
FOKUS PÅ 
PAPIRFORBRUG
Sammenhæng

• Læreplanstemaet Natur, udeliv og science
• I vores børnehus bruger både børn og voksne meget 

papir, men bruger vi det med omtanke?
• Vi ser f.eks. håndklædepapir ligge ubrugt på gulvet, 

tegnepapir med få streger kasseres, og vi printer en 
masse papir til forskellige pædagogiske og administrative 
formål.

• Har vi et overforbrug? Hvornår er der egentlig tale om et 
overforbrug?

• Vi vil gerne have en indsigt i papir og bruge vores papir 
på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde i forhold til 
bæredygtighed.

 

Mål

Læreplanstemaet Natur, udeliv og science

De 3-5-årige og voksne:
• At få en indsigt i, hvad papir er, og hvor det kommer fra. 
• At få en fornemmelse/forståelse for, hvordan papir og 

papirforbrug hænger sammen med natur og miljø.
• At få en bevidsthed om behov for papir kontra forbrug af 

papir.
• At børn og voksne bruger papir på en ansvarlig og 

hensigtsmæssig måde.

De 0-2-årige og voksne:
• At opnå konkrete erfaringer med naturen, som giver dem 

”glæde ved naturen” og en oplevelse af forbundethed til 
naturen.



FOKUS PÅ 
PAPIRFORBRUG
Tiltag

De 3-5-årige:
• Alle børnegrupper, medarbejdere og forældre inddrages i 

temaet.
• Alle ser video om, hvor papir kommer fra, og hvordan 

man laver papir: 
https://www.youtube.com/watch?v=R8PzerSG3bo

• Samtaler efter video: Hvad er papir? Hvor kommer det 
fra? Hvad bruger vi det til? Hvad var det med den elefant? 
Hensyn til naturen... Bæredygtighed og genbrug...

• Aktiviteter med fokus på ‘Papir, natur og hensyn’ 
Hvad kan børnene finde, der er af papir? I hele huset? 
I naturen?
Præsentation af fund – dialog
Forsøg med papir (eksempler)
Forældreinddragelse i tema, fokus og forsøg 
(eksempler)
Besøg på papirfabrikken i Bruunshaab
Naturture – indsamling af papir i naturen
At børn og voksne får viden om og snakker om, 
hvor og hvordan man kan bruge papir på en 
hensigtsmæssig måde.

De 0-2-årige:
• Naturture – indsamling af papir i naturen

Tegn

De 3-5-årige:
• Alle stuer afvikler tema om papir.
• Vi hører børnene tale om papir .
• Vi ser børn bruge eller forsøge at bruge papir på en 

hensigtsmæssig måde.
• Vi oplever børn, der accepterer, at de får mindre, eller må 

bruge papir på en anden måde.
• Forældre, der fortæller, at børnene bruger papir med 

omtanke.
• Børn der, ”sladrer” om andres papirforbrug 

De 0-2-årige:
• Børnene viser glæde ved at være i naturen
• Børnene viser nysgerrighed på naturen

Evaluering

• Praksisfortællinger og fotodokumentation

https://www.youtube.com/watch?v=R8PzerSG3bo 

