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Sammanfattning:  

Syftet med mitt arbete är att ge barnen och pedagogerna bakomliggande kunskaper om 

processen från planta till kartong, för att de ska få en innebörd och mening med deras arbete 

att återvinna. Valet att göra ett arbete om pappersprocessen grundar sig på att det är ett 

material som barnen använder dagligen på förskolorna, kanske många gånger utan att riktigt 

reflektera över det. Jag ville skapa ett material som kunde inkludera så många delar av 

förskolans läroplan som möjligt. 

I detta examensarbete har jag skapat en film som barnen ska kunna titta på både med och utan 

vuxna, och till denna film skapade jag också ett arbetsmaterial som lärarna ska kunna använda 

sig av om de t ex vill använda materialet som ett temarbete.  

För att utvärdera materialet har jag visat det för några förskollärare och sedan intervjuat dem. 

Enligt mina intervjuer finns det hos förskollärarna en efterfrågan på material som är lätta att 

arbeta med, och de tyckte att mitt material kan vara användbart i syftet att främja och gynna 

arbetet med hållbar utveckling.  

Mina intervjuer visar att samarbeten med det omgivande samhället är nästan obefintliga på de 

här förskolorna. Samtidigt verkar en efterfrågan finnas hos förskollärarna på bra material, och 

det borde vara av samhällsintresse att inkludera förskolorna i arbetet att främja hållbar 

utveckling. Det är viktigt att förskolorna involveras i arbetet för att skapa en hållbar 

utveckling, och återvinning av material är en viktig del för att ta hänsyn till miljön och skapa 

en hållbar utveckling.  
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1 INLEDNING 
 

”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.” Lpfö 98 s.7 

 

När vi var ute och gjorde våra sista veckors VFU, hade vi en uppgift då vi skulle intervjua och 

ta reda på om, och hur de arbetade med hållbar utveckling i förskolan. Till en början så tyckte 

personen jag intervjuade att det var svårt att komma på något. Jag tolkade det som att det 

berodde på att begreppet hållbar utveckling är så brett och svårdefinierbart. Jag tänker att det 

kanske är så att vi överlag pratar och diskuterar för lite om hållbar utveckling och vad det är. 

Vid projektarbetets början kom jag på att det skulle vara roligt att göra ett arbetsmaterial till 

barn och förskolor, som de kan använda sig av och jobba med, till att på ett enkelt och 

intressant sätt lära sig om och undervisa i hållbar utveckling. Tanken var ett material som 

barnen kan använda och titta på själva, men som även förskollärarna kan använda sig av i 

arbetet med barnen t ex som ett temaarbete, och på så sätt gå in lite djupare i och utveckla 

kunskaperna hos barnen.  

Hållbar utveckling är väldigt viktigt och det är något som vi alla borde jobba med. Barnen är 

vår framtid, därför är det extra viktigt att de får bra kunskaper så att de kan jobba vidare och 

sträva efter att göra vår värld mer hållbar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.  

På det sista VFU besöket fastnade jag för att de delvis återvinningssorterar, men det var inget 

som  barnen hade gjorts delaktiga i. Jag tycker att det var tråkigt att höra, för hur ska barnen 

lära sig om de inte får vara med? Jag tror att det är väldigt viktigt att ge barn bakomliggande 

kunskaper så att de förstår och får en mening till varför de ska göra saker. 

Papper och kartong är material som barnen har daglig kontakt med, utan att kanske riktigt 

reflektera över. Materialet är relativt billigt och tillgången är stor, det används till barnens 

pyssel, vid sagostunderna i form av en bok, vid måltiderna i form av förpackningar, listan kan 

göras lång. Papper är en av våra viktigaste råvaror, och med återvinningen inräknad så är 

papper vårt allra miljövänligaste material.  

Jag har därför valt att göra ett material om pappersbruk för att lära barnen och kanske även 

förskollärarna om det och ge dem kunskaper och förståelse för varför det är viktigt att sortera 

och återvinna. 
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Jag funderade lite på vad som skulle kunna göra barnen intresserade. Själv är jag väldigt 

intresserad av färger, min upplevelse är att det är något som också intresserar och lockar barn. 

När vi i förskollärarutbildningen läste specialisering valde jag bildpedagogik, då fick vi bland 

annat prova på att teckna serier, och det var ett tillfälle då man verkligen kunde jobba med 

och använda sig av färger.  

Först tänkte jag göra materialet som en serie och redovisa den som en flipchart, men sen läste 

jag en IT-kurs och upptäckte att det finns många fördelar med att inkludera IT. Att jobba med 

IT ger många fler möjligheter att skapa något som kan fånga barnens intressen på olika sätt. 

Min idé om att jobba mycket med färger och att rita bilder fick kvarstå, men jag valde att 

lägga in bilderna i datorn och lägga till lite ljud och rörelser så att slutresultatet blir som en 

film. Jag hoppas på så sätt kunna väcka ett intresse hos både barnen och förskollärarna, och 

att de känner att det är ett material som de skulle vilja använda.  

 

.  

1.1 Bakgrund 

 

Det är viktigt att ha ett syfte med sitt arbete med barnen, och det kan vara bra att börja i det 

vardagliga så barnen får något att relatera till. Ofta kan det också vara så att vi tar de 

vardagliga saker för givet, men det kan vara nyttigt att ifrågasätta och fundera över dem. Om 

man får en djupare förståelse för saker gör man dem med en mening, man får en relation och 

kan bli mer engagerad. I boken Det lekande lärande barnet (2003) citerar de Pramling & 

Mårdsjö; 

 

”Att problematisera det för givet tagna är ett bra sätt att få barn att börja tänka och fundera, 

vilket krävs för att deras förståelse skall utvecklas.” (s.64) 

 

För att barnen ska börja problematisera det för givet tagna så måste vi uppmuntra deras 

tänkande. Pramling m fl (2003) menar att det är kommunikationen, situationen och 

efterfrågan som framkallar tänkandet, som i sin tur kan leda till att börja problematisera det 

för givet tagna. Vi måste få barnen att tänka och reflektera mera, skapa ett intresse hos dem.  

Andersson (2000) skriver om hur det var förr och hur det ser ut idag. Vissa barn växer upp 

nära naturen, medan andra växer upp mestadels med betong, vilket ger skilda förutsättningar 

för deras personlighetsutveckling. Förr i tiden hade alla meningsfulla sysslor i hemmen som 

bidrog till att vardagen fungerade, idag saknar många barn meningsfull sysselsättning. De 
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kulturella möjligheterna är idag bättre, men utnyttjas ofta inte, utan tiden kan fördrivas med 

meningslösa aktiviteter så som passiv underhållning framför teven. Pramling m fl (2003) och 

Andersson (2000) menar att man ex på tidigt 1900-tal ofta hade det besvärligt rent materiellt 

och fick uthärda fysiska påfrestningar. Idag är påfrestningarna på människor mer av psykisk 

karaktär, och genom sin utvecklingshistoria är människan bättre beredd på att klara av fysiska 

än de psykiska påfrestningarna.   

Sen kanske det är så att barnen även får ut mycket av att titta på teve, men idag lämnar 

samhället så mycket intryck, och vi matas dagligen med hur mycket intryck och information 

som helst. Hur ska vi hinna smälta allt? Det känns som att det är viktigt att vi tar ett litet steg 

tillbaka och funderar lite, ingen skulle må dåligt av att använda kroppen mer och vara ute i 

naturen och friska luften. När vi tänker så kan vi också tänka på att i samma veva försöka 

väcka intresset hos barnen för de förgivet tagna sakerna i vardagen, och ge dem en större 

mening.  

 Alla barn har olika förutsättningar och färdigheter, då ska vi komma ihåg hur viktig 

skolan/förskolan är, där ska alla kunna mötas under samma förutsättningar och där kan 

barnens talang och kreativitet komma fram. Som det står i Lpfö 98 så ska vardagen på 

förskolan vara lärorik och trygg för alla barn, den ska även vara rolig och lägga grunden för 

ett lärande som kommer att pågå hela livet. Andersson (2000) menar att skolan/förskolan är 

en plats där många idéer kan skapas och förändringar genomföras, det ges förslag på att man 

på skolan/förskolan kan odla, kompostera och laga mat. Dessa är alla aktiviteter som också 

har en genuin mening.  

Lpfö 98 tar upp att temaarbeten är ett bra sätt till att göra barnens lärande mångsidigt och 

sammanhängande, det ger även pedagogerna goda förutsättningar till att gynna barnens 

förmåga till att reflektera och iaktta. Dessutom ger det pedagogerna tillfälle till att ge barnen 

möjligheter att söka lösningar och svar i en enskilt fördjupad fråga. Temaarbeten ger även 

möjlighet till att basera lärandet på samspel mellan vuxna och barn, men även på samspel 

mellan barnen. Det ger även barnen möjligheter till att förbättra sina talspråk, ordförråd och 

begreppsförståelse, och de kan även få möjlighet till att leka med ord, uttrycka tankar, ställa 

frågor, kommunicera med andra, berätta och argumentera. Allt det här är viktiga delar i Lpfö 

98, ett temarbete kan vara ett väldigt bra sätt att väva in många olika delar från läroplanen.  

 

Lpfö 98 tar också upp en rad olika exempel på varför ett sådant här material som skapats i det 

här arbetet kan vara användbart; 
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*”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö” s.4 

*”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

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

och samhälle påverkar varandra.” 

*”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn 

möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet 

samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet” 

*”utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö” 

*”verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan” 

*”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” mål s.8 

 

 

1.1.1 Barn och samhället  

 

Skolan och förskolan är viktig för barnen på väldigt många sätt, och det är också där man kan 

nå barnen. Lpfö 98 tar upp att förskolorna ska arbeta med demokratiska former och på så sätt 

lägga en grund för att skapa ett intresse hos barnen och grunden till ett växande ansvar till att 

de senare ska delta aktivt i samhällslivet. 

Det finns på förskolor/skolor ypperliga tillfällen för samhället att engagera sig i barnen, och 

där kan de nå väldigt många barn samtidigt. Man kan tycka att samhället borde ha det största 

intresset att engagera och informera barnen, samtidigt som ansvaret ligger hos 

lärarna/förskollärarna att bjuda in samhället.  

Jonstoij och Tolgraven (2001) citerar en pedagog som hävdar att världen idag är stor och svår 

att förstå sig på, och att det ofta leder till separeringar och splittringar för att försöka göra det 

enklare. Men hon menar på att separation är en strategi och att den kan hota våra förmågor till 

att se samband i vår vardag, och det gör att vi i det pedagogiska sammanhanget gör det svårt 

för barnen att uppleva och skapa mening. Förskolan och skolan riskerar då också att minskas 

till en egen värld som blir avskuren från omvärlden. Den pedagog som citeras är verksam i 

Italien och arbetar utifrån pedagogiken Reggio Emilia. I vissa delar av Italien låter de barnen 

ta plats i samhället, t ex genom att barnen har utställningar i lokala butiker, eller att man mitt 

på dagen kan möta en grupp barn på en huvudgata i staden som är i full färd med att ta sig an 

att måla ett motiv i staden. Förskolorna och barnen tar också hjälp av samhället i olika 
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sammanhang, t ex om de har behov av ett nytt bord så bestämmer de sig för att skapa ett 

själva, de låter barnen fundera och upptäcka hur man på bästa sätt kan göra, och vem är sen 

bäst på att visa och förklara? Jo en snickare, så då bjuder de in en sådan. Det verkar finnas ett 

genuint intresse från förskolorna att samarbeta med samhället och vice versa. 

För grundaren av Reggio Emilia, Loris Malaguzzi och de andra pedagogerna, var det viktigt 

att göra förskolan synlig i stadslivet. De ville också visa barnen att förskolorna som de vistas i 

om dagarna, befinner sig på en plats i världen som de hör ihop med (se Jonstoij och Tolgraven 

2001). 

 

 

1.3 Frågeställning 

* Anser förskollärarna att mitt material kan vara användbart i syfte att främja kunskaper om, 

samt gynna arbetet med hållbar utveckling? 

 

 

2 METOD  

 

2.1 Arbetsmaterial - Processen 

 

När jag skulle börja med mitt examensarbete hade vi nyligen varit ute på vår sista VFU 

period. Vi hade då en uppgift att göra en intervju och ta reda på om och hur, de arbetade med 

hållbar utveckling. Jag hade sett att de delvis källsorterade där på avdelningen, men fick då 

reda på att det inte var något som de gjorde barnen delaktiga i.  

Då föddes en idé hos mig om att göra ett material som kunde lära både barn och vuxna mer 

om hållbar utveckling. Jag tror att det är väldigt viktigt och nyttigt att få kunskaper om hur 

saker går till och varför man ska göra saker, i det här fallet källsortera. Om man har kännedom 

om bakomliggande kunskaper så får man ett syfte och en mening med handlingen. För mig 

kändes det viktigt att välja något som barnen kunde relatera till. Sortering av papper och 

kartong hade de framme och synligt där på avdelningen, och det är material som de använder 

dagligen därför tyckte jag att det var ett bra val. Jag ville beskriva processen för dem från 

planta till kartong, så att de skulle få en liten inblick i hur det går till och hur häftigt det 

faktiskt är med denna process.  
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Jag tror att det är många som inte vet hur processen går till, jag hade faktiskt inte heller helt 

koll på hela förloppet. Jag hade lite kunskaper om skogsprocessen, men inte alls några 

kunskaper om fabriksprocessen. Jag ville ta med hela processen och försöka berätta om den 

på ett förenklat sätt, och att detta material kunde utgöra en bild av helheten.  

Valet att göra en film skapade också olika valmöjligheter om man vill jobba med materialet 

på olika sätt, då man både kan stoppa, börja om, pausa och hoppa emellan bilderna. 

De fyra första bilderna kunde jag rita direkt från mina egna erfarenheter, jag har själv 

planterat skog flera gånger så jag vet hur det kan gå till och vad man kan uppleva. Jag märkte 

under hela arbetets gång att det blir en annan sak när man har upplevt det själv, man får en 

relation till det, och man får en förståelse på ett helt annat sätt. En skördare hade jag aldrig 

tittat riktigt nära på, min pappa hade en leksaksmodell som jag tittade på när jag ritade, sen 

fick jag även uppleva en riktig skördare ute i skogen. När jag ritade röjningsbilden ritade jag 

av min pappa när han höll en röjsåg.  

Det svåraste var när jag skulle förmedla processen från fabriken i bild. Tidigt i arbetets gång 

var jag på ett studiebesök hos en pappersfabrik och fick då ta del av lite material och titta på 

en stor modell av fabriksområdet, och jag började därigenom få en klarare bild av processen. 

När jag hade ritat färdigt skogsbilderna var jag på ännu ett studiebesök på fabriken och då fick 

jag möjlighet att gå en rundtur inne på fabriken. Jag tyckte dock fortfarande att det var svårt 

att kunna förmedla processen från fabriken i bild på ett bra sätt. Jag hade tittat lite i ett 

material som Korsnäs använde tidigare, den sk ”Kartongresan”, och jag tycker att den 

förklarar på ett enkelt sätt hur det går till, men jag ville försöka göra det mer 

verklighetsbaserat. Det var ändå svårt att veta hur jag skulle kunna rita för att göra det 

intressant för barnen.  

Det första steget var att rita mycket utifrån den stora modellen av fabriken. För att försöka 

göra det mer intressant använde jag mig av möjligheterna att kombinera olika medier som IT 

ger möjlighet till. En idé var att spela in ljud till några bilder, så jag gick ut i skogen och 

spelade in ljud från en skördare och en lastbil och fick då en ytterligare inblick i deras arbete 

med skogsbruket. Jag fick även möjlighet att spela in ljud på fabriken. Barn får på grund av 

säkerhetsrisker inte komma in i fabriken, så då blev ljuden ytterligare ett sätt att ta fabriken till 

barnen.  

Sista bilden som skulle visa hur viktigt det är att sortera, var viktigt för mig att den föreställde 

en för barnen bekant miljö. Jag ritade därför ett kök från en förskola där barnen efter en 

måltid sorterar kartongprodukter.  

Innan jag började arbeta med mitt material så läste jag igenom Lpfö 98 och där stod det; 
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”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner”(mål, s.10) 

 

På den tredje bilden målade jag blommor i form av Billerud Korsnäs logga, vilket man kan 

säga är en symbol. För mig kändes det inte viktigast att göra bilderna helt verklighetsenliga, 

jag tycker att det blir mysigt med lite fantasi i bilderna. Jag tycker om bilder där det händer 

mycket, där det finns mycket att upptäcka, och om jag hade haft mer tid hade jag jobbat ännu 

mer med bilderna.  

I bild nummer fyra finns det noter som symboliserar att fågeln sjunger.  

På framsidan ritade jag en gran, ett regnmoln och en sol, vilket symboliserar fotosyntesen, i 

Lpfö 98 står det också: 

 

”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”(mål, s.10) 

 

Jag tyckte det var viktigt att rita ursprunget till produkterna, t ex på mjölkkartongerna har jag 

ritat en ko, på blåbärsfilskartongen har jag ritat blåbärsplantor. På sista bilden har jag ritat 

produkter som är exempel på vad man kan sortera placerad på framsidan av behållarna så 

barnen ska kunna titta.  För det är inte säkert att barnen har reflekterat över var olika saker 

kommer ifrån. 

När bilderna var färdiga så var det dags att skapa filmen. Jag fotade alla bilderna med en 

digitalkamera och la sedan in dem i datorn. För att skapa filmen har jag använt mig av ett 

program som heter Photo Story och som är gratis att ladda ner. Programmet är lätt att förstå 

sig på och kan användas i arbetet med barnen.  

Jag la in bilderna i Photo Storyn och i detta program kunde jag förbättra skärpan på bilderna 

så att färgerna blev mer synliga. Därefter skulle jag lägga in de ljud som jag hade valt ut till 

några bilder, men jag var först tvungen att redigera ljuden lite grann och det gjorde jag i ett 

program som heter AimOne MP4 Cutter and Joiner, som också var gratis att ladda ner från 

nätet. När jag skulle lägga till ljuden till bilderna upptäckte jag att det bara gick att ha ett ljud 

till varje bild, det tyckte jag var synd för jag hade tänkt använda mig av flera ljud. När jag la 

in ljuden anpassade jag även vissa bilder så att det blev en viss riktning och fokus.  

När bilderna och ljuden var klara var det dags för mig att prata in min berättarröst till 

bilderna. Innan hade jag gått igenom alla bilder och skrivit ner vad jag tänkte säga. Samtidigt 
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som barnen kan få en utmaning i nya ord och uttryck i filmen, så försökte jag koppla några 

saker till något jag tror de kan relatera till, t ex förklarar jag i filmen att färdiga pappersrullar 

kan väga 35-40 ton och att det är ungefär samma vikt som åtta stora elefanter. Till några 

bilder fick jag kolla hur många sekunder jag skulle låta gå innan jag pratade in, för att inte 

ljudet skulle överta min röst.  

Sen var filmen färdig och jag började då med arbetsmaterialet. Jag hade även där tittat på 

varje bild och skrivit ner lite stödord till vad jag skulle skriva. Under skrivandets gång läste 

jag också igenom läroplanen för förskolan och försökte få med så många punkter ur den som 

möjligt kopplade till arbetet.  

Det kändes viktigt att ha med praktiska exempel på hur man kunde förankra kunskaperna hos 

barnen. Jag hittade själv på några exempel, och några andra exempel kände jag till lite grann 

sen tidigare och sökte upp en del information på Internet för att formulera klart dessa 

exempel. 

 

 
2.2 Utvärdering 

För att kunna utvärdera materialet kändes det viktigt att göra en test. Tanken var att det var 

bra att testa det på några förskollärare och ta reda på vad de tyckte. Det var också 

huvudfrågan i det här arbetet, för om inte förskollärarna skulle tycka att materialet går att 

använda, så kommer inte barnen överhuvudtaget att få någon möjlighet till att ta del av detta 

material.  

 

 

2.2.1 Urval 

Hela materialet, det vill säga filmen och arbetsmaterialet, har visats för fyra förskollärare. De 

jobbar på olika förskolor i en kommun i mellersta Sverige. Jag valde de förskollärarna för att 

jag varit i kontakt med dem tidigare. En av förskollärarna träffade jag personligen, de andra 

mailade jag till.  

De forskningsetiska aspekterna uppfylldes genom att jag talade om för förskollärarna att det 

var helt frivilligt att delta, och att de när som helst kunde dra sig ur. De enskilda individernas 

integritet skyddades genom att jag behandlade deras uppgifter konfidentiellt. Patel & 

Davidsson (2011) menar att det är väldigt viktigt att det inte går att identifiera enskilda 

individer när ett resultat presenteras.  
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En av förskollärarna som jag träffade personligen hade även sju barn (i åldrarna 5-6 år) med 

när vi tillsammans såg filmen. 

 

 

2.2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att undersöka vad förskollärarna tyckte om materialet användes ganska öppna 

intervjufrågor. Intervjufrågorna finns bifogade i en bilaga.  

 

 

2.2.3 Procedur 

Tre av förskollärarna tog jag kontakt med via telefon, och mailade därefter mitt material och 

intervjufrågorna. Nackdelen med att göra så var att jag inte hade någon bra kontroll på när de 

valde att titta på materialet, och jag kunde inte få någon dialog med dem som det var tänkt när 

jag skrev intervjufrågorna. Fördelen var att de i lugn och ro kunde sätta sig ner och titta, 

fundera och svara på frågorna. 

För den fjärde förskolläraren visade jag personligen materialet. Jag hade haft kontakt med 

henne innan och förklarat vad mitt arbete handlade om och vad jag ville att hon skulle göra. 

Hon fick börja med att titta på filmen, och sju barn från hennes avdelning ville också titta på 

filmen så de fick också sitta med. Jag hade med min bärbara dator som filmen skulle visas på, 

och jag hade även med mig högtalare så det skulle höras tydligt och bra. Tyvärr så fungerade 

inte högtalarna när jag kom dit, och det var verkligen synd eftersom ljuden, både de jag har 

spelat in och när jag pratar, är viktiga komponenter i materialet. Vi löste det så pass att vi 

kunde sätta oss i ett personalrum så det blev tyst och lugnt, då gick det ändå att höra ganska 

bra.  

När filmen var slut fick barnen gå ut ifrån rummet, och förskolläraren fick titta på 

arbetsmaterialet. Slutligen ställde jag intervjufrågorna till henne, hon svarade och jag skrev 

ner hennes svar. I efterhand kan jag känna att det hade varit bättre att spela in samtalet, om jag 

inte hade antecknat hade det varit lättare att fokusera på dialogen. 

Intervjufrågorna var samma för alla förskollärare. Mina val av intervjufrågor grundade sig i 

att jag först ville få en liten överblick över vad just hållbar utveckling är för dem, eftersom 

mitt intryck var att begreppet känns svårdefinierbart. Jag ville även ta reda på hur de arbetade 

med hållbar utveckling på förskolan, och om de skulle vilja jobba med det mer och i så fall 

hur, och hur de gjorde barnen delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. Jag ville ta reda på 

detta eftersom tanken med mitt material är att göra barnen mer delaktiga, vilket senare kan 
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leda till att barnen i sin tur påverkar sin omgivning i arbetet med hållbar utveckling. 

Huvudsyftet med intervjufrågorna var sen att ta reda på vad de tyckte om mitt material och 

om de skulle kunna tänka sig att använda sig av det.  

 

 

3 RESULTAT 

Resultatet är en sammanfattning av förskollärarnas svar på intervjufrågorna. Jag har valt att 

dela upp resultaten i underrubriker efter intervjufrågorna. 

 

3.1 Vad är hållbar utveckling för dig? 

Det är viktigt att vårda naturen och använda den på ett varsamt sätt så också kommande 

generationer kan njuta av den. När vi tar måste vi också ge tillbaka, t ex när vi åker mycket bil 

så kan vi kompensera det genom att gå och cykla mycket när vi absolut inte måste använda 

bilen. Det är också viktigt att prata med barnen om detta för de i sin tur kan vara med att 

påverka sina föräldrar osv.  

Ett annat sätt att vårda naturen är att ta tillvara och förnya material, komma på nya sätt att 

använda dem på. Man kan prata om när man köper nya saker, och fråga sig om det är 

nödvändigt, man kan ju också ärva saker.  

Viktigt är att försöka tänka och se framåt och komma på nya sätt och lösningar på saker så att 

det gör så liten skada på naturen som möjligt.  

 

 

3.2 På vilket sätt arbetar ni med hållbar utveckling här på förskolan? 

Barnen plockar skräp i skogen, pratar om att man måste plocka upp efter sig. De arbetar med 

att återvinna och sortera skräp mer eller mindre, men tycker att det arbetet skulle kunna 

utvecklas. De försöker med att ta tillvara på gammalt material och återanvända dem för att 

skapa nya saker, t ex som de använder till att bygga, leka och skapa med.  

På en förskola har de egen kompost, och där tar de hand om utsorterad mat.  

En av förskollärarna berättar om att de har en städdag på gården då barnen får vara med och 

hjälpa till, de försöker också gå till skogen så ofta de kan för att på så sätt väcka ett intresse 

hos barnen som kan leda till att de får en känsla av att vilja vara rädd om den.  
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3.3 Skulle ni vilja jobba med det mer? I så fall på vilket sätt? 

Hållbar utveckling är en viktig fråga och eftersom saker ständigt utvecklas så är det bra att ha 

kunskaper om vad hållbar utveckling är, och vad man kan göra för att främja den. Viljan finns 

att lära sig mer så man kan göra vad man kan på förskolan. Det är viktigt att barnen får vara 

med och lära sig från tidig ålder. Man ska vara lyhörd för vad som fångar barnens intressen 

och jobba vidare med det. Det är också viktigt att reflektera med barnen om varför man gör 

olika saker, t ex varför man sopsorterar.  

En förskollärare uttrycker att det är svårt att få till allt man vill, det är många olika saker som 

är viktiga, och menar att man på förskolan är och nosar på mycket men att barnen sen får lära 

sig mer i skolan. Hon menar att det ofta är säkerheten som sätter stopp för att åka iväg på 

olika saker, att det är väldigt mycket ansvar att åka iväg, speciellt idag när barngrupperna bara 

blir större och större. Barnen är rätt små när de går på förskola så de hinner med att göra mer 

saker sen. Men det är viktigt att prata om hur vi kan påverka och vad vi kan göra, förklara och 

visa exempel.  

En annan förskollärare uttrycker att hon skulle vilja göra studiebesök på t ex sopstationer och 

vattenverk, experimentera och vara mer ute i skogen i mindre grupper. 

 

 

3.4 På vilket sätt gör ni barnen delaktiga i ert arbete med hållbar utveckling? 

På förskolan där de har en egen kompost är barnen delaktiga i den processen. De försöker 

också att prata om och diskutera om saker som rör hållbar utveckling allmänt i vardagen inte 

bara under samlingar och dylikt.  

Förskollärarna försöker få barnen att återanvända material. På en av förskolorna får barnen t 

ex återanvända spill som blir över när de sitter och klipper, det får de lägga i en låda och 

använda när de behöver klippa mindre saker. En annan förskola har låtit barnen skapa med 

skräpmaterial och sedan haft en utställning. De brukar också använda sig mycket av litteratur 

som de läser för barnen och försöker samtala utifrån.  

En förskollärare tar upp vikten av att prata om att man ska vara rädd om leksakerna, försöka 

få dem att förstå värdet i dem och att man inte bara ska köpa nytt hela tiden. Vikten av att 

prata om att man bara ska ta så mycket mat man kommer att äta och man tar också upp att 

man hellre ska ta lite mat först för att sedan fylla på med mer mat om man önskar. 
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Att försöka ge barnen möjlighet till naturupplevelser är ett bra sätt att göra barnen delaktiga 

tycker en av förskollärarna. De vill på så sätt försöka väcka nyfikenheten hos barnen om hur 

saker fungerar. Vikten av att prata med barnen och berätta saker tas upp, men även att man 

ska vara lyhörd inför barnens funderingar och lyssna så att man kan jobba vidare med dem.  

Sortering verkar vara gemensamt att jobba med i de här förskolorna.  

 

 

3.5 Har ni något samarbete med det omgivande samhället? I så fall vad? Är det då ni 

eller dem som har tagit kontakt? 

Det är bara en förskollärare som kommer på att de har haft lite samarbete med det omgivande 

samhället. Vid lucia brukar de gå över vägen och lussa för pensionärerna som bor där på ett 

boende. Det var förskolans initiativ, men nu ska boendet flytta. De har även när de jobbade 

med en bok om eld varit på studiebesök på brandstationen någon gång. Det var väldigt 

uppskattat av barnen, men de vuxna upplevde det som att de på stationen tyckte det var lite 

omständigt.   

 

 

3.6 Tror du att det här materialet skulle kunna vara ett hjälpmedel till att belysa hållbar 

utveckling? 

En av förskollärarna tyckte att det är ett material som kan få många barn intresserade och lära 

dem på ett roligt och lärorikt sätt. Det är också många begrepp som reds ut och som säkert 

många inte har koll på hur det fungerar, pedagogerna får då hjälp av filmen och 

arbetsmaterialet på ett bra förklarat sätt.  

En annan förskollärare tyckte att materialet är ett jättebra hjälpmedel till att belysa hållbar 

utveckling. Hon tyckte att processen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt sätt, samtidigt 

som det är roligt för barnen med filmen och de fantastiska bilderna. ´Vidare tyckte hon att 

lärarhandledningen lyfts fram som bra i och med kopplingen till läroplanen och tips på hur 

man kan arbeta praktiskt utifrån materialet.  

 

 

3.7 Skulle du kunna tänka dig att arbeta med det här materialet? 

En av förskollärarna ville gärna använda sig av materialet i sitt arbete. Hon säger att det kan 

bli så att hon avstår att arbeta med vissa saker på grund av att hon känner att hon inte har 

tillräckligt med kunskaper om det ämnet, och att det är svårt att hitta ett lättsamt material som 
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beskriver saker på ett enkelt sätt. Hon säger också att det kan vara svårt att ta ner kunskaperna 

på barnens nivå, men med den här filmen har hon något konkret att utgå ifrån och kan sedan 

välja att fördjupa sig i någon del utifrån barnens intressen.  

En av de andra förskollärarna tyckte att materialet är användbart i många sammanhang 

eftersom det tar upp något som sker dagligen i verksamheten, och påpekar vikten av att det är 

viktigt att upplysa och lära barnen tidigt i livet.  

Sen var det en av förskollärarna som tyckte att det var mycket fakta i filmen, men att det som 

går in hos barnen går in. Hon gav förslaget att man skulle kunna göra en mycket enkel film 

för de allra minsta. 

 

 

4 DISKUSSION 

 

Sammanfattning:  

Det verkar som att det hos förskollärarna finns en efterfrågan på lättillgängligt material som är 

lätt att använda och förstå sig på. Då kan man fråga sig om det beror på att förskollärarna inte 

orkar leta reda på material som är bra, eller om det beror på det omgivande samhället att det är 

de som är dåliga på att rikta sig till förskolorna, eller om det helt enkelt inte finns något bra 

material? Det skulle vara intressant att undersöka men under arbetets gång har jag sett att det 

faktiskt finns ett och ett annat material som verkar både vara bra och gratis. Mina intervjuer 

visade att samarbetet med det omgivande samhället var näst intill obefintligt där 

förskollärarna som blev intervjuade arbetar. Man kan fråga sig varför? Vems ansvar är det? 

Tycker kanske det omgivande samhället precis som en av de intervjuade förskollärarna att 

barnen som går på förskolan ändå är ganska små, och de hinner sen? 

Barngrupperna blir allt större och större och vissa förskollärare upplever att det är en 

säkerhetsrisk att ge sig ut på utflykter, men helt klart är att man genom att erbjuda barnen 

möjligheter till naturupplevelser kan väcka deras intresse och vilja att lära sig mer om hur 

saker fungerar, och genom det kan barnen sen vara med och påverka arbetet med hållbar 

utveckling. Om barnen får möjlighet till att undersöka saker kommer de precis som jag under 

det här materialets framställning se saker på ett helt annat sätt, man kommer närmare dem, får 

kunskaper om dem och lär känna dem, man får en relation till dem och då skapas en mening. 

Förskollärarna som har intervjuats verkar eniga om att barnen är delaktiga i deras arbeten med 

sortering och återvinning. Men frågan är om barnen mest bara utför denna syssla, utan att 
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verkligen förstå och reflektera över varför de gör så? Mitt material och syftet med det verkar 

ha nått ut bra, och jag tror själv att valet av att ta med IT gjorde en stor del av det. 

 

 

Tillförlitlighet: 

Tillförlitligheten är bra på det sättet att jag valde att intervjua och visa materialet för 

förskollärarna, eftersom de har en avgörande betydelse för att barnen överhuvudtaget ska 

komma i kontakt med materialet. Det hade självklart varit intressant att göra tester på 

barngrupper också för att se hur de reagerade, det enda jag vet är genom förskolläraren som 

satt med några barn när hon tittade på filmen, att hon var förvånad över att de var så pass 

koncentrerade och lugna även fast filmen är 10 minuter lång.  

Det hade varit väsentligt att prova materialet med fler förskollärare för att få en bättre bild 

över om det skulle kunna vara användbart, det hade också kunnat leda till fler tips och idéer 

på hur man skulle kunna förbättra materialet.  

Intervjufrågorna var bra på det sättet att man först kunde få en överblick av förskollärarnas 

sätt att tänka och arbeta. Det blev en bakgrund till själva huvudfrågan som också är 

frågeställningen för hela arbetet, om de anser att mitt material kan vara användbart i arbetet 

med hållbar utvecklig. Det var ingen fråga som missförstods och ingen som heller tycktes 

saknas. 

Intervjufrågorna besvarades på olika sätt, då jag träffade en förskollärare personligen och 

mailade till de andra. Jag fick en dialog med den förskollärare som jag träffade och kunde på 

så sätt ta reda på lite mer information längs vägen, men jag satt och antecknade hennes svar 

vilket gjorde att jag inte riktigt kunde fokusera helt på dialogen. De som besvarade intervjun 

genom mail kunde sitta ner i lugn och ro och fundera vilket också verkade visa sig i svaren. 

Däremot kunde då ingen dialog uppstå och jag hade ingen möjlighet till att ställa 

kompletterande frågor, men eftersom intervjufrågorna var igenomtänkta så fick jag ut de svar 

jag ville. Till dem jag mailade blev ju i själva verket intervjufrågorna som en enkät. Det som 

egentligen då kan tyckas skilja dem åt är att de som besvarade frågorna på egen hand hade 

mer tid till att fundera över svaren.  

 

 

 

 

Teoretisk tolkning:  

Det verkar som att det finns en efterfrågan på användbara material om hållbar utveckling hos 

förskollärarna, enligt mina intervjuer. Under framtagandet av mitt arbete har jag stött på några 
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material som för mig var helt okända. Det verkar inte heller som att förskollärarna har koll på 

material som finns, då de påpekar att de ofta låter bli att arbeta med vissa ämnen på grund av 

att de känner att de saknar kunskaper och det är svårt att hitta bra material. Då kan man fråga 

sig vems ansvar det är att materialen når barnen?  

Hur ska man göra för att få fram det genuina intresset som verkar finnas i Italien hos 

pedagogerna som arbetar med Reggio Emilia och deras samhälle (Jonstoij och Tolgraven 

2001)? Fanns det ett bättre samarbete med samhället skulle kanske inte pedagogerna behöva 

leta så mycket efter bra material, det skulle säkert också bli mycket lättare för dem att få med 

hela läroplanen i deras dagliga arbete med hjälp av sådana material. Vi får inte låta 

förskolorna bli en avskuren del från omvärlden, utan förskolorna och barnen måste ta plats i 

samhället (Jonstoij och Tolgraven 2001). 

Att arbeta med temaarbeten är ett sätt att både skapa ett sammarbete mellan samhället och 

förskolorna, men även ett tillfälle till att göra barnens lärande mångsidigt och 

sammanhängande (se Lpfö 98). 

I intervjusvaren dök frågan upp att det i arbetsmaterialet som har skapats i detta 

examensarbete kanske innehöll för mycket fakta, och frågan är om barnen får någon 

behållning av de kunskaperna. Lpfö 98 tar i alla fall upp att det är viktigt att barnen utvecklar 

sitt ordförråd, begrepp och utvecklar ett nyanserat ordförråd. Det är också viktigt att de 

utvecklar sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, berätta, argumentera, ställa frågor och 

kommunicera med andra. I Lpfö 98 menar man också att vi vuxna ska ge barnen stimulans 

och vägledning så att de genom egen aktivitet kan förbättra och utveckla nya kunskaper och 

insikter. Detta förutsätter enligt Lpfö 98 att olika språk- och olika former av kunskap och 

olika sätt att lära balanseras för att det ska kunna bildas en helhet. 

Det är vi vuxna som ansvarar för att uppmuntra barnens tänkande så att de kan börja 

problematisera det för givet tagna. Pramling och Asplund (2003) menar att det är 

kommunikationen, den rådande situationen och efterfrågan som framkallar tänkandet. De 

säger att vi måste få barnen till att tänka och reflektera och att vi måste skapa ett intresse hos 

dem. 

Andersson (2000) menar att vissa barn växer upp nära naturen och andra omgiven av 

mestadels betong, och att det påverkar barnens personlighetsutveckling. Han menar också att 

förr hade alla i familjerna meningsfulla sysslor varje dag för att få vardagen att gå ihop, men 

att barnen idag ofta saknar meningsfulla sysslor. Andersson (2000)  hävdar också att 

människan är bättre rustad att klara fysiska påfrestningar än psykiska.  
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Hållbar utveckling är ett väldigt intressant och viktigt ämne som man på många sätt kan lyfta 

fram och arbeta med tillsammans med barnen. Barnen får då nya kunskaper och får göra 

något som är meningsfullt. De får också träna på att ta ansvar för sina handlingar och för 

förskolans miljö (se Lpfö 98). 

IT får en allt mer betydande del i livet, framförallt för barnen. Ofta har barnen mer kunskaper 

än oss vuxna, så det är viktigt att börja inkludera IT mer i den dagliga verksamheten. Lpfö 98 

skriver att informationsteknik och multimedia kan användas både till skapande processer och i 

det dagliga arbetet. De skriver också om betydelsen att barnen utvecklar intresse för olika 

medier och till att kunna använda sig av dem, samt att kunna prata om dem och tolka dem. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:  

Det skulle vara intressant att prova materialet med fler förskollärare, men också att visa det 

för barn och se deras reaktioner. Jag skulle förmodligen göra testen med förskollärare på 

samma sätt, men kanske att det skulle vara bättre att de skulle få titta på filmen ensamma och 

även få besvara frågorna i lugn och ro, och på så sätt skulle de kanske även ägna lite mer tid 

till att undersöka materialet. Man skulle även kunna lämna ut materialet så att förskollärarna 

får testa att använda det som ett temaarbete. 

Med barnen skulle jag göra en observationsstudie, jag tänkte först att löpande protokoll skulle 

vara ett lämpligt sätt att observera barnen när de tittar på filmen. Men av tidigare erfarenheter 

kom jag på att det kan vara väldigt svårt att hinna med att se deras reaktioner när man sitter 

och antecknar samtidigt, man hinner mest med att höra vad de säger. Förhoppningsvis så 

skulle det när de tittar på filmen vara mest reaktioner att observera, men det skulle såklart 

också vara intressant att höra spontana kommentarer från dem under tiden.  

Vid observationerna av barn när de ser filmen skulle jag fram för allt vilja titta på deras 

reaktioner: om de verkar tycka att det är spännande, verkar de intresserade, orkar de sitta stilla 

och lyssna, är det något som verkar väldigt oklart? Efteråt skulle jag även prata med barnen 

om filmen och vad de tyckte om den för att få ännu en klarare bild om materialet skulle kunna 

gå att använda. Barnen har ju också ofta bättre fantasiförmåga än oss vuxna, kanske de till och 

med skulle kunna komma med bra förslag till hur man skulle kunna förbättra materialet.  
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor: 

 
*Vad är hållbar utveckling för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

*På vilket sätt jobbar ni med hållbar utveckling här på förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

*Skulle ni vilja jobba med det mer? 

 

 

 

 

 

 

 

*I så fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

*På vilket sätt gör ni barnen delaktiga i ert arbete med hållbar utveckling? 
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*Har ni något samarbete med samhället? I så fall vad? Är det då ni eller dem som har tagit 

kontakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tror du att det här materialet skulle kunna vara ett hjälpmedel till att belysa hållbar 

utveckling? Motivera gärna ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

*Skulle du kunna tänka dig att arbeta med det här materialet? Motivera gärna ditt svar. 
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Förord 

Tanken med det här materialet är att barnen ska få en liten inblick i hur man framställer 

papper och kartong, och i och med det lära sig varför det är viktigt att källsortera och på så 

sätt få ett syfte med att göra det. För att sedan förankra dessa kunskaper finns det här i häftet 

några tips på olika saker man kan göra.  

Tanken är också att man ska kunna arbeta med det som ett temaarbete, och man kan då väva 

in väldigt många delar av läroplanen. Några punkter av läroplanen tas upp här, men det finns 

även möjlighet till att jobba med fler.  

Valet av att göra ett material om papper och kartong grundar sig i att det är ett material som vi 

använder oss av dagligen. Det kan också vara bra för barnen att möta nya kunskaper med 

något som de kan relatera till. Sen är också tanken att belysa materialet och dess 

användbarhet, det är t.ex. mer miljövänligt än fossila bränslen så som plast. Det kan vara 

intressant och titta oss omkring vad vi har för material runt omkring oss egentligen, och börja 

ifrågasätta det vardagliga för givet tagna. 

 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Lpfö 98, s6) 

 

Introduktion 

Skogsindustrin utvecklades snabbt i Sverige på 1800-talet. Först var det sågverken som blev 

fler och senare ökade även massafabrikerna också i antal. I och med detta blev det en mera 

konsekvent avverkning i skogen i stora delar av landet, vilket i sin tur skapade stor skogsbrist 

i slutet av 1800-talet. Skogsbristen medförde att man till slut var tvungen att ta fram en 

lagstiftning om hushållning och återväxt av skogen: det blev Skogsvårdslagen år 1903. 

Skogsvårdslagen innebar att den som avverkade skog också blev skyldig att säkerställa 

återväxten genom att plantera ny skog.  

Det finns en internationell miljömärkning som heter FSC och de stora skogsbolagen i Sverige 

har anslutit sig till FSC. Miljömärkningen går ut på att minst 5 % av skogen som går att bruka 

ska undantas från skogsbruk, man får inte heller avverka bestånd med urskogskaraktär och 

nyckelbiotoper.  
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Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för 

bevarandet av skogens hotade växter och djur och har förutsättningar att hysa hotade och 

rödlistade arter.  

”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.” (Lpfö 98 s.7) 

 

Bild nr 1 

Den här bilden visar kortfattat på de olika komponenterna i fotosyntesen. Fotosyntesen är 

livsnödvändig och vi kan inte leva utan den.  

I korta drag går den till så att de gröna växterna tar upp solljuset genom klorofyllet, som är det 

gröna färgämnet som finns i växter, och som med hjälp av energi från solljuset omvandlar 

koldioxid och vatten till kolhydrater. Den här processen är också väldigt viktig för djur och 

människor eftersom det då också bildas syre.  

Fotosyntesen är en komplicerad process och består av olika kemiska reaktioner.  

 

”* utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” (Lpfö 98 s.10) 

 

Praktik: För att förankra kunskaperna om fotosyntesen hos barnen kan man låta dem ställa en 

växt i ett väldigt mörkt rum och inte förse den med något vatten, så kan man se hur växten 

mår om några dagar. 

 

Bild nr 3 

Träden kan fröså sig själva, men eftersom det är väldigt stor efterfrågan på papper idag och 

det faktum att pappersbruket är en av våra största inkomstkällor, så måste vi även bruka 

skogen och i och med det även plantera nya träd. Men idag försöker de härma naturens egen 

process när de föryngrar och avverkar den.  

T.ex. förr i tiden så blev det kalhyggen i skogen genom skogsbränder, skogen brann då med 

jämna mellanrum. Bränderna kunde uppstå på grund av blixtnedslag och förr fanns inte 

samma beredskap som idag till att bekämpa bränder. Det kan jämföras med när man idag tar 

upp hyggen.  

 

Praktik: Ta med barnen ut i skogen! Låt de titta på kottarna och se var fröna sitter, om man 

hittar några kottar på marken så kan man ta med dem till förskolan och göra en massa roliga 

saker med dem även där. Om man har tillgång till luppar eller mikroskåp kan det bli ännu mer 

intressant att studera kottarna.  

 

Bild nr 4 

Vi får snabbt glädje av de träd som vi planterar idag, men det blir våra barnbarn och 

barnbarnsbarn som får möjlighet att ta tillvara dem till kartong, papper och byggnadsmaterial. 
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Så det gäller att ha tålamod i skogen för innan ett gran- eller tallfrö blir till ett fullvuxet träd 

kan det ta upp till 80 och 120 år.  

Man kan fråga sig om det går att avverka skogen för att använda den till papper och virke och 

samtidigt bevara den i enlighet med Moder Jord? Enligt Återskapelseberättelsen (Korsnäs) så 

kan man det, bara man har de rätta kunskaperna. Man måste förstå att skogsbruk i alla dess 

former på ett eller annat sätt påverkar växter och djur. Man måste inse att det är en känslig 

balansgång mellan att bevara och bruka skogen. 

 

När man planterar bör man vara fullt påklädd med långärmat och långbyxor, man bör även ha 

handskar då plantorna är behandlade. Man brukar få räkna med en hel del myggor så av den 

anledningen kan det också vara skönt att skydda kroppen så mycket som möjligt.  

Innan man börja plantera så markbereder man oftast marken. Det gör man för att minska 

konkurrensen från gräs och sly som växer bredvid plantorna. Ibland uppstår det också 

problem med en skadeinsekt som heter snytbagge, markberedning skyddar också plantorna 

mot snytbaggarna, för man brukar säga att de har torgskräck (de skyr bar mineraljord). 

 

När man sätter plantorna kan man måtta med två till tre vuxna långa steg emellan plantorna, 

och lika många steg åt sidorna. Det är viktigt att se till att plantorna kommer tillräckligt långt 

ner i jorden och att de sitter fast ordentligt för att de ska få en så bra start som möjligt i livet.  

 

”* Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra.” (Lpfö 98, s10) 

 

Praktik: Det är viktigt att barnen får komma ut i skogen, det är också bra om barnen får knyta 

kontakter med samhället och få en större inblick i hur saker fungerar. Ta kontakt med ett 

skogsbolag och efterfråga skolskog, då kan barnen få tillgång till en del av skogen, där kan de 

själva få prova på att plantera. Det finns också många andra fördelar med att ha en skolskog. 

 

Bild nr 5 

När man arbetar med röjsåg röjer man bort småträd och buskar som är i vägen för att de 

största träden ska kunna få utrymme till att växa till sig och bli riktigt stora. När man röjer bör 

man ha hörselskydd då det låter väldigt högt samt ha skydd för ansiktet eftersom det kan fara 

kvistar m.m. här och var. 

 

Praktik: Om det finns möjlighet så kan man odla lite morötter, de växer upp väldigt tätt och 

där måste man röja upp och gallra för att morötterna som blir kvar ska kunna växa till sig. Så 

ett morotsland är ett bra exempel för att förankra kunskapen om varför man måste röja och 

gallra.  

 

Bild nr 6 

På den här bilden ser vi en skördare, den sköter gallringen och slutavverkningen. När den gör 

slutavverkningen tar den bort alla träd förutom de som utgör en naturvård. Kalytorna får inte 

vara större än 3 ha, och det måste finnas kvar minst tre höga stubbar bevarade per ha. 
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Skördaren märker upp vad det ska bli för sortiment och sen kommer det en skotare och kör 

fram virket till vägen och lägger det där i olika högar.  

 

 

 

Bild nr 7 

Vid både gallring och slutavverkning får man både brädor och plankor. Av ett stort träd kan 

man få åtta plankor och fyra brädor. Plankorna och brädorna får man av den nedre delen av 

trädet, den övre delen går till massatillverkningen på fabriken. Barken, toppen och grenarna 

omvandlas till energi som kan användas på fabriken, men som även förser många hushåll med 

el.  

 

Praktik: Är det möjligt att samla ihop 1500 mjölkkartonger? Hur många går det åt på en 

vecka på förskolan? Om man samlar ihop tillräckligt många så kan man bygga ett kartonghus 

som barnen kan leka i! Men kom ihåg att källsortera kartongerna när ni har lekt färdigt! 

 

 

Bild nr 8 

Timmerbilar kommer och hämtar virket som har lagts vid vägen och kör det till sågen eller 

fabriken. Biobränslet som blir av grenarna ligger först och torkar ett år, sen är det andra bilar 

som kör iväg det.  

När timmerbilarna kommer till fabriken måste de först göra ett stopp vid en mätstation. Där 

mäter de längd, höjd och bredd på virket. Sen gör de en uppskattning på hur mycket luft det är 

i traven, på så sätt kan de räkna ut volymen och i sin tur räkna ut ett pris. 

Det enklaste sättet för att mäta en traves volym vore att sänka ner den i en bassäng. 

 

Praktik: För att barnen ska få en uppfattning om volym kan de experimentera med en balja 

eller ett glas och vatten. Man kan märka ut vattenvolymen på kanten och sen föra ner olika 

material för att se hur mycket vattenytan stiger.  

Hur långt kan ett träd bli då egentligen? 

Barnen kan prova att mäta träden genom att ställa sig en bra bit ifrån trädet. Det måste hitta en 

pinne som de kan använda till att mäta med. Man håller pinnen så att man kan hålla tummen 

längs med pinnen och tummens topp ska vara placerad vid trädets nedersta del. Pinnens topp 

ska vara vid trädets topp, om man behöver får man backa ytterligare eller förflytta sig framåt 

så trädet hamnar inom pinnens längd. När man fått in måttet ska man fälla pinnen rakt ut till 

sidan, sen får man titta efter var pinnens topp pekar och man får då märka ut det stället eller 

be en kompis ställa sig där. Avståndet mellan trädet och den punkten är lika med trädets höjd. 

Man kan mäta ut den sträckan genom att stega upp den eller mäta den. Man kan titta om man 

hittar en pinne som är ca 1 m, eller så kan man tillverka en.  

 

”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.” (Lpfö 98, s 

10) 
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Bild nr 9  

I renseriet barkar man av träden genom att de åker in i en stor trumma som roterar och gör så 

att träden stöter i varandra och på så sätt så nöts barken bort. Efter det åker träden igenom en 

flis och flisas sönder till små bitar, sen läggs flisen i olika högar. En hög för barrträd och en 

hög för lövträd, men sen tillkommer det också en hög från sågverken eftersom det där blir en 

del spillmaterial.  

Pappersfabriken kan ha en omsättning på 8000 kubikmeter per dag, vilket kan översättas till 

ca 178 lastbilar med tre travar var.  

 

Bild nr 10 

I sållhuset tar de in flisen och sorterar den för att det ska bli så jämna bitar som möjligt, det är 

viktigt för att det ska kunna bli en så jämn kokprocess som möjligt. De allra största bitarna går 

tillbaka till renseriet och får flisas om och de allra minsta bitarna går till värmepannan på 

fabriken.  

Sen ska flisen kokas och bli till massa, då tillsätter man några ingredienser för att det ska bli 

ett så bra resultat som möjligt. Kokprocessen tar ca 6 timmar.  

 

Praktik: Kunskapen om att sålla kan demonstreras genom att använda vatten och grus. Om 

man har en genomskinlig hink och fyller den med vatten och sen lägger i grus så kommer man 

att kunna se att gruset sållas ur genom att de största stenarna kommer att lägga sig på toppen 

medan det allra finaste gruset lägger sig på botten i hinken.  

 

Bild nr 11 

När pappersmassan har kokat färdigt så ska den lagras, det gör den i stora torn. Massan måste 

hela tiden vara i rörelse annars stelnar den. Eftersom det här är en ständigt pågående process 

så är det väldigt få dagar som fabriken har stängt, där jobbar man både dag och natt.  

Vatten är en väldigt viktig ingrediens i processen att tillverka papper, och det måste vara 

sötvatten det fungerar inte med saltvatten.  

 

Praktik: Låt barnen jämföra salt- och sötvatten, de kan doppa fingrarna i vattnet och smaka.  

Man kan också göra ett experiment med en potatis för att visa att det är skillnad mellan salt- 

och sötvatten.  

Häll i sötvatten i en genomskinlig kanna, häll i ungefär halva kannan. Lägg i potatisen.  

Vad händer? 

Häll sedan i salt och rör om, ha i så mycket salt som det behövs tills potatisen flyter.  

Häll sötvatten i en annan kanna, håll sedan den första kannan på snedden och häll över det 

andra sötvattnet sakta. Då kommer det vattnet att lägga sig ovanpå saltvattnet.  

Man kan droppa i lite karamellfärg, då sprider den sig i sötvattnet och man kan då lättare se 

gränsen mellan salt- och sötvatten. Man kan röra om lite försiktigt i sötvattnet högst upp i 

kannan. Då har ni sen fått en svävande potatis! 

Fakta: Anledningen till att potatisen kan flyta i saltvatten men sjunker i sötvatten beror på att 

saltvatten har en högre densitet (är tätare). 
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”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att läa balanseras och bildar en helhet.” (Lpfö 

98, s7) 

 

 

 

Bild nr 12 

Pappersmaskinen är ett väldigt komplext system där pappersmassan ska torkas, pressas och 

bestrykas. Ut kommer färdigt papper på väldigt stora rullar som kan väga upp emot 35-40 ton. 

Sen gör de rullarna mindre, hur små de blir beror på vad de ska användas till. 

Hela processen att tillverka papper sker med största noggrannhet, och det sker en rad olika 

tester hela tiden för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.  

 

Praktik: Om ni tar kontakt med ett skogsbolag så kan de komma med flis eller pappersmassa 

så ni själva kan prova på att göra papper med barnen. Hur häftigt skulle det inte vara att skapa 

något på ett papper som man har gjort alldeles själv? 

  

Bild nr 14 

Här kan ni se olika material som man kan skapa av papper. Vätskekartonger är något vi stöter 

på dagligen, i de produkterna har det skapats kartong av pappret.  

Om vi börjar titta oss omkring så kan vi nog hitta väldigt många saker som är tillverkade av 

papper och kartong. 

 

Praktik: Om man delar på en mjölkkartong kan man använda botten som en kruka, låt barnen 

plantera en kärna av sin favoritfrukt eller grönsak. Det är en spännande att följa processen när 

det ibland faktiskt kan växa upp en planta från en kärna som man har planterat helt själv! Det 

lär också barnen att ta ansvar när de måste sköta om den varje dag.  

 

Bild nr 15 

En kartong som vi återvinner kan återanvändas ungefär 6-7 gånger. Om du går i en vanlig 

livsmedelsaffär så är det stor chans att en förpackning är gjord på pappersfiber som är 100 % 

återvunnen.   

Genom att återvinna så sparar vi en massa energi, när pappersfibrerna är slutkörda så bidrar 

de även då till energi. 

 

”Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar som omfattar alla 

medborgare och företag. Lagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt 

hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar.” (FTI) 

Praktik: Har ni olika behållare för källsortering? Om ni inte har det, kan ni göra barnen 

delaktiga i arbetet att anordna det. Fråga barnen vad som känns viktigt för dem, kanske vill de 

ha bilder på vad som ska läggas i de olika behållarna.  
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”Ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn 

möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet 

samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.” (Lpfö 98, s11/12) 

Efter att ha arbetat med det här materialet så kanske det dyker upp olika saker som barnen 

visar intresse för. Då finns det tillfälle till att låta dem forska vidare i det, sen kan de redovisa 

sina upptäckter i en egen PhotoStory. De kan antingen rita egna bilder eller fota, forska och 

fundera vad som är viktigt att berätta om det, och prata in det till bilderna. Möjligheterna är 

oändliga.  

 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper 

också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik 

kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö 98, s7) 
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