kan man välja att ha ett annat tema. 

Då fyller man bara flaskan med de dekorationer som passar. Vill man inte använda en 

glasflaska kan man göra detta i en petflaska eller liknande.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://bhoomplay.wordpress.com/2011/04/18/ocean-in-a-bottle

http://bhoomplay.wordpress.com/2011/04/18/ocean-in-a-bottle
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Vattnets kretslopp 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Större glasburk, damejeanne eller liknande 

 Lock eller plastfolie och gummiband 

 Lecakulor 

 Blomjord 

 Liten krukväxt 

 

Utförande: 

Fyll ett lager lecakulor i botten av burken för dränering. Fyll därefter på med ett 2-3 cm tjockt 

lager av blomjord. Välj blomjord från affären då vanlig jord utifrån kan innehålla 

svampsporer och bakterier som dödar växten. Plantera er växt i jorden. Vattna jorden. Häll 

inte på för mycket vatten för då kan det bildas mögel, det räcker om jorden blir fuktig.   

 

Till en burk som rymmer ca 3 liter räcker det med ca 1 dl vatten. Förslut burken med ett lock 

eller plastfolie med ett gummiband runt. Ställ kretsloppsburken ljust, men inte i starkt solsken.  

Har ni tur kommer ni att ha ert kretslopp i många år framöver. 

 

Växter som är lämpliga att använda är bl.a. murgröna, elefantöra, ampellilja, olika 

fetbladsväxter. Ett tips är att plantera en minikrukväxt, de är som gjorda för kretsloppsburkar! 

Tänk på att inte plantera en alltför snabbväxande växt. De kan snabbt växa och komma i 

kontakt med glasburkens insida och riskerar att bli brända om burken står i solen. 

 

Med hjälp av kretsloppsburken kan man tydligt visa för barnen hur vattnets kretslopp fungerar 

både i burken och i verkligheten, eftersom det är ett slutet system. Den blir som jordklotet fast 

i miniatyr.  
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Syftet med det här kapitlet är att ge barnen en förståelse för vikten av att vi återvinner och 

återanvänder metallförpackningar. Detta gör vi med hjälp av de aktiviteter som kapitlet 

innehåller. Barnen får dessutom utveckla sin förståelse för naturvetenskap och enkla 

fysikaliska fenomen samt utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter med sång och musik (Lpfö98). 

   

 

  

 

  

Metallförpackningar 

Förpackningar av metall går att återvinna hur många 
gånger som helst utan att det påverkar dess kvalitet. 
Det finns flera olika saker av metall allt från bilar, 
konservburkar, värmeljushållare och aluminiumfolie 
dessa är tillverkade av vanligtvis stål eller aluminium.  
All metall kan återvinnas och bli till nya saker. Det är 
viktigt att man sorterar rätt, det är bara 
metallförpackningar som ska lämnas på 
återvinningsstationen, alla andra saker av metall 
lämnas till återvinningscentralen. När man återvinner 
metall spar man väldigt mycket energi (FTI- 
förpacknings- och tidningsinsamlingen u.d.; SÖRAB 
u.d.). För att göra ny metall krävs det mycket arbete, 

då det från grunden är en klump järn som hämtats upp från en gruva (Spolander, 
2008).   
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Hej! 

Nu är ni i landet för metallförpackningar. Här 

kommer ni att få bekanta er med om vad en 

metallförpackning är. Vad tror ni händer med en 

metallburk om den slängs ute i naturen? Kommer den 

att försvinna? Vet ni det tar faktiskt 100 år för den att 

brytas ner, 100 år det är lång tid, så länge har inte ens 

er mormor, morfar, farmor och farfar levt. Om burken 

slängs i naturen då kan man inte återvinna den, utan 

man måste göra nya. Det gör att det krävs mycket 

arbete och är inge bra för jorden. Det är bra om vi 

återvinner förpackningar av metall, eftersom man kan 

göra nya saker av metallen hur många gånger som 

helst. Kan ni hitta några metallförpackningar i 

väskan?  

Handledning 
 
Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus.  
Lek därefter leken Burken. 

 

 

 

 

: 

Förslag till brev att lägga i resväskan 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Vad tror ni händer med metallburkar som slängs i naturen? 

 Varifrån kommer plåt och metall som en metallförpackning är gjord av?  

 Hur kan vi göra för att inte metallförpackningarna ska slängas i hushållssoporna. 

 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna. Avsluta kapitlet med att 

källsortera de metallförpackningar som blivit över. 

Lek: Burken 

Placera ut metallburken 

synligt. Välj en som börjar 

räkna medan de andra 

deltagarna gömmer sig. 

Räknaren ska sedan hitta 

dem och ropa deras namn 

och var de gömmer sig (om 

det är oklart). Den första 

som hittas blir räknare i 

nästa omgång. 

Lyckas man smyga sig 

fram och sparka till burken 

och ropar ”burken är fri” är 

spelet över och räknaren får 

räkna en gång till.   
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Vindburkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Metallburkar (tvättade och utan etiketter) 

 Färgglada plastpåsar 

 Målarfärg 

 Kontaktlim 

 Lim att lacka med t.ex. master medium 

 Spik och hammare  

 Snöre 

Utförande: 

Börja med att ta bort båda ändarna på metallburken. Grunda dem med en valfri färg och måla 

sedan precis efter tycke och smak. Klipp sedan långa remsor av plastpåsar och limma fast 

dem på burkens insida med hjälp av kontaktlim. Gör två hål på burkens överkant med hjälp av 

en spik och hammare, fast snöret i hålen så att de går att hänga upp den färdiga vindburken. 

Dessa blir till en fin dekoration att hänga upp utomhus. De är fina att se på när de rör sig i 

vinden. För att få vindburkarna att låta kan man trä pärlor, kapsyler, bestick eller annat på 

remsorna som spelar i vinden. Varför inte undersöka varifrån vinden blåser med hjälp utav 

vindburkarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ursprungsidén hämtad från: http://lilla-a-design.blogspot.com/2011/06/vindburkar.html

http://lilla-a-design.blogspot.com/2011/06/vindburkar.html
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Musikinstrument 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Metallburkar i varierande storlekar 

 Risgryn, makaroner, träkulor, ärtor eller liknande 

 Målarfärg  

 Vaxduk  

 Kontaktlim 

 Band/snöre 

 

Utförande: 

Maracas; börja med att ta bort båda ändarna på metallburken. Måla den i valfri färg och 

mönster. Klipp ut två likadana cirklar i vaxduk som är något större än metallburkens diameter. 

Limma kontaktlim runt kanten och fäst vaxduken, glöm inte att fylla din maracas innan du 

limmar på toppen. Fäst gärna ett band/snöre för att få vaxduken att sitta bättre, samt att det 

blir en fin dekoration. 

Trumma; gör likadant som med maracasen men fäst bara vaxduk på ena änden av 

metallburken.  

För att få fram olika ljud från maracasen och trumman kan man testa med andra material att 

täcka ändarna på metallburken med.   
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Burktelefon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Metallburkar 

 Tråd 

 Hammare 

 Spik 

 Frystejp 

Utförande: 

Ta två metallburkar. Tejpa kanten på burkarna med frystejp så att ingen gör sig illa på den 

vassa kanten. Gör ett hål i burkens botten med hjälp av en hammare och spik. Trä ett snöre 

genom hålet, från utsidan, och gör en knut på insidan. Fäst den andra burken i snörets andra 

del så att burkarna sitter ihop i varsin ände av snöret. Tänk på att ha snöret sträckt då man ska 

prata i telefonen. Sedan kan man ju alltid dekorera sin burktelefon om man skulle vilja det.   
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Skrotrobot 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Rena konservburkar 

 Magneter 

 Limpistol 

 Div. metallskrot (gem, värmeljushållare, kapsyler, stålull, skruvar, muttrar, piprensare 

m.m.) 

 

Utförande: 

Limma fast magneter på de föremål som ni har samlat in. Sedan är det fritt fram att bygga sin 

robot genom att fästa magnetföremålen på konservburken. Eftersom allt sitter med magnet 

kan man bygga om sina robotar hur många gånger som helst.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://familyfun.go.com/crafts/can-do-robots-674831/

http://familyfun.go.com/crafts/can-do-robots-674831/
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Syftet med det här kapitlet är att ge barnen en förståelse för vikten av att vi återvinner och 

återanvänder plastförpackningar. Detta gör vi med hjälp av de aktiviteter som kapitlet 

innehåller. Barnen får dessutom utveckla sin förståelse för naturvetenskap och enkla 

fysikaliska fenomen samt sitt intresse och sin förståelse för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra (Lpfö 98).  

Plastförpackningar 

Det finns två olika typer av plastförpackningar, hårda och 
mjuka. Dessa två skiljs åt på en sorteringsanläggning 
innan de återvinns (FTI- förpacknings- och 
tidningsinsamlingen). Plastförpackningar går att 
återvinna upp emot 7 gånger innan plastfibern är utsliten, 
då förbränns den och blir till ny energi. Vid framställning 
av ny plast används olja som är en naturlig råvara. Om vi 
återvinner våra plastförpackningar behöver man inte 
borra efter olja som sedan måste raffineras och 
transportras från t.ex. mellanöstern. För varje kilo plast 
som återvinns, spar vi en liter olja och två kilo koldioxid 
(Dalavfall). Då vi återvinner plastförpackningar blir de till 

nya saker av plast, t.ex. en flaska, en diskborste eller bärkassar. Andra saker av plast 
återvinnas naturligtvis också, men dessa sorteras som grovsopor och lämnas på 
återvinningscentralen (Lunds renhållningsverk 2010). Det tar ca 450 år för plast att 
brytas ner om de slängs ute i naturen (Stiftelsen Håll Sverige rent). 
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Hej! 

Nu är ni i landet för plastförpackningar. Här ska ni 

få undersöka vad en plastförpackning är för något. 

Det finns många olika former, storlekar och de kan 

vara både mjuka och hårda. När man tillverkar plast 

använder man olja. Det finns långt nere i marken, 

men det finns inte hur mycket som helst. För att 

spara på oljan måste vi bli duktiga på att lämna 

plastförpackningarna till återvinning. Dessutom kan 

man återanvända plastförpackningarna till en massa 

annat skoj innan man återvinner dem, bra va? 

Ett enkelt sätt att spara på tillverkningen av 

plastpåsar, är att ta med en egen kasse eller väska då 

man handlar. 

Leta reda på alla plastförpackningar som gömmer 

sig i väskan. 

Handledning 
 
Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus. 
Lek därefter leken Alla som…  
 

 

 

 

 

 

Förslag till brev att lägga i resväskan: 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Vad tror ni händer med plast som slängs i naturen? 

 Varför finns det både mjuk och hårdplast? 

 Om plast slängs i sjön, vad tror ni händer då?  

 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna. Avsluta kapitlet med att 

källsortera de plastförpackningar som blivit över. 

Lek: Alla som… 

Varje barn väljer en 

plastförpackning av det som 

barnen sorterat ut från 

väskan.  

Ställ er i en ring. En börjar 

med att säga t.ex. ”Alla som 

har något med en kork 

springer ett varv runt 

ringen”. Alla som har det 

springer ett varv. Sedan 

fortsätter leken med att 

någon ropar ”Alla som…” 

igen. Variera rörelserna med 

att ropa hoppa, snurra, kryp 

o.s.v. Se till så att alla 

barnen blir uppropade. 
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Solfångare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Petflaska eller annan plastflaska 

 Sax 

 Målarfärg 

 Hålslag eller liknande 

 Snöre 

 

Utförande: 

Klipp av flaskans hals. Klipp sedan remsor hela vägen ner mot flaskans botten så att du sedan 

kan platta ut flaskan till en sol. Måla varje remsa i valfri färg. Gör ett hål i en av remsorna, 

med hjälp av ett hålslag eller liknande. Trä ett snöre genom hålet så solfångaren kan hängas 

upp i fönstret. Om man klipper av flaskan på mitten kan en och samma flaska bli till två 

solfångare, d.v.s. flaskhalsen bildar en solfångare och flaskan den andra. Istället för att måla 

med färg kan man limma på bitar av silkespapper på den. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från:  
http://www.thechocolatemuffintree.com/2011/04/recycled-bottle-flower-sun-catchers.html  

http://www.thechocolatemuffintree.com/2011/04/recycled-bottle-flower-sun-catchers.html
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Drake av plastpåsar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Färgglada plastpåsar 

 Blompinnar 

 Sax 

 Starkt snöre 

 Häftapparat 

 Lim 

 Rasp 

 

Utförande: 

Lägg ihop blompinnarna till ett kors och knyt ihop dem med en bit snöre ordentligt.  En av 

blompinnarna ska vara något längre än den andra. Spänn ett snöre runt om, för att den lättare 

skall ligga gör du skåror i ändarna på pinnarna. Lägg drakstommen på en utvecklad plastpåse 

och klipp sedan några centimeter utanför runt hela stommen. Vik in kanterna över snöret och 

häfta sedan. Knyt fast två snören ett lodrätt och ett vågrätt så att det bildas ett kors, det skall 

inte vara spänt. Knyt fast ett långt snöre (det blir själva linan du håller i draken med) där 

snöret bildar ett kors. Gör sedan en svans av plastpåsar och fäst dem med häftklamrar. Ha en 

drakflygartävling och se vilken drake som håller sig kvar längst uppe i luften.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://svtplay.se/v/1706976/julia_bygger_drake 

http://svtplay.se/v/1706976/julia_bygger_drake
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Fågelmatare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Plastflaska med skruvkork 

 Ett större plastlock från t.ex. en yoghurthink 

 Sax/kniv  

 Snöre 

 Fågelfrön 

Utförande: 

Se till att ni tar en ren plastflaska innan ni börjar. Gör sedan två hål några cm från flaskans 

botten, där trär ni igenom ett snöre som blir till en hänganordning. Därefter klipper eller skär 

ni upp två lite större hål som fröna kommer kunna rinna ut ur, några cm från flaskans hals. I 

plastlockets mitt görs ett hål som är lite större än flaskans öppning, trä locket på flaskhalsen. 

Fyll på med fågelfrön och skruva på korken. Färdigt för att hängas ut, upp och ner i t.ex. ett 

träd. 

 

Vill man kan man göra en fågelmatare av en hink i stället. Då köper man en hink med två lock 

och skruvar fast det nedre locket med undersidan uppåt. Om man borrar några hål i locket kan 

regnvattnet rinna ut. Gör hål i nederkanten av hinken så att fågelfröna kan rinna ut. Häng upp 

den i hinkens handtag på lämplig plats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://skogsknopp.blogg.se/2009/march/fagelmatare.html

http://skogsknopp.blogg.se/2009/march/fagelmatare.html
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Mobil av krympplast 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 5 st. Crème fraiche eller yoghurtburkar 

 Blompinnar 

 Snöre 

 Sax 

 Syl eller spik 

 Bakplåtspapper 

 Ugnsplåt 

 Ugn  

Utförande: 

Placera burkarna upp och ner på en plåt med bakplåtspapper, värm ugnen till 150
o 

C. Ställ in 

plåten med burkarna, dessa kommer att krympa ihop/ smälta ner av värmen till burkens 

ursprungsform. Tänk på att det är varmt i ugnen så låt inte barnen göra detta själva. Gör hål i 

de krympta plastburkarna och trä i ett snöre. Knyt ihop två st. blompinnar med ett snöre så att 

de bildar ett kors. Fäst de 5 krympplasthängena i vardera av ändarna på blompinnarna, samt 

en i mitten av korset. Fäst ett snöre så att ni kan hänga upp er mobil på lämpligt plats.  
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Syftet med det här kapitlet är att ge barnen en förståelse för vikten av att panta 

aluminiumburkar och PET-flaskor samt att vi kan återanvända dessa och göra något roligt 

med dem innan vi pantar. Det gör vi med hjälp av de aktiviteter som kapitlet innehåller. 

Barnen får dessutom utveckla sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen, utvecklar sin 

förmåga att bygga och skapa med hjälp av olika tekniker samt utvecklar sin förmåga att 

använda matematik för att undersöka och reflektera över olika lösningar och andras 

problemställningar (Lpfö 98).  

Panta mera! 

 I det här kapitlet reser vi till landet Panta mera! Att 
panta är ett bra alternativ för att värna om vår miljö. Det 
håller naturen ren och fabrikerna behöver inte tillverka 
helt nya flaskor. Det gör att industrin inte behöver 
släppa ut en massa onödiga utsläpp. När man pantar 
PET-flaskor och aluminiumburkar pressas/plattas de 
ihop och skickas till Returpack där de tas om hand. 
Aluminiumburkarna smälts ner och av plåten görs nya 
burkar. Det betyder att av varje pantad burk blir det en 
helt ny burk, utan att fabriker behöver fylla på med nytt 

material. PET-flaskorna mals ner till små flingor och av dem gör man sedan plaströr 
som skickas till bryggerierna. Där får de blåsa upp rören till den storlek som önskas 
på flaskorna, sedan fylls dessa med dryck. Då man köper en burk eller PET-flaska 
betalar du några kronor i pant. Panten får du tillbaka när du pantar din burkar och 
flaskor (Returpack AB). Av PET-flaskor kan man också tillverka fleecetyg. För att 
framställa fleecetyg som räcker till en tröja går det åt ca 100 st. PET-flaskor 
(Dalavfall). 
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Hej! 

Nu har vi rest till landet Panta mera! Här ska ni få lära 

er vad som menas med att panta. Är det någon som 

har pantat flaskor eller burkar någon gång? Varför gör 

man det? Det gör man för att fabrikerna inte ska 

släppa ut en massa onödiga utsläpp som kan vara 

farliga för miljön. Dessutom är det bättre när man gör 

nya flaskor och burkar av de gamla. Och så får vi ju 

pengar när vi pantar flaskor och burkar. Fast det 

många inte vet är att då vi köper dricka på affären får 

vi faktiskt betala lite extra i en pantavgift. Det är den 

vi får tillbaka när vi är duktiga och lämnar in burkarna 

och flaskorna i pantautomaten. Sedan är det är inte 

alla flaskor och burkar som man pantar, det är bara 

flaskor som kallas för PET-flaskor och burkar av 

aluminium. 

Kan ni hitta några pantburkar/flaskor i väskan? 

Handledning 
 

Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus. 
Lek därefter leken Kims lek. Ytterligare en lek, där barn kan förstå 
vad som menas med att panta är, Pant på leksaker där ett 
pantsystem upprättas på leksaker. Låt alla barn få något som får 
symbolisera pengar, t ex en sten eller en kula. När barnen vill hämta 

ut en leksak får de lämna sin peng i pant. Den får de sedan åter, då de lämnar 
tillbaka leksaken. På samma sätt går det till i verkligheten. Vi betalar en summa i pant 
då vi köper läsk, den får vi sedan tillbaka då vi pantar läskedrycksflaskan/ burken. 
 

Förslag till brev att lägga i resväskan: 

 

 

 

 

 

Att samtala om… 

 Vad tror ni händer med PET-flaskor och aluminiumburkar som slängs i naturen?  

 Varför tror ni att man ska panta? 

 Vad händer med de burkar och flaskor som man pantar? 

 Vad kan man mer göra av PET-flaskor? 

Jobba vidare med kapitlet med hjälp av lärarhandledningarna. Avsluta kapitlet med att panta 

det som blivit över  
Ursprungsidén till pantsystemet är hämtad från Stiftelsen håll Sverige rent: 

http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=2912 

Lek: Kims lek 

Lek Kims lek med hjälp av 

de pantburkar/flaskor som 

ni hittat i väskan. 

 

Kims lek går till så här: 

Placera alla föremål på 

golvet/bordet så att alla 

barn ser dem. Låt barnen 

titta och memorera 

föremålen. Låt alla barnen 

blunda. Ta bort ett eller 

flera av föremålen. Sedan 

ska barnen gissa 

vilket/vilka föremål som är 

borta. 

http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=2912
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PET-flaskebowling  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Några tomma petflaskor 

 Ris eller sand 

 Papper 

 Tejp  

 Boll 

 

Utförande: 

Rengör flaskorna och häll i ris eller sand på botten så att de står lite stadigt och skruva åt 

korkarna. Klipp till några pappersremsor och skriv valfri poäng på dem, tejpa sedan remsorna 

på flaskorna. Spela genom att rulla en boll och räkna samman poängen av de flaskor som man 

lyckas få omkull, kom överrens innan om hur många poäng man skall ha för att vinna.  

Ju mer man fyller flaskorna desto stadigare står de, vilket gör att det blir svårare att få omkull 

dem. Om man låter bli att ta bort etiketten på flaskan och i stället tejpar remsorna över dem så 

kan man panta flaskorna sedan. Man behöver inte ha poängsystem utan räcker att man 

försöker välta så många som möjligt.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Ursprungsidén hämtad från: Vad händer med jorden? (2008)
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Burktorn 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Aluminiumburkar 

 Boll 

 

Utförande: 

Bygg fritt upp ett torn av aluminiumburkar, hur skall man bygga för att det ska bli stadigt? 

Undersök och jämför med varandra. Hur stark är en aluminiumburk? Kan man stå på dem 

utan att de vecklas ihop? Genom att kasta/rulla en boll mot tornen kan man se hur stadiga de 

är.   

 

Öppningsringen som sitter på aluminiumburkarna kan man göra halsband av, eller girlanger. 

De är även roliga att räkna eller lägga i ett eget kombinerat mönster.  

Fyller man burkar med olika föremål t.ex. ris, stenar, pärlor, suddgum etc. kan barnen få gissa 

sig till vad som gömmer sig i burken genom att skaka och lyssna på dem. Fyller man två 

burkar med samma innehåll blir det till ett ljudmemory, barnen ska hitta par genom att lyssna.  
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Vad göms här? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Plastflaska med skruvkork 

 Ris eller sand 

 Små roliga saker att fylla flaskan med (gem, små plastfigurer, ballong m.m.) 

Utförande: 

Fyll den tomma flaskan med de saker ni valt ut. Fyll sedan på med sand eller okokt ris. Fyll 

dock inte helt upp till öppningen, det ska gå att skaka flaskan så att sakerna framträder ur 

sanden/riset. Glöm inte att skruva åt korken ordentligt. Är ni oroliga för att korken ska åka 

upp kan man alltid limma den, men då kan man inte byta ut de saker man gömt inuti flaskan.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén hämtad från: http://lilla-a-design.blogspot.com/2011/03/i-spy-flaska.html 

http://lilla-a-design.blogspot.com/2011/03/i-spy-flaska.html
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Kapsyler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

 Kapsyler 

 Övrigt vad man kan behöva till sitt pyssel 

 

Utförande: 

Dessa underbara kapsyler i metall är oerhört användbara. De är roliga att sysselsätta sig med 

man kan t.ex. sortera dem efter färg, märke eller bara räkna dem. Kanske kan man stapla 

dem?  Eller varför inte trä dem på tråd och du får en vacker girlang. De är perfekta att använd 

som dekoration vid pyssel av olika slag, dutta färg på undersidans kant och använd den sen 

som en stämpel. Spika/limma fast kapsyler på en träbit/kartong och du får en vacker 

kapsyltavla. Använd din fantasi! 

 

Visste ni att om vi skulle återvinna alla kapsyler som blir under ett år i Sverige, skulle man 

kunna tillverka 2200 nya bilar varje år, det är många kapsyler det! 
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Syftet med det här kapitlet är att barnen får avsluta sin miljöresa och att de får en möjlighet 

att besöka en miljöstation där de får lämna sitt skräp för återvinning och på så vis knyta 

ihop säcken.  

Barnen får möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och att de utvecklar 

sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar (Lpfö 98). 

Miljöstationen 

I det här kapitlet avslutar vi vår miljöresa med att bl.a. besöka en miljöstation. En 
miljöstation ett ställe där man lämnar förpackningar av olika slag 
(tidningar/returpapper, pappers- metall-, glas- samt plastförpackningar) till 
återvinning. Man slänger det som ska återvinnas i olika containrar märkt med rätt 
symbol. Därefter transporteras de olika materialen till en uppsamlingsplats så att man 
får ihop stora mängder material. Efter det fraktas det vidare till en 
sorteringsanläggning eller direkt till en återvinningsanläggning. Har man sådant som 
inte är en förpackning och heller inte får lämnas på miljöstationen, t.ex. plaststolar, 
cyklar, speglar m.m., lämnas det in till den kommunala återvinningscentralen. I 
soptunnan slängs övrigt hushållsavfall, d.v.s. brännbart och matrester (Wikipedia, 
den fria encyklopedin 2011; FTI- förpacknings- och tidningsinsamlingen u.d.) 
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Hej! 

 

Vad jag är imponerad över allt som ni har gjort under 

er resa. Ni har återanvänt och tillverkat massor av nya 

saker. Men det som blivit över, som ni har samlat 

ihop i era källsorteringskärl behöver ju återvinnas, 

vart gör man det? Ni kan väl göra en utflykt till 

miljöstationen där ni kan lämna ert skräp till 

återvinning. Vet förresten alla vad en miljöstation är? 

Det är där man lämnar alla förpackningar till 

återvinning.  

Handledning 
 
Öppna resväskan och läs upp brevet. Samtala med barnen om det 
som stod i brevet, låt deras frågor och funderingar vara i fokus.  
Lek därefter leken Miljöstationen. 
 

 

 

 

 

 

 

Förslag till brev att lägga i resväskan: 

 

 

Att samtala om… 

 Vad kan vi göra med vårt skräp? 

 Vad har varit roligt under miljöresan? 

 Varför är det viktigt att vi återvinner och återanvänder? 

 

Knyt ihop er miljöresa med att gå till miljöstationen och släng ert insamlade material. Avsluta 

allt med att ha en utställning där ni visar upp vad ni gjort under miljöresan, både 

dokumentation och det barnen skapat. Bjud gärna in föräldrar och syskon.  

Lek: Miljöstationen 

Märk ut sex st. olika bon 

som representerar glas, 

metall, plast, 

pappersförpackningar, 

tidningar/returpapper 

samt pant. Eller välj ut 

några av dessa. Alla barn 

ställer sig tillsammans i 

ett bo. Pedagogen ropar 

ut ex. glas och då ska 

alla barnen springa till 

boet glas.  
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Information till vårdnadshavare  

 

Hej!  

 

Vi heter Åsa Svedberg och Elin Modig och vi läser den sista terminen till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Det innebär att vi ska skriva ett examensarbete, vi har valt att utforma ett 

arbetsmaterial för förskolan som har fokus på återvinning och återanvändning. Vi vill att 

barnen ska få prova delar ur arbetsmaterialet, för att vi på så vis kan få veta om 

arbetsmaterialet uppfyller de mål och kriterier som vi har satt upp. Så vi hoppas att vi får 

prova det tillsammans med ert/era barn. Vi önskar att vårt arbetsmaterial ska leda till att fler 

förskolor börjar arbeta med miljöfrågor och att barnen får en förståelse för att vi alla måste 

hjälpas åt för att värna om vår miljö.  

 

Under tiden som barnen provar materialet kommer vi att videobservera dem och efteråt 

samtala med barnen om det vi har gjort. Det gör vi för att vi ska få en uppfattning om vad 

barnen tyckte om aktiviteten, samt för att se om vårt arbetsmaterial lämpar sig som ett 

pedagogiskt material. Vi ser videokameran som ett bra hjälpmedel då den kan stå i 

bakgrunden och fånga det som sker samtidigt som vi är delaktiga med barnen. Det filmade 

materialet kommer vi sedan att analysera, det är ingen annan än vi som kommer att få ta del 

av det som vi filmat. Av sekretesskäl kommer filmen, efter avslutat examensarbete, lämnas in 

till Högskolan i Gävle för arkivering, efter ett år förstörs allt material.  

Vi vore tacksamma om ni vill fylla i nedanstående talong och lämna till någon i personalen.  

 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Åsa: xxx xxx xx xx                               Elin: xxx xxx xx xx  

Handledare: Elisabeth Björklund Högskolan i Gävle e-post: xxx@xxx.xx 

Tack på förhand med vänliga hälsningar Åsa Svedberg och Elin Modig  







 

Barnets namn: 

 

Ja. Vi samtycker till vårt barns medverkan. 

 

 

Nej. Vi vill inte att vårt barn medverkar. 

 

 

Datum och vårdnadshavares underskrift:
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Checklista vid samtal med barn 

 

Be barnen berätta: 

 Vad har ni gjort? 

 Vad använde vi för något? 

 Vad var roligt/roligast? 

 Nämna begrepp och ord (Miljöstation m.m.) 
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Enkätundersökningens frågeformulär 
 

Enkät kring arbetsmaterialet: Miljöresan 

Vad anser du om frågorna nedan, markera med ett kryss i en ruta och motivera varför.   

   

  Ja     Nej      Delvis     Kommentar/exempel: 
Inspirerar arbetsmaterialet  

Miljöresan dig att arbeta  

med frågor rörande  

hållbar utveckling? 

 

Kan källsortering vara ett bra  

sätt att starta ett  

miljöarbete på?   

 

Anser du att materialet  

synliggör på, ett enkelt sätt,  

hur man kan arbeta med  

hållbar utveckling i  

förskolan? 

 

Tycker du att Miljöresans  

innehåll är varierande? 

 

Tror du att materialet 

inspirerar till ett lustfyllt  

lärande hos barnen?  

 

Känner du att Miljöresan  

kan vara till en hjälp  

att uppfylla strävansmålen  

i Lpfö98? 

 

Har du tidigare stött på 

något arbetsmaterial 

liknande Miljöresan? 

 

Skulle du kunna tänka 

dig att använda ett 

material som 

Miljöresan? 

 

Har Miljöresan  

gett dig några nya idéer  

till att jobba med 

hållbar utveckling? 

 

Kan Miljöresans aktiviteter  

passa i din barngrupp? 

 

Tror du att Miljöresan  

går att utveckla?  
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Vad är din helhetssyn på arbetsmaterialet: Miljöresan? 

 

 

 

 

 

 

Övriga tankar och synpunkter kring materialet: 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Sammanställda enkätsvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ja  Nej  Delvis 

Inspirerar arbetsmaterialet  
Miljöresan dig att arbeta  
med frågor rörande  
hållbar utveckling? 

2 
    

Kan källsortering vara ett bra  
sätt att starta ett  
miljöarbete på?   2 

    

Anser du att materialet  
synliggör på, ett enkelt sätt,  
hur man kan arbeta med  
hållbar utveckling i  
förskolan? 

1 

  

1 

Tycker du att Miljöresans  
innehåll är varierande? 2 

    

Tror du att materialet 
inspirerar till ett lustfyllt  
lärande hos barnen?  

1 
  

1 

Känner du att Miljöresan  
kan vara till en hjälp  
att uppfylla strävansmålen  
i Lpfö98? 

2 
  

1 

Har du tidigare stött på 
något arbetsmaterial 
liknande Miljöresan? 

1 1 
  

Skulle du kunna tänka 
dig att använda ett 
material som 
Miljöresan? 

2 
    

Har Miljöresan  
gett dig några nya idéer  
till att jobba med 
hållbar utveckling? 

2 
    

Kan Miljöresans aktiviteter  
passa i din barngrupp? 1 

  
1 

Tror du att Miljöresan  
går att utveckla?  
 

2 
    


