
TILL DIG SOM LÄSER HÖGT

Syftet
Syftet med boken Esther och Harry handlar för miljön är att barn ska få 
tillgång till en skönlitterär och illustrerad barnbok med inriktning på 
konsumtion och avfall i ett kretsloppstänkande. Boken är inget läromedel, men 
ska kunna användas som en första introduktion och som en del i 
undervisningen kring miljö och hållbar utveckling. Bokens syfte är att på ett 
lustfyllt, och vardagsnära sätt, ge barnen en inblick i det kretslopp som 
konsumtion och avfall utgör. Den ska även förmedla vilken miljöpåverkan dessa 
faktorer har, samt vad man som individ kan göra för att påverka utvecklingen i 
en positiv riktning. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det bland annat: 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid 
(Lpfö98, s.7).

Med utgångspunkt från läroplanen och med hjälp av forskning kring bokens 
betydelse för barns utveckling har vårt syfte utformats. 

Målgruppen
Med grundtanken att vi vill att varje människa ska ha med sig den vetskap och 
de verktyg som krävs för att ta hand om vår värld vill vi introducera ämnet så 
tidigt som möjligt. Boken riktar sig främst till barn i sexårsåldern men är tänkt 
att användas både i förskola, förskoleklass samt i grundskolans tidigare år. Det 
går enkelt att anpassa högläsningen i boken efter vilken kunskapsnivå barnet 
eller barnen befinner sig på, men också beroende på om barnet eller barnen har 
en mogenhet att motta informationen.

Fakta
Konsumtion
Alarik & Magnusson (1994), menar att uppfattningen kring vilka som kan anses 
vara ”miljöbovar” har utvecklats. Under 1970-talet var miljöförstörelsen 
industrins ”fel” för att sedan bli politikernas under 1980-talet. Sedan 1990-talet 
har dock trenden vänt, nu inser de allra flesta att det är konsumenten själv som 
har ett ansvar. Det understryks dock att det är just vi som konsumenter som har 
makten att förändra situationen genom att medvetet förändra och styra våra 
inköp. Bland annat tipsar de om att be butikspersonal att ta in miljövänligare 
alternativ till de varor som redan erbjuds. Det berättas också om den effekt som 
man som konsument kan uppnå genom att komma med saklig kritik och förslag 
till förbättringar.

Vidare tipsar Alarik & Magnusson (1994) om ett antal frågor och tankar som 
man som konsument bör ha i åtanke innan ett köp, bland annat:

• Behöver jag verkligen varan och är den värd den negativa påfrestningen 
som den har på miljön?



• Välj alltid det miljövänligaste alternativet. Att dessa varor ibland är 
dyrare förklaras med att de tillverkande företagen, inte låter miljön 
få betala för att produkten ska bli billigare. 

• Om inte varorna är miljömärkta bör de varor som har har 
transporterats kortast sträckor och de som bland annat drar minst el 
eller bränsle prioriteras. Man bör välja bort varor som som är tillverkade 
av icke förnybara resurser, som exempel nämner Alarik och Magnusson 
(1994) möbler av regnskogsträd från Burma. Man bör också välja 
produkter med lång livslängd som går att återvinna eller återanvända.

• Ett annat tillvägagångssätt är att skänka bort kläder till bistånd, samt att 
själv köpa begagnat (Alarik & Magnusson, 1994).

Den mat vi köper är också en bov i konsumtionssamhället. Idag transporteras 
en tredjedel av maten vi äter från helt andra platser på jorden. Transporterna 
sker bland annat med flygplan, båtar och lastbilar som alla släpper ut avgaser. 
Detta ger inte bara konsekvenser för oss i vår närhet, utan för hela jordens 
befolkning eftersom de farliga koldioxidutsläppen sprids långa vägar med vind 
och vatten. Konsumtion och de koldioxidutsläpp som tillverkningen står för är 
idag det som bidrar till störst negativa konsekvenser för miljön. Det sker en hög 
förbrukning av både ändliga och förnybara resurser som innebär att hela 
ekosystem blir ödelagda (Cijvat, Didring & Schön, 2009).

Klädindustrin påverkar idag miljön i en negativ riktning i och med de mängder 
med bekämpningsmedel som sprutas över bomullsodlingar världen över. 
Bomullen är idag den gröda som konstbevattnas mest efter vete och ris. Därför 
är det jätteviktigt att vi återanvänder våra kläder i så stor utsträckning som 
möjligt (Schön, 2009).

Miljömärkningar
Med miljö menas allt i vår omvärld. Det vill säga allt vi har omkring oss i form 
av natur, växter, träd, hav, sjöar och människor och djur. Själva ordet miljö 
kommer från latinets medius locus, vilket betyder ”mitt” eller ”i mitten 
befintligt ställe”. När det talar om miljö brukar det även talas om ekologi och 
ekologiskt producerade produkter. Ekologi beskrivs ofta som samspelet mellan 
levande organismer och den miljö de lever i. Med andra ord innebär ekologiskt 
producerad mat att maten har framställts på ett sätt som är så nära 
organismens naturliga levnadsmiljö och levnadsvillkor som möjligt (Persson & 
Persson, 2007). 

KRAV
Den mest kända symbolen för ekologiskt producerad mat är KRAV-
märkningen. Syftet med märkningen är att förenkla för konsumenterna att 
värna om miljön vid dagliga inköp. Märket visar att maten är producerad på ett 
miljövänligt och etiskt sätt. Det innebär att växter är odlade utan 
bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket i sin tur hindrar utsläpp av 
kemikalier i vattendrag samt att bönder i fattiga länder utsätts för risker i 
samband med hantering av bekämpningsmedel.

Vidare innebär KRAV-märkningen att det kött som har märkningen kommer 
från bönder som har en djurhållning som är anpassad efter djurens naturliga 



behov. Maten skall även vara fri från syntetiska smakämnen, sötningsmedel och 
härdade fetter (KRAV, 2009). 

KRAV har även särskilt utformade regler för importerade produkter, 
exempelvis KRAV-märkta bananer. Märkningen innebär i detta fall att 
bananerna har producerats utan bekämpningsmedel, vilket innebär drägligare 
förhållanden för plantagearbetare (KRAV, 2009).

Fairtrade/Rättvisemärkt
Fairtrade, eller Rättvisemärkt, är en produktmärkning som garanterar att en 
produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Kriterierna kan 
sammanfattas enligt följande:

• De ekonomiska villkoren för odlare och anställda förbättras.
Produkter som är rättvisemärkta är ofta dyrare än likvärdiga produkter 
utan märkning. Detta beror på att prissättningen till odlaren är högre, då 
hänsyn tas till kriterier som minimipris och minimilöner.

• Diskriminering och barnarbete motverkas.
Fairtrade leder indirekt till minskat barnarbete eftersom minimilöner 
ger odlare och anställda en bättre familjeekonomi. Då kan barnen gå i 
skolan i stället för att arbeta.

• Rätten att bilda organisationer och fatta demokratiska beslut stödjs.
Fairtrade innebär att odlare och anställda ska ha rätt till 
medbestämmande kring frågor som rör verksamheten. De har även rätt 
till att gå med i- och bilda fackföreningar.

• Ekonomisk och social utveckling för de lokala samhällena.
Utöver priset betalar även köparen av Fairtrade en premie till 
producenten. Premien används inom lokalsamhället bland annat till att 
utveckla utbildning och bygga skolor, bostäder och hälsovård. 

• Ekologisk produktion och miljöhänsyn stöttas.
Premien kan även användas inom produktionen, ibland för att ställa om 
produktionen så att den blir ekologisk (Rättvisemärkt, 2009).

Svanen
Svanen är nordens officiella miljömärkning. Varor med svanen-märkning har 
blivit granskade och utsatta för krav gällande produktens påverkan på miljön 
under hela processen, från råvara till avfall. Produkten måste även hålla hög 
funktion och kvalitet. Kraven för att erhålla ett svanen-märke skärps 
kontinuerligt (Svanen, publiceringsdatum saknas).

Bra miljöval
Bra miljöval är naturskyddsföreningens miljömärkning. En produkt som har 
märkningen lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. 
I dag finns kriterier för Bra Miljöval för följande varor och tjänster:

• Värmeenergi

• Fjärrkyla

• Elenergi



• Textil

• Kemiska produkter

• Gods- och persontransporter

• Livsmedelsbutiker

• Papper

Eftersom kriterierna berör vitt skilda områden skiljer sig de specifika kraven åt. 
Däremot bygger alla kriterierna på samma grunder: Att spara på 
naturresurserna. Den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte 
hotas. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt 
eller återvinnas (Bra miljöval, 2009).

Avfall, återvinning och återanvändning
Avfall ska behandlas i en viss ordning: I första hand minimeras, i andra hand 
återanvändas, det innebär att varor används på nytt i det skick de är, 
exempelvis returförpackningar och fönster. I tredje hand ska materialen 
återvinnas, det vill säga materialet måste bearbetas, antingen för att att få 
samma funktion som det hade innan eller bli till en helt ny. I fjärde hand 
energiutvinns avfallet, exempelvis genom förbränning av träprodukter eller 
hushållsavfall som inte går att återvinna. I sista hand deponeras avfallet vilket 
innebär placering på sopptipp (Johansson, 2004).

Idag försöker man få bort alla soptippar världen över genom att istället bränna 
upp avfallet och i gengäld få tillbaka energi. Vid förbränning av våra 
hushållssopor är det lätt att tro att saker och ting försvinner när de blir till 
gasform, men i själva verket finns de kvar och sprids lättare med vind och 
vatten och blir därför också svårare att samla ihop igen (Persson & Persson, 
2007). 

Enligt termodynamikens lag kan ingenting försvinna. Detta innebär att alla 
använda varor och all energi kan och bör återanvändas för att våra sopberg inte 
ska växa sig ännu större. I Rio, 1992, kom den rika delen av världen överens om 
olika regler för hur återvinning och återanvändning ska se ut. Detta skrevs ner i 
den så kallade Agenda 21 (1993). Även om allt i viss utsträckning kan 
återanvändas eller återvinnas måste man vara vaksam över de giftiga och 
skadliga ämnen som vissa produkter innehåller. Dessa produkter måste lämnas 
in till en återvinningscentral så att de kan tas om hand på rätt sätt innan de kan 
återvinnas och komma ut i naturens kretslopp igen (Persson & Persson, 2007). 

Glasflaskor, burkar och PET-flaskor
När det talar om källsortering är det lätt att i första hand komma att tänka på 
flaskor och burkar som vi betalar pant på som vi sedan får tillbaka när vi 
återlämnar dessa till affären. Det går åt mindre energi att transportera de 
använda flaskorna och tvätta dem, så att de kan återanvändas, än vad det gör 
att tillverka helt nya. En vanlig 33 centiliters flaska kan återanvändas upp till 37 
gånger. Runt om i Sverige finns cirka 7000 återvinningscentraler där hushållen 
kan lämna sina använda förpackningar och produkter (Persson & Persson, 
2007). För aluminiumburkar, PET-flaskor och vissa typer av glas finns så 
kallade pantsystem. Pantsystemet innebär att konsumenten betalar en avgift på 



den dryckesprodukt han eller hon handlar. Denna avgift betalas sedan tillbaka 
när konsumenten lämnar tillbaka produkten till affären (Johansson, 2004).

Pappersavfall
Från hushållen samlas ungefär en miljon ton returpapper in varje år, vilket 
används som råvara till ny pappersmassa. Ett annat användningsområde för 
papper är energiutvinning genom förbränning (Johansson, 2004). Det krävs 
betydligt mer energi att tillverka nya pappersprodukter av träfiber från skogen 
jämfört med att tillverka nya pappersprodukter av återvunnet papper från så 
kallat returfiber (Persson & Persson, 2007). 

Organiskt material, kompostering och biogas
Ungefär hälften av våra hushållssopor är organiska och kan komposteras. 
Organiskt avfall omfattar sopor som kommer från både djur- och växtriket, med 
andra ord våra matrester. Dessa kan under komposteringen beblandas med 
exempelvis toalettpapper och rester från trädgården. Komposteringsprocessen 
innebär att avfallet bryts ner och omvandlas till mull med hjälp av flera 
miljarder mikroorganismer som till största del består av bakterier. Med sin 
aktivitet påverkar bakterierna även temperaturen inne i komposten. Under 
sommarmånaderna kan det bli upp till 40 ºC varmt medan 
komposteringsprocessen i regel stannar av under vintern. För att syre ska 
kunna släppas in i komposten berabetas avfallet även av småkryp som 
gråsuggor, maskar, tusenfotingar och tvestjärtar som äter sig igenom det 
organiska materialet. Syret är viktigt för att processen ska bli så bra som möjligt 
så att avfallet till slut kan bli till koldioxid, vatten och näringsämnen att återföra 
till jordens kretslopp. Skulle syrehalten vara för låg kommer det istället att 
bildas metangas och andra illaluktande produkter. Detta är en följd av en så 
kallad jäsningsprocess som uppstår i en syrefattig kompost (Persson & Persson, 
2007). 

Komposteringsprocessen är en långsam process, det tar omkring ett år för 
avfallet att omvandlas till mull. Den färdiga komposten är mycket näringsrik 
och kan användas till bland annat att förbättra exepelvis åker- eller plantjord. 
Det enda problemet med dagens kompostjord är alla miljögifter som följer med 
det organiska avfallet i komposteringsprocessen. Dessa miljögifter utgör ett 
accelererande hot mot jordens kretslopp (Persson & Persson, 2007).

Det finns även ett annat sätt att ta tillvara på det organiska avfallet. När 
gammalt avfall bryts ner bildas gas. Den största delen av gasen består av metan 
som av miljöhänsyn är väldigt viktigt att man samlar upp. Denna uppsamling 
av gas kan sedan förbrännas för att utvinna energi – biogas. Processen att bilda 
biogas sker bland annat i så kallade bioceller där mat- och växtrester rötas 
( Johansson, 2004). Rötningsprocessen liknar den process som sker vid 
kompostering, men till skillnad från komposteringen sker rötning i en syrefri 
miljö. Biogas består av 65% metangas och 35% koldioxid, för att gasen ska 
kunna användas som fordonsbränsle måste den renas för att få en metanhalt på 
98%. Då biogas är biologiskt producerad är detta att föredra som 
fordonsbränsle istället för fossila bränslen. Idag körs många bussar på biogas 
och målet är att biogasen helt eller delvis ska kunna ersätta de oljebaserade 
bränslena (Persson & Persson, 2007). 



Lysrör, glödlampor och batterier
Använda lysrör, lågenergilampor, glödlampor och batterier ska inte slängas 
bland hushållssoporna. Lysrör och lågenergilampor innehåller bland annat 
kvicksilver som måste hanteras på ett särskilt sätt för att inte spridas i naturen. 
Även vissa typer av batterier innehåller kvicksilver, men batterier kan också 
innehålla andra giftiga ämnen som bly eller nickel-kadmium. De affärer som 
säljer batterier har skyldighet att ta tillbaka dessa efter användning. Batterier 
finns ibland inbyggt i apparater och kan vara svåra att se, bland annat i 
mobiltelefoner, eltandborstar eller diverse leksaker. Det är därför viktigt att 
aldrig kasta trasiga apparater i hushållssoporna. Dessa ska istället lämnas in på 
någon återvinningscentral så att de kan hanteras på rätt sätt (Persson & 
Persson, 2007). 

Plast
De flesta plaster görs av oljeprodukter som inte är förnybara. Det tar omkring 
100 000 år för ny olja att bildas, men i den takt som olja utvinns idag kommer 
ny olja aldrig att hinna bildas. När olja utvinns ur marken lösgörs bergmaterial 
till våra sjöar och hav. Bergmaterialet har förorenats av olika smörjmedel och 
tillsatta kemikalier som används vid utvinningen. Utsläpp sker även till luften i 
form av bland annat kvävedioxider koldioxid och svaveldioxid (Persson & 
Persson, 2007).

När plastförpackningar och andra plastföremål framställs tillsätts ofta olika 
typer av tungmetaller för att göra plasten mjuk eller hård. Dessa tungmetaller 
frigörs som gifter i naturen när plasten förbränns (Persson & Persson, 2007). 

Plastförpackningar innehåller till största del polyeten vilket tillverkas av råolja. 
Polyeten kan dock även tillverkas av växter vilket är bättre för miljön. För att 
minska att plasten påverkar vår värld negativt måste produktionen av ny plast 
också minskas. Detta kan ske genom att återvinna och återanvända redan 
befintliga plastföremål (Persson & Persson, 2007). 

Vad händer med de sorterade förpackningarna?
När sopor sorterats, skiljer man på förpackningar som är tillverkade i olika
material, det vill säga papper/kartong, plast, metall och glas. 
Pappersförpackningar är till exempel mjölkkartonger, äggkartonger och 
mjölpåsar. Dessa bli främst nya kartonger och förpackningar (Vafab Miljö AB, 
publiceringsdatum saknas). En kartong kan återanvändas ca sju gånger, 
därefter är pappersfibrerna utslitna (Persson & Persson, 2007). I Sverige 
återvinner vi varje år pappersförpackningar som motsvarar en miljon träd. 
Plastförpackningar sorteras i hård och mjukplast. Exempel på hårplast är 
ketchupflaskor och créme fraiche-burkar. Den hårda plasten smälts ner och 
används till nya förpackningar. Den mjuka plasten kommer till användning 
som energiresurs via förbränning. Även metall och glasförpackningar smälts 
ner och kan därefter återanvändas, främst till nya förpackningar ett obegränsat 
antal gånger. Även tidningspapper återanvänds. En tidning kan återvinnas 
ungefär sex gånger, därefter blir det till nytt papper (Vafab Miljö AB, 
publiceringsdatum saknas).



Vill du veta mer?
Vill du veta ännu mer så följer här några litteratur- och länktips:
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Emmaboda: Åkessons tryckeri

Johansson, Birgitta (2004). Stadens tekniska system. Stockholm: Katarina 
Tryck AB

Persson, C, Persson, T (2007). Hållbar Utveckling – Människa, miljö och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur
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