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Vi har gjort en barnbok med syftet att de yngsta barnen, på ett 
lustfyllt och vardagsnära vis, ska få ett intresse- och en inblick i det 
kretslopp som konsumtion och avfall utgör. Vi tycker att just 
konsumtionens påverkan på miljön och främst klimatförändringar 
är ett aktuellt ämne och att barnboken som form är ett bra sätt att 
undervisa barn med. Vår bok vänder sig till barn i sexårsåldern. 
Processen har inkluderat faktainsamling som vår bok grundar sig i, 
kontinuerlig kontakt med barngrupp samt förskollärare som 
målsättning att bokens innehåll ska tilltala den tänkta målgruppen. 
Resultatet av vårt arbete utvärderades tillsammans med fyra stycken 
lärare som i lugn och ro fått använda- och granskat boken. Vid ett 
utvärderingsseminarium samtalade vi kring hur de upplevt boken. 
Responsen var mycket positiv. Sammanfattningsvis kan vi dra 
slutsatsen att en barnbok i berättande form är ett mycket bra medel 
då man vill förmedla kunskaper, om avfall och konsumtion i ett 
kretslopp, till barn.
_______________________________________________
Nyckelord: Barnbok, konsumtion, avfall, kretsloppstänkande, 
miljö, förskoleklass



Innehållsförteckning

1.0 Vår idé.................................................................................................................1
1.1 Vi gör en bok............................................................................................1
1.2 Avgränsning.............................................................................................1

2.0 Varför en bok?....................................................................................................1
3.0 Hur skriver man en bok för barn?....................................................................2
4.0 Utförande...........................................................................................................3

4.1 Syftet........................................................................................................4
4.2 Målgruppen............................................................................................4
4.3 Kontinuerlig hjälp och kontakt i processen...........................................4
4.4 Fakta.......................................................................................................5

4.4.1 Konsumtion...............................................................................5
4.4.2 Miljömärkningar......................................................................6
4.4.3 Avfall, återvinning och återanvändning..................................8
4.4.4 Vad händer med de sorterade förpackningarna?..................10

4.5 Bokens innehåll....................................................................................10
4.6 Utvärdering...........................................................................................11

5.0 Utvärdering......................................................................................................11
5.1 Syfte........................................................................................................11
5.2 Metod.....................................................................................................11
5.3 Resultat..................................................................................................11

6.0 Avslutande tankar............................................................................................13
Referenser..............................................................................................................14
Bilagor....................................................................................................................16



1

1.0 Vår idé

1.1 Vi gör en bok
Vi gör en bok med syftet att de yngsta barnen, på ett lustfyllt och vardagsnära 
vis, ska få ett intresse av- och 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 positiv 
riktning. 

Vår bok är skriven i en berättande form där vi får följa tvillingarna Esther och 
Harry och deras upplevelser under en helt vanlig dag.  Boken är tänkt som en 
högläsningsbok för barn i sexårsåldern och för att göra vår bok mer unik har vi 
valt att låta en CD-skiva följa med som tillbehör. CD-skivan innehåller alla 
bokens illustrationer i digitalt format så att dessa kan visas för barn i större 
grupper på storbild. Det kommer även att finnas dokument för den vuxne att 
läsa igenom om han eller hon vill få en djupare kunskap kring ämnet innan 
boken läses för barnet eller barnen. Boken kan alltså fungera som en 
högläsningsbok för både enstaka- och många barn, i hemmiljö eller i skolan. Vi 
vill dock poängtera att boken inte är ett läromedel, men ska kunna användas 
inom förskola och skola som en introduktion och som en del i undervisningen 
kring miljö och hållbar utveckling.

1.2 Avgränsning
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar flera områden. I detta arbete 
har vi valt att avgränsa oss till konsumtion och avfall. Detta med tanken att vi 
vill skapa en bok som upplevs elevnära och inte gå för långt ifrån barnens 
erfarenheter och vardagssituationer. Vi har dessutom, under vår 
verksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån egna upplevelser och 
erfarenheter, en uppfattning om att det saknas material, för barn i de yngre 
åldrarna, som har en inriktning på just kretsloppet mellan konsumtion och 
avfall.

2.0 Varför en bok?
Genom bokens värld kan vi utan pedagogiska pekpinnar hjälpa barnet att 
utveckla sina erfarenheter samtidigt som vi ger dem kunskaper om världens 
historia och olika kulturer. I bokens värld finns inga begränsningar vilket ger 
barnet en oändlig möjlighet att få utlopp för sin fantasi. Även barnets ordförråd 
fylls på och omedvetet får barnet kunskaper om hur de ska bilda satser och på 
vilket sätt de måste formulera sina meningar för att kunna göra sig förstådda 
(Auraldsson, Engdal & Söderblom, 1997).

Boken är även ett hjälpmedel för barnets eget skapande. Den fantasi som 
böckerna sätter igång hos barnet bidrar så småning om till eget skrivande - i 
form av egna berättelser, teateruppsättningar och även beskrivande målningar 
och illustrationer (Lindö, 1986). Det är viktigt att böckerna tilltalar barnet. Om 
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inte barnet redan i unga år ser något intresse eller något roligt med att läsa- 
eller lyssna till en bok kommer de heller inte som vuxna känna inspiration till 
att läsa. För att barnet ska bli en god läsare bör litteraturen helt enkelt, tidigt, 
finnas nära till hands och innehålla något som intresserar barnet att vilja veta 
och läsa mer (Lindö, 2005).

Syftet med böcker för barn är inte bara att ge barnet en spännande upplevelse 
en kort stund, eller att utveckla barnets förmåga till fantasi och skapande, utan 
även att bidra med fostran in i den sociala världen. Att helt enkelt på sikt ge 
barnet de verktyg han eller hon behöver senare i livet (Hellsing, 1999). En stor 
del i denna utveckling och fostran är högläsning. Högläsningsböcker bidrar till 
samtal med barnet samtidigt som han eller hon får träna på att lyssna vilket är 
otroligt viktigt inför den dagen barnet ska börja följa instruktioner för att kunna 
lära sig läsa och skriva (Fast, 2001). Vid högläsning skapas ett samspel mellan 
läsaren och lyssnaren. Under boksamtalen som ofta uppstår får barnet chans att 
både fundera och ställa frågor om bokens bilder och dess innehåll som inte 
sällan väcker tankar kring bland annat värderingar, nya ord eller människors 
olika livsförhållanden. Detta leder i sin tur till att barnet på sikt får en 
allmänbildning som senare i livet är ovärderlig att ha med sig (Fox, 2001).

3.0 Hur skriver man en bok för barn?
I boken ”Att skriva för barn” berättar Andersson, Meldré, Nilsson och Orring 
(2003) om processen att skriva texter till barn. De menar att det första 
författaren bör tänka på när han eller hon skriver en bok eller en text för barn är 
läsarperspektivet. Det gäller helt enkelt att ha klart för sig vem det är texten 
riktar sig mot och vad denne har för förkunskaper. Därefter gäller det att välja 
ämne och vilken typ av text författaren vill skriva. Utifrån detta kan författaren 
samla material och göra eventuella intervjuer för att vara säker på att det som 
skrivs hamnar på rätt nivå.

Andersson et al. (2003) menar att som författare måste man ställa sig frågan: 
”Vad måste läsaren känna till för att förstå texten?” En skönlitterär berättelse 
för barn rör sig nästan alltid kring människor och människors problem. En 
berättelse måste vara spännande så att den som läser inte låter sina tankar gå åt 
ett annat håll – samtidigt som berättelsen måste innehålla något som 
författaren vill förmedla.

När författaren har beslutat sig för vad han eller hon vill förmedla bör en mer 
konkret idéskiss tecknas ner. Andersson et al. (2003) ger följande råd som 
författaren av barnboken bör tänka på:

• Hur han eller hon vill att historien ska börja – ha sin topp – 
och sedan avslutas. De flesta berättelser har en början för att sedan i 
mitten av historien ha sin mest händelserika del innan berättelsen sedan 
lugnas ner och avslutas.

• Vilka är huvudpersonerna och vilka karaktärsdrag har de? När 
en författare beskriver huvudpersonerna gäller det att tänka på att inte 
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ha för långdragna beskrivningar. Oftast räcker det i en barnbok att låta 
tre saker beskriva en karaktär. Det kan exempelvis handla om hårfärg, 
klädesplagg och en liten sak som karaktären alltid bär med sig.

• Dialogen. En dialog ska föra handlingen framåt samtidigt som den 
tydligt ska skildra karaktärernas personlighet. Läsaren ska med andra 
ord veta vilken karaktär som pratar utan att det står i klartext.

• I vilken miljö utspelar sig historien? Miljöskildringar bör också 
hållas kortfattade i berättande för barn. Miljön ska skildras, men utan att 
handlingen tappas bort på vägen.

• Titeln. Bokens titel är mycket viktig. Den ska väcka nyfikenhet samtidigt 
som den också ska ge läsaren information om vad boken handlar om i 
korthet.

Under denna process växer manuset långsamt fram. När författaren börjar 
känna sig färdig är det dags att börja tänka på om det behövs några 
illustrationer för att ytterligare väcka liv i berättelsen. Vem ska i sådana fall 
illustrera? Det kan också vara värt att provläsa manuset för målgruppen för att 
se om det finns några oklarheter i historien så att några sista ändringar kan 
göras (Andersson et al., 2003).

4.0 Utförande
I det här arbetet har vi arbetat med följande moment:

• Bestämt syfte. Vi bestämde syftet med boken samt vilka områden den 
ska omfatta.

• Målgrupp. Vi beslutade oss sedan för vilken målgrupp vi ville att boken 
skulle vända sig till.

• Kontinuerlig hjälp och kontakt i processen. Under hela processen 
hade vi en kontinuerlig kontakt med en förskollärare samt en mindre 
barngrupp inom den aktuella målgruppen.

• Faktainsamling. Fakta som relaterar till vårt syfte samlades därefter 
in. Avsnittet kan även fungera som en lärarhandledning för en lärare som 
skulle kunna tänka sig att arbeta med vår bok i sin verksamhet.

• Bokens innehåll. Bokens upplägg med text och bild, samt övrig 
struktur arbetades fram.
 

• Utvärdering. Till sist utvärderades boken tillsammans med ett antal 
förskollärare/lärare.

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom hur vi har arbetat under respektive 
punkt ovan.
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4.1 Syftet
Syftet med vårt arbete är att ta fram 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, som vi berättade tidigare, har vårt syfte 
utformats. 

4.2 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.

4.3 Kontinuerligt hjälp och kontakt i processen
Under arbetets gång har vi med jämna mellanrum haft kontakt med både en 
förskollärare samt en mindre grupp sexåringar. Det var viktigt för att vi skulle få 
insikt i sexåringarnas förförståelse (Andersson et al., 2003). I samråd med 
förskolläraren kom vi fram till att en berättande bilderbok med möjlighet att 
visa bilderna på digital storbild var ett utmärkt sätt att förmedla vårt budskap. 
Bilderboken har nämligen begränsningar. Med begränsningar tänker vi på det 
faktum att alla barn inte kan se bokens bilder samtidigt. Därmed valde vi att 
leverera vår bok tillsammans med en CD-skiva innehållande våra illustrationer i 
stort format med möjlighet att visas på filmduk med hjälp av projektor, 
alternativt skrivas ut på overhead-blad. När illustrationerna visas på storbild 
kan barnen i en stor barngrupp se bilderna samtidigt som någon läser högt ur 
boken.  

Kontakten med förskolläraren gav oss insikter i vilken språklig nivå samt vilka 
typer av illustrationer som barn i sexårsåldern kan relatera till. Med hjälp av 
dessa möten kunde vi bolla idéer fram och tillbaka och få förslag på hur vår bok 
på bästa sätt kunde arbetas fram. Vi ville dock även ha synpunkter från 
barngruppen för att höra deras åsikter så att den färdiga produkten verkligen 
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skulle tilltala dem. Synpunkterna togs tacksamt emot och har till stor del 
influerat hela processen – från början till slut.

4.4 Fakta
I detta avsnitt kommer vi att närmare gå in på den fakta som vår barnbok lutar 
sig på. Vi har bland annat tagit fokus på olika typer av miljömärkningar, hur 
olika material återvinns och återanvänds men även hur både vanliga och 
ovanliga komposteringsprocesser går till.

4.4.1 Konsumtion
Alarik och Magnusson (1994), menar att den allmänna uppfattningen kring 
vilka som kan anses vara ”miljöbovar” har förändrats. Under 1970-talet var 
miljöförstörelsen industrins ”fel” för att sedan bli politikernas under 1980-talet. 
Under 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 
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 och 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 varor som har har transporterats 
kortast sträckor och de som bland annat drar minst el eller bränsle 
priorieras. Man bör välja bort varor som som är tillverkade av icke 
förnybara resurser, som exempel nämns möbler av regnskogsträd från 
Burma. Produkter med lång livslängd som går att återvinna eller 
återanvända bör också väljas.

• Ett annat tillvägagångssätt är att skänka bort kläder till bistånd, samt att 
själv köpa begagnat.

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).
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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).

4.4.2 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 talas 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, A). 

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, B).

Fairtrade/Rättvisemärkt
Fairtrade, eller Rättvisemärkt (Rättvisemärkt, 2009) 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 
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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 (Bra miljöval, 2009). 
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).
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4.4.3 Avfall, återvinning och återanvändning
Avfall ska behandlas i en viss ordning: I första hand ska avfallet 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 
energiutvinnes 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 talas 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 flaskorna och burkarna 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). 



9

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 
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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). 

4.4.4 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, A). 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 hårdplast är 
ketchupflaskor och créme fraicheburkar. 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, B).

4.5 Bokens innehåll
Som vi nämnde tidigare har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning 
upplevt att materialet kring just konsumtion och avfall i ett kretsloppstänkande 
är mer sällsynt än materialet kring enbart avfallshantering särskilt i formen av 
en bilderbok. En bilderbok är en berättelse som far runt på olika platser så att 
varje uppslag är unikt med unika bilder för barnen att titta på. Bilderna ska 
höra ihop med texten och förmedla ett budskap (Andersson et al., 2003). När vi 
utformade bokens innehåll utgick vi ifrån situationer där barnen i sitt dagliga liv 
möter konsumtion. Vi ville att barnen skulle förstå två stycken huvudsakliga 
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kretslopp; Återvinningskretsloppet och återanvändningskretsloppet. För att 
förmedla detta valde vi att placera bokens karaktärer i miljöer där barnen kan 
komma i kontakt med båda dessa kretslopp i sin vardag. Fokus riktades mot 
situationer bland annat i mataffären, vid pantautomaten, i secondhandaffären 
samt vid matbordet i hemmet. När vi planerade bokens huvudpersoner valde vi 
att använda oss av både en flicka och en pojke så att alla barn som lyssnar till 
boken har någon att känna könstillhörighet till. Vi valde också att låta bokens 
karaktärer vara i samma ålder som den tänkta målgruppen.

4.6 Utvärdering
För att få en slutgiltig respons på vår färdiga bok valde vi att skicka ut den till 
två lärare och två förskollärare som inte varit delaktiga i processen. De ombads 
att ta del av materialet, använda det på lämpligt sätt och sedan återkomma med 
sina synpunkter. Detta för att få en objektiv värdering av vårt arbete. Efter att 
det färdiga materialet skickats ut och behandlats av de inblandade parterna 
träffade vi dem för ett möte. Mer om detta nedan.

5.0 Utvärdering

5.1 Syfte
Syftet  med att utvärdera boken var att få ett antal erfarna lärares åsikter kring 
vårt arbete. Lärarna som deltog vid utvärderingstillfället arbetar i förskola och 
förskoleklass samt år 1 och 2 i grundskolan. Tanken med detta var att få åsikter 
från lärare aktiva i olika åldersgrupper.

5.2 Metod
Vi valde att anordna ett utvärderingsseminarium där vi, tillsammans med några 
lärare, samtalade kring boken, dess innehåll och illustrationer, med 
utgångspunkt från en frågelista (se bilaga 1). Den färdiga boken lämnades till 
seminariedeltagarna innan utvärderingsseminariet så att de fick möjlighet att 
titta igenom den och använda den i lugn och ro. Under seminariet antecknade 
vi deltagarnas synpunkter.

5.3 Resultat

Gick syftet med boken fram?
De tillfrågade lärarna upplevde att bokens syfte förmedlades klart och tydligt. 
De menade att som en första introduktion till ämnet var denna bok, som är i en 
berättande form, ett utmärkt material i undervisning för yngre barn. Det 
gemensamma tyckandet var att kretsloppet mellan avfall och konsumtion 
framgick på ett bra och spännande sätt utan att skuldbelägga eller ge barnen 
dåligt samvete och oro inför framtiden.

Passar bokens innehåll den tänkta målgruppen?
Bokens innehåll och illustrationer passade enligt seminariedeltagarna mycket 
bra ihop. De ansåg också att boken med fördel kunde användas även i 
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grundskolans tre första år eftersom innehållet enkelt kan anpassas till den 
berörda åldersgruppen.

Vad tyckte ni var bra?
Det bästa med boken, menade deltagarna, var att den på ett lättsamt och 
konkret sätt förmedlade de viktigaste grundstenarna i konsumtion- och 
avfallskretsloppet på ett, för barn, vardagsnära vis. De fina illustrationerna var 
också bra och hjälper till att tydligt förmedla bokens budskap. Deltagarna sa sig 
även uppskatta de rödmarkerade samtalsfrågorna då de på ett konkret och sätt 
väcker tankar och engagemang hos lyssnaren, samtidigt som nya svåra ord 
förklaras. De grönmarkerade faktaavsnitten upplevdes också bra och på en 
lagom nivå för den tänkta målgruppen. Bra också att läsaren kan välja om han 
eller hon vill hoppa över dessa.

Vad behöver ändras?
Läraren i år 2 ansåg att det skulle behövas fler bilder för att barnen i den tänka 
målgruppen skulle se ett intresse i boken. Detta höll inte de resterande 
deltagarna med om. De menade på att barn i sexårsåldern precis har börjat 
komma ifrån böcker med stora bilder och lite text och istället börjat intressera 
sig för vad barnen i år 1 gör i skolan. Därför ansåg de att boken om Esther och 
Harry är ett perfekt steg mitt i mellan förskola och skola. Vi fick förslag på att 
boken kan utvecklas så att materialet även inkluderar ett arbetsmaterial. Detta 
skulle kunna utformas så att barnen kan arbeta med att exempelvis avbildning 
och färgläggning av miljömärkningar.

Vad var er känsla kring illustrationerna och den medföljande CD-
skivan?
Alla seminariedeltagarna var glatt överaskade över illustrationerna och tyckte 
att de var härliga att titta på samtidigt som de också förmedlade ett budskap 
tillsammans med texten. Att få illustrationerna på storbild tyckte de var väldigt 
innovativt. Roligt med någonting annorlunda och dessutom underlättar det vid 
läsning i större barngrupper. Det medföljande dokumentet var också bra att ha 
för de lärare som vill använda boken i år 2 och 3 i grundskolan. Då kan det 
behövas lite extra kunskap hos läraren, menade deltagarna. Men för en lärare i 
förskoleklass räcker det med enbart boken och storbilderna som underlag. 
Dokumentet är där ej nödvändigt. 

Har ni stött på något liknande material i ert yrkesliv?
De tillfrågade lärarna har stött på många böcker i sitt yrkesliv, många som 
särskilt berör avfall och miljö i ett faktaboks-format. De tycker att vår bok 
utmärker sig genom att vi har valt ett berättande perspektiv där vi får följa två 
karaktärer från början till slut. Boken utmärker sig också genom att den har ett 
fokus även på konsumtion, inte enbart avfall. Deltagarna underströk att det är 
väldigt bra att vi vill visa på kretsloppet mellan dessa två så att barnen ser 
sambandet mellan att handla saker och sortera sina sopor. Även den 
medföljande CD-skivan bidrog till att vår bok vart mer unik i den uppsjö av 
miljöböcker som finns, menade deltagarna. 
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6.0 Avslutande tankar
Under processens gång har vårt eget lärande varit stort. Dels har vi i samband 
med att vi sökt de fakta vi velat förmedla i barnboken, utökat våra kunskaper 
kring konsumtion och avfall samt det kretslopp dessa utgör. Vi har även fått nya 
kunskaper då vi tagit del av litteratur som berör barnbokens betydelse samt hur 
man skriver böcker för barn. Det svåraste under arbetets gång har varit att hitta 
en avgränsning samt nivå på de kunskaper som vi vill förmedla som passar den 
målgrupp vi riktar oss till. Då vårt arbete till stor del varit en kreativ process i 
form av författande och illustrationer har vi även varit i behov av inspiration 
och lust för att kunna prestera, vilket har gjort att arbetet vissa dagar varit 
svårare att genomföra.

Vid utvärderingstillfället fick vi positiv respons från de lärare som läst vår bok, 
och de bekräftade att bokens syfte och innehåll stämde väl för att tilltala barn i 
förskoleklass, både gällande text och bild. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att 
en barnbok i berättande form är ett mycket bra medel då man vill förmedla 
kunskaper, om avfall och konsumtion i ett kretslopp, till barn. Lärarna hade 
dessutom förslag på att materialet skulle kunna utvecklas ytterligare, bland 
annat genom att utforma medföljande arbetsblad, där man exempelvis kan 
färglägga våra vanligaste miljömärkningar och åka på andra spännande äventyr 
med Esther och Harry. Detta har vi tagit till oss och eventuellt kommer 
materialet i framtiden att utvecklas genom någon form av tillhörande 
arbetsbok. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi själva är mycket nöjda med resultatet av 
boken, och att vi tror att ”Esther och Harry handlar för miljön” är en bok som 
kommer att ge de sexåringar som får ta del av den både kunskaper och glädje.
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Bilaga 1

Frågelista till utvärderingssamtal

1. Gick syftet med boken fram?

2. Passar bokens innehåll den tänkta målgruppen?

3. Vad tyckte ni var bra?

4. Vad behöver ändras?

5. Vad var er känsla kring illustrationerna och den medföljande CD-skivan?

6. Har ni stött på något liknande material i ert yrkesliv?
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Tack till våra familjer, vänner och vår handledare Susanne Engström 
för stöd och tips under resans gång. 

Tack även till KRAV, Naturskyddsföreningen, Rättvisemärkt och 
Svanen för användandet av era symboler i ett pedagogiskt syfte.

Och ett självklart tack till våra älskade katter, 
Esther och Harry, för att vi fått låna era namn och för den 

oändliga inspiration ni ger oss varje dag!



TILL DIG SOM LÄSER HÖGT
Esther och Harry handlar för miljön är en bilderbok riktad 
till barn i sexårsåldern och syftar till att ge barnen en introduktion 
till ämnet miljö samt hur avfall hänger ihop med konsumtion i ett 
vardagsnära kretslopp. 

Den medföljande CD-skivan innehåller alla bokens bilder i stora 
format så att dessa kan visas på storbild eller alternativt skrivas 
ut på overhead-blad. Mycket praktiskt i de fall då boken högläses 
för stora barngrupper. På CD-skivan finns även dokument innehållande 
mer utförlig information kring det som boken tar upp. Detta kan du som 
läser högt för barnen använda dig av om du vill veta mer.

Genomgående i boken kommer två symboler att dyka upp. 
Dessa förklaras nedan:

När du ser den här symbolen och den röda färgen 
betyder det att det kommer en fråga som du som läser 
kan fråga den som lyssnar. Svaret på frågan (om lyssnaren 
inte redan vet) kommer att finnas i texten. Antingen i 
direkt anslutning till frågan, eller som en replik från 
någon av bokens karaktärer.

När du ser den här symbolen och den gröna färgen 
betyder det att du har kommit till ett faktaavsnitt. 
Dessa kan du hoppa över om du vill. Allt beror på vilken 
ålder- och vilken kunskapsnivå som lyssnaren har. 

Känns allt klart?
Bra, då börjar vi!





Hanna Gustavsson Sandra Olsson





Hej på dig.

Det här är Esther och Harry och deras mamma och pappa. 
Esther och Harry är syskon, tvillingar faktiskt. 
De är sex år gamla och de går i förskoleklass precis som du! 
Esther och Harry tycker att det är jätteviktigt att man 
är rädd om vår miljö.

I den här boken får du tillsammans med Esther och Harry 
lära dig mer om hur du kan tänka när du handlar mat och 
andra saker för att det ska vara så bra som möjligt 
för miljön. 

Du får också tips om hur du kan sortera och återanvända 
dina sopor.

VET DU VAD SOM MENAS MED MILJÖ?
Med det menas, naturen, alltså alla skogar och växter, 
sjöar och hav, men också alla djur och alla människor 
omkring oss. 



Esther och Harry är i mataffären med mamma för att 
handla mat till kvällens middag. 
- Vi får inte glömma att köpa några äpplen, säger mamma.

Harry går före bort till frukten. Det finns jätte många olika 
sorter att välja på. Apelsiner, vindruvor, bananer, kiwifrukter 
och vissa sorter som Harry knappt ens känner igen.

”Varför tycker mamma att de absolut ska köpa äpplen?” 
funderar Harry. Han upptäcker en frukt som ser nästan 
ut som ett grönrött äpple, fast den är lite mer platt och 
avlång och något större än de flesta äpplen. 

- Kan vi inte ta den här frukten istället? frågar han mamma.
- Det där är en mango, säger mamma. Den är jättegod, men 
den är odlad i Thailand långt bort på andra sidan jorden. 
För att komma hit till Sverige har den åkt flygplan i många, 
många timmar. Flygplanen släpper ut massor av avgaser i 
luften som är giftiga och absolut inte bra för miljön.



- Jag tycker att det är bra om man försöker hitta frukt 
som växer i Sverige, fortsätter mamma. Då har de ju inte 
blivit tvungna att komma hit med flygplan. Nu är det höst, 
och då finns det massor av äpplen, plommon och päron 
som har växt här hos oss, och på sommaren finns det 
jordgubbar och hallon. Under vintern och tidiga våren 
kan det tyvärr vara svårt att hitta frukt som har växt i Sverige, 
för då är det ju så kallt att inga frukter mognar här. 

- Då får man köpa annan frukt från länder med mer sol 
och värme, men man kan hålla ögonen öppna efter det 
här märket i stället, säger mamma, och visar en banan 
med ett vitt klistermärke med gröna bokstäver. 



- Det här märket heter KRAV, förklarar hon. Det betyder 
att den är odlad utan bekämpningsmedel. Bekämpnings-
medel är ett gift och används ibland på olika frukter och 
grönsaker så att djur och insekter inte ska stjäla och äta 
upp dem istället för oss människor. 

- Men det är lika giftigt för miljön runt omkring, och giftet 
hamnar inte bara på frukten, utan i luften, vattnet och jorden 
också, fortsätter mamma. Dessutom kan de människor som 
arbetar och bor nära fruktodlingar där man använder 
bekämpningsmedel bli sjuka av giftet. Superdumt och onödigt! 

Därför köper vi bara frukter med KRAV-märket på. Då kan vi 
vara säkra på att ingen har sprutat gift på dem och att miljön 
och människor mår bra.



FLERA MILJÖMÄRKNINGAR
Här är några andra märken som betyder att de som har 
tillverkat varorna har tänkt efter och brytt sig extra mycket 
om att miljön och människor ska må bra . De kan du, Esther 
och Harry hålla utkik efter nästa gång ni handlar.

Rättvisemärkt. När vi köper Rättvisemärkt mat, dryck och 
andra varor betyder det att de som tillverkat varorna har fått 
bättre betalt, så att barnen kan gå i skola istället för att arbeta. 
Man visar hänsyn till miljön och att alla ska få säga vad de 
tycker och tänker. Ingen får bli behandlad illa. Rättvist helt 
enkelt!

Bra miljöval är en miljömärkning som finns på till exempel 
olika typer av transporter eller butiker. För att få märket Bra 
miljöval så måste man försöka spara på det som finns i 
naturen, människornas hälsa får inte hotas och allt material 
som används måste kunna återvinnas, återanvändas eller 
komma ut i naturen igen utan att skada naturens kretslopp.

Svanen. Svanen är en miljömärkning som finns på alltifrån 
tvättmedel och toalettpapper till bildäck, butiker och hotell. 
Det är mycket att tänka på för att få svanen-märket. Den som 
tillverkar något måste bland annat se till att miljön inte 
skadas under tillverkningstiden, alltifrån när trädet som ska 
bli till toalettpapper fälls i skogen, till när du använder det att 
torka dig med.

På väg ut från affären stannar barnen och mamma till vid 
pantautomaten för att lämna in några glasflaskor.
- Jag vet varför man inte slänger flaskorna i soptunnan, 
säger Esther.

VET DU VARFÖR?



- Det är för att man får pengar när man lämnar in flaskor och 
burkar i pantmaskinen, förklarar Esther.
- Ja, säger mamma, det stämmer att man faktiskt får tillbaka 
lite pengar när man lämnar in flaskor och aluminiumburkar. 
Men det är även bra för miljön. Alla inlämnade burkar och 
flaskor tvättas och används på nytt. På det sättet behöver man 
inte tillverka nya hela tiden. Det är ju bra för tänk hur mycket 
plast och aluminium det skulle gå åt då, och tänk hur mycket 
burkar och flaskor som skulle ligga på sopstationen till ingen 
nytta.



I en annan del av samma köpcenter som mataffären ligger i, 
finns även andra butiker. 
- Jag vill gå in här, säger Harry och pekar mot leksaksaffären. 
- Jag skulle vilja ha mer LEGO®, så att jag kan ha ännu fler 
hus i LEGOstaden som jag bygger på hemma.
- I så fall vill jag ha nya byxor, säger Esther och tittar mot 
klädaffären som ligger precis bredvid. Annars tycker jag att 
det blir orättvist! 
- Vet ni vad, säger mamma. Vi köper ingenting här. Vi ska 
faktiskt åka till en annan affär på vägen hem. Jag ska lämna 
lite kläder som ni har vuxit ur på en affär där man kan köpa 
och lämna in begagnade saker. Vi tittar där istället. 

VET DU VAD SOM MENAS MED 
BEGAGNAT?
Begagnat betyder att det man köper inte är nytt, utan att 
någon annan har använt saken tidigare. Om man inte vill 
ha eller behöver en sak längre kan man lämna in den till 
affärer som tar emot eller säljer begagnade saker. 



Inne i affären finns det massor av begagnade saker. 
Inte bara kläder och skor, utan även möbler, tallrikar, 
kastruller, leksaker och massor av annat. Mycket ser knappt 
använt ut. Esther hittar ett par jättefina jeans och Harry köper
en hel kartong med blandat LEGO.



- Det är förstås toppen att man sparar lite pengar när man 
handlar här, säger mamma. Här kan Esther kanske köpa 
tre jeans, och ändå inte betala mer pengar än vad ett par helt 
nya jeans kostar. Men ännu bättre är att kläder och saker blir 
återanvända, precis som när man pantar burkar och flaskor. 
I dag lämnar vi in era kläder som ni har vuxit ur. I stället för 
att vi slänger kläderna så kan ju någon annan köpa och 
använda dem.
- Och när vi köper begagnat, som Harrys LEGO till exempel så 
är det också bättre för miljön, fortsätter mamma.
- LEGO är plast, och det tillverkas av olja som finns långt nere 
under marken. Olja ska man inte ska slösa på eftersom det tar 
jättelång tid, mer än hundra tusen år, för ny olja att bildas.



Senare på dagen, efter maten, när det är dags att duka av, 
slänger Esther sitt potatisskal i påsen för matrester och Harry 
sköljer ur det tomma mjölkpaketet och lägger det i en tunna 
där det redan ligger en tom pastakartong, en gammal mjölpåse 
och några andra förpackningar av papp.
- Perfekt Esther och Harry! säger pappa. Det är jättebra att 
sortera sopor, på det sättet kommer faktiskt skräpet till 
användning på nytt. Mjölk och pastakartongen kommer 
exempelvis att göras om till nya kartonger. Det är ju bra för 
kartonger och papper görs av träd, och då slipper man ju 
hugga ner nya träd hela tiden.



-Matresterna kan faktiskt bli två olika saker, fortsätter pappa. 
Man kan kompostera, det betyder att man väntar tills 
matresterna har omvandlats till jord. Den jorden kan 
användas på åkrar för att odla ny mat. Man kan även röta 
matresterna, när man rötar matrester stänger man in dem i 
varma behållare som är helt lufttäta och väntar tills det bildas 
något som heter biogas. Den gasen kan användas istället för 
bensin, för att tanka bilar och bussar med. Det är mycket 
bättre för miljön.

BIOGAS OCH SÅNT
Visst är det häftigt att tänka på att bussarna kan köra
omkring tack vare våra gamla matrester? Det finns även 
andra sopor som används och görs om flera gånger. 
Mat som man handlar har ofta förpackning av olika 
material omkring sig. Konservburkar och tuber som det 
har varit kaviar eller mjukost i är tillverkade av metall. 
Sylt och rödbetsburkar är gjorda av glas. Ett annat 
vanligt material i förpackningar är plast, till exempel 
smörpaket och flaskor till ketchup och schampo. Om 
man är noga och sorterar soporna så att de olika 
förpackningarna inte blandas, går alla de här olika 
materialen att återvinna, det betyder att de kan smältas 
ner och bli till nya förpackningar igen.

 



- Kan alla sopor användas igen? Undrar Esther.
- Nej, svarar pappa. De sopor som inte är förpackningar och 
matrester sorteras som restsopor, det kan till exempel vara 
gamla disktrasor, trasiga strumpor eller blöjor. Restsoporna 
bränns, och värmen kan användas till att göra elektricitet eller 
värma vatten till kranar och element, så på det viset kommer 
ju även de soporna till nytta. 



- Det man måste tänka på, fortsätter Pappa, är att när soporna 
brinner blir det rök, och om soporna innehåller giftiga ämnen 
kommer de tyvärr inte att försvinna, utan följa med röken ur 
skorstenarna och hamna i naturen. Därför får man aldrig 
slänga sopor som innehåller giftiga ämnen, använda batterier 
till exempel, i vanliga soptunnan. De måste man lämna 
tillbaka till affären där man köpte dem eller i speciella lådor 
som brukar finnas i soprum eller på återvinningscentralen.

SOPRUM
Vissa har soprum i det område där de bor, i så fall lämnar 
man sina sorterade förpackningar, matrester och 
restsopor där, sedan blir soporna hämtade av sopbilar. 
Om man inte har något soprum, får man själv köra sina 
förpackningar till en återvinningscentral. På återvinnings-
centralen finns det flera stora sopcontainrar att lämna 
sorterade sopor i, som ett stort soprum, fast utomhus. Där 
blir soporna hämtade av andra sopbilar som kör de till ett 
ställe där de kan göras om på nytt, eller brännas. 



Vi är många som bor på den här jorden, alla behöver ha plats 
och må bra! Om vi, hela tiden bara skulle köpa nya saker och 
slänga allt gammalt som vi har använt i soptunnan skulle inte 
människor få plats. Dessutom skulle inte finnas tillräckligt 
med material för att göra nya saker av heller. Därför måste vi 
alla hjälpas åt att spara, och använda saker flera gånger.

Det här har Esther och Harry gjort för att hjälpa till:
Esther och Harry handlade jättefina begagnade saker 
samtidigt som de lämnade in kläder som de själva hade vuxit 
ur. Det kallas för återanvändning, eftersom inget nytt material 
har använts för att tillverka sakerna. Esther och Harry pantade 
även glasflaskor. De blir också återanvända, upp till sju gånger 
faktiskt!



Ibland måste man förstås köpa nytt, som mat till exempel. 
Mat köper man oftast i olika sorters förpackningar som är 
tillverkade av exempelvis kartong eller plast. Esther och Harry 
sorterade dessa så att de sedan kunde lämnas till återvinnings-
centralen och göras om till nya saker som någon annan sedan 
kan köpa i affären. Det kallas för återvinning. 

Matrester som blir till biogas är också återvinning. Kom ihåg 
att det går bara att återvinna om man har sorterat sina sopor!

Esther och Harry hittade också frukt som hade åkt jättelångt 
med flygplan eller blivit besprutade med giftiga medel. 
Men istället köpte de frukt som hade odlats i Sverige, helt utan 
farliga besprutningsmedel.

Visst är det roligt att veta att det finns så mycket du, jag, 
Esther och Harry kan göra för att hjälpa till att ta hand om 
miljön?



Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna!





Bilaga 3

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, så att 
man inser att det är konsumenterna själva som har ett ansvar. Man understryker 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. Man nämner också 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 förklarar 
man med att de tillverkande företagen, inte låter miljön få betala för att produkten ska 
bli billigare. 

- Om inte varorna är miljömärkta bör man prioritera de varor som har har 
transporterats kortast sträckor och de som bland annat drar minst el eller bränsle. 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.

- Man uppmanar också till 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 man talar om miljö 
brukar man även tala 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 man tar hänsyn 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 energiutvinner man 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 man bryter ner 
gammalt avfall 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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Persson, C, Persson, T (2007). Hållbar Utveckling – Människa, miljö och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur
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	Innehållsförteckning

	1.0 Vår idé

1.1 Vi gör en bok
Vi gör en bok med syftet att de yngsta barnen, på ett lustfyllt och vardagsnära vis, ska få ett intresse av- och 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 positiv riktning. 

Vår bok är skriven i en berättande form där vi får följa tvillingarna Esther och Harry och deras upplevelser under en helt vanlig dag.  Boken är tänkt som en högläsningsbok för barn i sexårsåldern och för att göra vår bok mer unik har vi valt att låta en CD-skiva följa med som tillbehör. CD-skivan innehåller alla bokens illustrationer i digitalt format så att dessa kan visas för barn i större grupper på storbild. Det kommer även att finnas dokument för den vuxne att läsa igenom om han eller hon vill få en djupare kunskap kring ämnet innan boken läses för barnet eller barnen. Boken kan alltså fungera som en högläsningsbok för både enstaka- och många barn, i hemmiljö eller i skolan. Vi vill dock poängtera att boken inte är ett läromedel, men ska kunna användas inom förskola och skola som en introduktion och som en del i undervisningen kring miljö och hållbar utveckling.

1.2 Avgränsning
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar flera områden. I detta arbete har vi valt att avgränsa oss till konsumtion och avfall. Detta med tanken att vi vill skapa en bok som upplevs elevnära och inte gå för långt ifrån barnens erfarenheter och vardagssituationer. Vi har dessutom, under vår verksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån egna upplevelser och erfarenheter, en uppfattning om att det saknas material, för barn i de yngre åldrarna, som har en inriktning på just kretsloppet mellan konsumtion och avfall.


2.0 Varför en bok?
Genom bokens värld kan vi utan pedagogiska pekpinnar hjälpa barnet att utveckla sina erfarenheter samtidigt som vi ger dem kunskaper om världens historia och olika kulturer. I bokens värld finns inga begränsningar vilket ger barnet en oändlig möjlighet att få utlopp för sin fantasi. Även barnets ordförråd fylls på och omedvetet får barnet kunskaper om hur de ska bilda satser och på vilket sätt de måste formulera sina meningar för att kunna göra sig förstådda (Auraldsson, Engdal & Söderblom, 1997).
	Referenser
	Bilagor


Bilaga 1 – Frågelista vid utvärderingssamtal.
Bilaga 2 – Boken ”Esther och Harry handlar för miljön”.
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Frågelista till utvärderingssamtal

1. Gick syftet med boken fram?

2. Passar bokens innehåll den tänkta målgruppen?

3. Vad tyckte ni var bra?

4. Vad behöver ändras?

5. Vad var er känsla kring illustrationerna och den medföljande CD-skivan?

6. Har ni stött på något liknande material i ert yrkesliv?
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