
Lärarhandledning  
Aktivitetskortens färg: blå 

 

Skog och papper 
 

Syfte 

Ta del av Teknikens Hus fasta utställningar på ett aktivt sätt.  

 

Inledning 
Dela ut aktivitetskorten med uppgifter. Eleverna går runt i små grupper och löser 
uppgifterna, antingen med kort alternativ frågepapper. Om de använt korten kommer 
barnen till dig och byter kort när de vill få en ny uppgift, du blir spindeln i nätet.  
 
Aktivitetskortens frågor med svar och kommentarer 

 
1. Kryp in i gömslet.  
Vilka djur ser du?  
Björn, tjäder, älg och lappuggla med ungar. 
 
2. Lägg dig i mossan. Se bildspelet. 
 Vad gillar du bäst med skogen?  

Egna svar. 
 
3. Gå till snurran. Välj ut ett djur i taget.  
Prova att hitta dess spår, päls och bajs. 
När man hittat rätt spår, päls och bajs, syns djurets siluett på väggen. Pedagogen kan fråga 
barnen om koppling mellan djur och dess päls, hur spåren ser ut. 
 
4. Titta på skogsväggen på spåren efter rovdjuren. 
 Vilka djur har gjort dem?  
Björn, Lo, Järv, Varg 
 
5. Gå till trädskivan med årsringar.  
Använd förstoringsglaset och se vilket år Teknikens Hus öppnade. När var det? 
1988 
 
6. Gör en låda av en bit kartong. 
Berätta hur ni gjorde. 
Egna svar. När man pumpar med handtaget trycks pressen ner och stansverktyget stansar 
ut bitar som går att vika till en låda. 
 
7. Kör sågen. 
Vad händer? 
Stockarna från skogen barkas av i det ”Röda huset”. Sen tippas de ned på bandet och 
stocken åker in i sågen och sågas till både brädor och plank, beroende på storleken. Före 
sågen finns roterare som vänder stocken till optimalt läge eftersom man alltid önskar få så 
kvistfria brädor som möjligt. 
 
 
8. Gå till massakokaren.  
Vad händer i massakokaren? 
I massakokaren kokas flisen för att lösgöra ligninet(lim-ämne som man inte vill ha i 
pappersmassan). 
 
 
9. Gå till pappersmaskinen. Gör ditt eget papper.  
Vad gör man papper av? Beskriv hur man gör papper. 
Papper görs av trä. Pappersmassan blandas och spolas upp på bandet, sedan pressas 
pappret och sist torkas det. 
 



 
 
10. Gå till skogslabyrint-spelet. 
Prova spela. Eller titta på när någon annan spelar. 
Barnen testar eller ser på. Fråga om deras upplevelse! 
 
 
11. Gå till skördarsimulatorn. 
Prova spela. Eller titta på när någon annan spelar. 
Hur tror du det är att arbeta i skogen? 
Eget svar. Barnen testar eller ser på. Fråga om deras upplevelse! I skördarsimulatorn kan  
man med hjälp av spakar, joystick och knappar testa på att aptera träd (såga av) och 
handha en skördare med ett urval av dess funktioner. 
 
 
12. Titta ut genom fönstret. 
Om det är ljust utomhus, kan du kanske se träd.  
Vad tror ni att det är för träd? Varför tror ni att de växer där? 
Svaren varierar, lövträd som björk, rönn och mindre gröna träd och buskar växer i 
Teknikens Hus park. Träden kan vara planterade prydnadsträd, sådda av frö som blåst i 
vinden, rester efter skog, ge skugga osv. 
 
 
 
 
Avslutning och återsamling 
Samla eleverna och prata om vad de tagit del av i utställningen. Vad har de lärt sig för 
nya saker? Prata om skogens betydelse för oss.  
 
Förslag på redovisning och uppföljning 

• Låt eleverna arbeta vidare med Skog och papper när ni kommer tillbaka till 
skolan. Det kan ske i form av grupparbeten eller individuella arbeten. 

• Låt arbetet om Skog och papper vara del av ett större temaarbete om 
Norrbottens näringar. 

• Arbeta vidare om skogsbruket förr, miljöaspekter, framtidens skogsbruk. 

• Hur ser skogsbruket och papperstillverkningen ut i världen? 

• Gör studiebesök på ett sågverk. 

• Tillverka eget papper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


