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Förverkligande och 
tema
På julstigen är uppgiften att 
samla fem pusselbitar ( = 
fem ritade bilder) och till sist 
sätta bitarna på plats i puss-
let. Pusselbitarna beskriver 
en immateriell samvaro och 
målsättningen är att väcka 
tankar om alternativ till den 
stora mängden av konsum-
tionsvaror under julen.

Bitarna fås av handdockor 
(t.ex. dockorna ”Avfalls-
gänget”, se Östra Nylands 
Avfallsservice, http://www.
iuj.fi /svenska/sorteringsrad-
givning.aspx). Pusselbitarna 
lönar det sig att sätta ut på 
sådana ställen att barnen 
inte märker dem förrän de i 
tur och ordning ska delas ut 
till gruppen. Varje rollfi gur 
frågar barnen en fråga om 
det avfall eller den sak de fö-
reställer eller ger gruppen en 
uppgift, och gruppen får en 
pusselbit då de svarat rätt, 
diskuterat saken en stund, 
eller gjort uppgiften. Hand-

dockorna guidar också grup-
pen till nästa punkt

Följande anvisningar kan 
tillämpas och för barn i oli-
ka åldrar kan frågornas 
svårighetsgrad variera. 
Handdockornas repliker och 
frågeställningarna är hän-
visningar och kan bearbetas 
så att de passar en själv och 
gruppen. 

I programmet är det menin-
gen att tonvikten hålls vid 
förhindrandet av uppkomsten 
av avfall, och inte så mycket 
vid sortering och återvinning 

Den som håller julstigens 
program kan ha som hjälp en 
liten triangel. Först kommer 
man överens om reglerna 
med gruppen. När gruppen 
får instruktionen att leta ef-
ter stigens ”små hjälpredor”, 
kan man se sig lugnt om-
kring i utrymmet och kika på 
olika ställen. När hjälpredan 
dvs. handdockan hittas, slår 
ledaren på triangeln. Ljudet 
betyder att alla ska samlas 
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för att lyssna på vad hand-
dockan har att säga eller frå-
ga. Stigens hjälpredor är rätt 
små och deras röster bär inte 
så långt, vilket betyder att 
alla måste vara riktigt tysta 
när de pratar. 

Åtminstone då det gäller små 
barn, bör man ta i betraktan-
de att många av barnen an-
ser att det är jultomten som 
kommer med julklapparna. 
När man i slutet diskuterar 
om att ge immateriella jul-
gåvor, kan man också gärna 
diskutera om inte julgubben 
också kan hämta immateri-
ella julgåvor. Om situationen 
kräver, kan man t.ex. betona 
att vi också kan ge varandra 
julgåvor eller tala t.ex. om 
födelsedagspresenter. 
För hela julstigen är det bra 
att reservera åtminstone 45 
min tid. Av den tiden lönar 
det sig att reservera åtmins-
tone 15 min tid för att sätta 
pusselbitarna på plats och 
för slutdiskussion. Stigen kan 
dock gås också i en lugnare 
takt. 

Julstigen
Till barnen berättas att:

 Vi ska gå en julstig, där  
    vi söker efter ”mjukisd  
    jur” eller ”SMÅ HJÄLPRE 
    DOR” (handdockor), som  
    frågar frågor av oss
 När vi svarat rätt eller                                                                                                                                            
    gjort de uppgifter vi 
    fått, får vi en BILD och  
    ett TIPS OM VAR FÖL  
    JANDE PUNKT FINNS 
 Till slut ska vi ta reda på  
    vad BILDERNA betyder

Dagens tema handlar om 
konsumtion (dvs. om att 
köpa) och om avfall.
Det fi nns en skriven GÅTA 
som det är meningen att 
gruppen ska söka svaret på 
under stigen. T.ex. ”Vad är 
det för en gåva som du inte 
kan bära, men som du kan 
ge till dina nära och kära?” 
Gåtan läses högt för barnen 
och ledaren förklarar att den 
här gåtan ska vi nu försöka 
lösa tillsammans efter att vi 
gått stigen.
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PAAVO PAPPER

För att barnen ska förstå 
vad/hurudana hjälpredor 
gruppen söker efter, kan 
det första handdockan till 
exempel vara placerad nå-
gonstans synligt framme, 
t.ex. vid klädstället. Leda-
ren för stigen kan ”märka” 
tidningspappret: 

”Hej, här fi nns ju en 
genast!”

Efter detta har barnen lät-
tare att själva söka efter de 
följande dockorna. Av den 
första dockan får gruppen in-
gen pusselbit, men man kan 
fråga av barnen t.ex. att:    
  ”Det här tycks vara gårda-
gens tidning och nyheterna 
är redan lästa. Vart har mån-
ne de andra tidningarna gått, 
vad är den rätta platsen för 
gamla tidningar? Precis! Pap-
persinsamlingslådan! Paavo 
Papper och hans kompisar 
blir till nya tidningar. Genom 
att återvinna sparar du träd.”

Ledaren kan styra gruppen 
mot den första egentliga 
punkten: 
  ”Märkte ni när ni kom 
in ett ställe där det fanns 
många möbler? Dit ska vi 
gå nu. Jag såg en LITEN 
RÖD LÄNSTOL som satt på 
en soffa. Hittar ni den?”

PUNKT 0
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”Låt oss leka en liten lek. 
Har ni någon gång lekt 
leken spegel? Den leken 
går till så, att en står med 
ryggen åt, medan alla andra 
står på led en bit ifrån. Den 
som står med ryggen åt 
de andra frågar frågor. Om 
svaret är ja för ens egen del 
får man ta ett steg framåt. 
Den som frågar får inte se 
att ni rör er, så ni måste ta 
steget snabbt. Om den som 
frågar ser någon röra sig, 
måste den gå tillbaka till 
startstrecket. Vinnaren är 
den som först rör i den som 
frågar. Låt oss pröva.” 

Barnen ställer sig på rad 
och ledaren/Nelli Länsstol 
fungerar som den som 

PUNKT 1

NELLI LÄNSTOL

Gruppens ledare sätter 
handdockan på sin hand och 
uppträder med den. 

”Jag är Nelli Länstol. Rätt 
så gammal redan, men i bra 
skick. Mitt armstöd hade ett 
hål, men jag fi ck ett nytt 
överdrag och är i skick igen. 
Som tur var hamnade jag 
inte på avstjälpningsplatsen.
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frågar. Pusselbiten kan ges 
till den som vinner, men 
man kan poängtera att hela 
gruppen var skicklig och att 
de tillsammans förtjänat 
den första pusselbiten. Nu 
kan de fortsätta till följande 
punkt.
  ”Vad fi nt ni lekte! Här får 
ni er första bild. Nu kan 
ni fortsätta och söka ef-
ter följande punkt. Jag har 
hört att man till exempel av 
OLIKA SORTS SKRÄPMATE-
RIAL kan pyssla hur många 
fi na saker som helst. Hittar 
ni något intressant åt det 
hållet? 

    
EXEMPEL PÅ FRÅGOR:

 Vem har besökt en 
    loppmarknad
 Vem har gett bort en sak,  
    som han eller hon inte   
    längre behöver
 Vem har reparerat eller  
    bett någon reparera en  
    sak som gått sönder
 Vem har lånat saker till  
    någon annan
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PUNKT 2
man kan använda en tom 
syltburk till. Om tärningen 
visar bara 1 eller 2 och det 
verkar fi nnas många idéer, 
kan man kasta tärningen en 
gång till.

”Oj, vad ni hade fi ffi ga 
idéer! För dem förtjänar ni 
nog en bild”
  Hilkka syltburk guidar 
gruppen vidare till följande 
punkt. Om man vill använda 
en längre tid vid syltburken, 
kan man fråga av barnen 
t.ex.

 Vad ska man göra om  
    man inte hittar på några  
    bra idéer för pyssel och  
    vill återvinna syltburken,  
    i vilken insamlingslå da  
    ska man sätta den?
 Har ni pysslat hemma/i  
    daghemmet av andra   
    återvinningsmaterial? Vad  
    har ni pysslat och av vilka  
    material? 

SYLTKBURK

”Hej på er alla, jag är Hilk-
ka Syltburk, fastän sylten 
är redan uppäten. Jag ska 
nu ge er en uppgift: Kasta 
den där (stora) tärningen, 
och hitta på så många nya 
användningssätt för en tom 
mjölkburk som tärningens 
ögon visar.”

Barnen kastar tärningen 
och hittar på olika saker 
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Om barnen inte hittar på, 
kan man styra dem med 
frågor som: 
 har någon av er tagit för  
    mycket mat, så att ni   
    inte orkar äta upp allt?
 äter alla av er alltid upp  
    all mat på tallriken?

Efter diskussion får gruppen 
den tredje pusselbiten:

”Ni har helt klart tänkt på 
de här sakerna, när ni hittar 
på så här bra tips på hur 
man kan minska på matres-
terna. Tillsammans kan vi 
ännu svära denna ed:
”Jag lovar och svär, att från 
och med nu, äter jag upp 
allt som fi nns på tallriken!”
Här får ni en ny bild och 
kan fortsätta att gå stigen. 
RÄVEN ERKKI MERKKINEN 
har gått vilse någonstans 
där bland leksakerna. Hittar 
ni den?”

PUNKT 3

PIPSA BIOAVFALL

”Jag är Pipsa Bioavfall, en 
äppelskrott, och jag är helt 
rätt satt i bioavfallskärlet, 
tillsammans med de andra 
matresterna. Härifrån förs 
jag till en stor kompost för 
att bli till mull. Men det är 
så trångt här i kärlet. Vad 
kunde man göra, för att det 
skulle bli mindre bioavfall/
att mindre mat skulle slän-
gas bort”
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 Hur ska man ta hand om  
    leksaker och andra saker,  
    så att de skulle hålla
    längre och inte gå sön                                                                                                                                              
    der? 
 Har du hemma en helt        
    onödig leksak, som du   
    aldrig använder?
 Vilken är din allra vikti  
    gaste leksak?”
 
”Låt oss leka LEKSAKERNAS 
REPARATIONSVERKSTAD en 
stund. Alla får ta rollen av 
en leksak som gått sönder. 
Leksaken kan ha t.ex. ett 
söndrigt hjul eller en vriden 
arm. Sedan kan vi fundera 
på hur leksakerna kunde 
repareras (limma, tvätta, 
skruva…). Låt oss hitta på 
en rörelse för varje sätt 
att reparera (t.ex. limma: 
stryka ena handen med den 
andra; tvätta: gnugga hän-
derna mot varandra, skru-
va: snurra på fi ngrarna..). 

PUNKT 4

ERKKI MERKKINEN

”Huh, vad det är trångt här 
bland alla leksaker. Jag är 
Erkki Merkkinen. Jag har 
pratat med de andra lek-
sakerna, och några av dem 
berättade historier om hur 
barnen har behandlat dem 
ganska hårdhänt.”  
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Sedan ställer vi oss på två 
led mittemot varandra (eller 
i en ring) och var och en 
får gå mellan de två leden 
för att bli reparerade. De 
som står i leden reparerar 
leksaken genom att försik-
tigt röra leksaken med den 
rörelse de valt. Ut på andra 
sidan kommer lagade leksa-
ker i gott skick!” 

”Vilket fi nt jobb ni gjorde! 
För det får ni er följande 
bild. Nu fortsätter resan. 
Jag tror att någonstans 
väntar en vis uggla på er. 
Ugglor tycker ju mycket om 
att läsa, kanske ni kunde 
hitta den någonstans i när-
heten av böcker..”
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”Men nu har det gått lite 
lustigt: mina anteckningar 
är så otydliga, att jag inte 
ens själv riktigt kan läsa 
vad jag skrivit upp. Kunde 
ni hjälpa mig att få mina 
anteckningar renskrivna?”
Barnen:
Ugglans fem bästa tips 
på att minska på avfallet.

Punkt ett
Om man inte själv längre 
behöver en sak, lönar det 
sig inte att kasta bort den 
utan...vad står det riktigt 
här...vad ska man göra med 
sakerna?..
Barnen: Sälja på lopp-
marknad/ge bort till en 
kamrat osv.
Nå förstås! Det ska jag skri-
va hit tydligare.

PUNKT 5

Ugglan

Ugglan sitter på bokhyllan.
   ”Hej alla barn. Jag är 
Ugglan, och jag sitter här 
dagarna långa och läser. 
Jag har funderat mycket på 
prylar och konsumtion, och 
jag har gjort anteckningar 
om vad som kunde vara bra 
tips på hur man kan minska 
på avfallsmängden.”
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Punkt två
Om man vill pyssla, lönar 
det sig att utnyttja också 
sådana material, som man 
inte behöver köpa nya från 
affären. Bra pysselmaterial 
är till exempel.. Oj vad tex-
ten är suddig bra pysselma-
terial är till exempel.. 
(Barnen: burkar/papp/
knappar, tygbitar osv.). 
Det fanns ju hur många 
som helst!

Punkt tre
Mängden bioavfall kan man 
minska på genom att..
Inte heller det här kan jag 
läsa…oj, oj…kommer ni ihåg 
hur man kunde minska på 
bioavfallet? 
(Barnen: Genom att äta 
upp maten på tallriken 
mm.) 
Genom att äta tallriken 
tom, det stämmer!

Punkt fyra
Om en pryl går sönder, lön-
ar det sig att.. Rapa.. nej..
repo..?..
(Barnen: Reparera!) 
Reparera! Så var det ju.
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Punkt fem
Prylar garanterar inte att 
man är nöjd och glad – sig 
själv och andra kan man 
göra glada också med annat 
än saker, som till exempel..
Hmm, med vad annat än 
saker?.. Kommer ni på nå-
got trevligt man inte behö-
ver saker till? 
(Barnen: Leka ute/gå 
ut med hunden/sjunga/
baka osv.) 
Bra idéer, jag skriver upp 
dem alla!”
 ”Tusen tack, nu är mina 
anteckningar i ordning igen! 
Som tack får ni här en ny 
bild. Hur många bilder har 
ni nu fått? Fem? Då har ni 
redan hittat alla!”
  ”Där borta fi nns en stor 
bild som jag tittat på. Kans-
ke den kunde ha något att 
göra med de små bilder ni 
fått? Gå fram och titta. Jag 
stannar här för att studera 
mera, ännu fi nns det många 
olästa böcker.. ”

Att sätta ihop pusslet
Framme fi nns ramen till ett 
pussel, med hål dit pus-
selbitarna passar. Barnen 
märker eller uppmärksam-
mas på att luckorna ser ut 
att vara lika stora som de 
pusselbitar ni har fått. Ska 
vi försöka få dem att passa?
  När pusslet är klart, är det 
dags att fundera kring det 
pusslet visar. Bilderna ser ut 
att vara presentpaket. Kun-
de det vara julklappar? Men 
kan de saker som fi nns på 
bilderna paketeras in? Kan 
en gåva vara något annat 
än en sak? T.ex. en tjänst 
till farmor, en spelstund 
med lillasyster eller något 
roligt som hela familjen gör 
tillsammans? 
  Barnen kan ”rösta” och t.ex. 
sätta fi ngrarna på den imma-
teriella gåvan som de själva 
allra helst skulle vilja få.
  Hurudan immateriell gåva/
gåva som det inte alls upp-
står avfall från kunde du 
själv ge som julklapp eller 
födelsedagspresent till nå-
gon annan?
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