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Inledning 

Våren 2013 öppnar portarna till Varberga 

förskolors återbrukscenter där barn och 

pedagoger erbjuds ett urval av rest- och 

spillmaterial för experimenterande, utforskande 

och skapande. Materialet lyfts ur sin kontext och 

normativa diskurs vilket i sig utmanar och ger nya 

erfarenheter, lockar till kunskapande, kreativitet 

och samarbete. I barnens och pedagogernas 

händer får materialen nytt liv och vi bidrar 

tillsammans till en minskad konsumtion, en bättre 

miljö och en ökad miljömedvetenhet. 
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Bakgrund 

Beslutet att starta ett återbrukscenter fattas våren planera, strukturera och utvärdera verksamhet, 

2012 av förskolecheferna Ulla Maj Bondeson och material och ansvarsområden. 

Pia Idestål. Inspirationen kommer från Remida i Tre heldagar viktes under höstterminen för 

Reggio Emilia och Bologna. planering och två under våren för planering och 

Pedagogista Anna Eklöf och ateljéristorna Lotta utvärdering. 

Schortz, Karin Erikson Thorén, Evis Magnusson 

samt förskollärare/teknikpedagog Veronica 

Rosmark Jonsson involveras och tillsammans åker 

hela gänget till Remida i Trondheim för att hämta 

inspiration. 

Våren 2013 åker även Anna, Lotta, Karin och Evis 

till Reggio Emilia och Bologna för att hämta 

ytterligare inspiration. 

Veronica ansvarar för kontakten med företag, 

transporter, lokaler etc. 

Under hösten och våren har ovanstående träffats 

Syfte 

Genom experiment och utforskande vill vi öka 

barn och pedagogers lust till kreativitet och 

skapande. Vi vill även bidra till en ökad 

miljömedvetenhet och en hållbar utveckling 

genom att använda rest- och spillmaterial som 

här, genom barn och pedagoger, får nytt liv och 

oanade egenskaper. Vi vill även bidra till en 

minskad konsumtion. 

två gånger per månad, på e x p e r i m e n t u m, 

för att 
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Invigning



Med pompa och ståt invigs e x p e r i m e n t u m 

den 15 februari 2013. På plats finns, förutom 

förskolechef Ulla Maj Bondeson, pedagogista 

Anna Eklöf och teknikpedagog Veronica Rosmark 

Jonsson, intraprenadens ateljeristor; Lotta 

Schortz, Karin Erikson Thorén och Evis 

Magnusson. 

Särskilt inbjudna är en rad politiker samt 

representanter för Tullängsskolan, Örebro 

Universitet och KomTek. Även Örebro kommuns 

Miljö- och teknikpedagoger deltar. 

Johanna Dietmann, Örebro Ost, är en av de 

företagare som bidragit med material till 

verksamheten och även med smakprover ur sitt 

breda sortiment till invigningen. 
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Materialsäkring 

Verksamheten använder – förutom 

förbrukningsmaterial – endast rest- och 

spillmaterial från olika företag och dess 

produktion. Vi kan inte säkert veta vilka ämnen 

dessa innehåller men vill absolut inte riskera, vare 

sig barnens eller pedagogernas hälsa genom att 

de vistas bland ohälsosamma ämnen eller 

material. 

För att säkra miljö och material bjöd vi in 

arbetsmiljöingenjör Herbert Salomonsson, från 

Previa att samarbeta med oss. 

Vi har under våren 2013 påbörjat ett 

miljödiplomeringsarbete. 

Foto: UllaCarin Ekström 
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”Jag ska bli 

rörmokare 

när jag blir 

stor …” 

Bygg och konstruktion 

Ett besök på e x p e r i m e n t u m kan te sig på de 

mest olika sätt beroende på vad den aktuella 

barngruppen intresserar sig för och arbetar med 

för stunden. Grändens barn på avdelning Röd 

arbetar med sagor och skapade direkt Bockarna 

Bruses bro, sätern och det hungriga Trollets å. 

Bron tål att trampas och klampas på efter 

noggranna beräkningar och efter noggranna val 

av material beroende på dess egenskaper. Som 

konstruktör måste man räkna med att bygget står 

emot rejäla drag- och tyngdkrafter. Det handlar 

om konstruktion, hållfasthet och, inte minst, 

mekanikens gyllene regel. 

Bockarna Bruses bro , i Grändens tappning, tål både tramp och stamp.
�
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Mer bygg och konstruktion … 

På e x p e r i m e n t u m kan du bygga smått, 

smått, smått eller jätte-jättestort. Eller varför inte 

skapa ditt eget schack? I georgisk tappning … 
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Naturvetenskap 

Fråga: Kommer luften man blåser fortare fram i ett kort rör än i ett 

långt? 

Archimedes princip säger att ett föremål nedsänkt i vätska påverkas 

av en uppåtriktad kraft som är lika stor som tyngden av den 

undanträngda vätskan. Detta innebär att en båt flyter eftersom den 

väger mindre än vattnet den tränger undan. 
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Pedagogerna 

e x p e r i m e n t u m är Varberga Förskollors – 

och har under hösten bl. a bjudit på workshops, 

fortbildning och Öppet hus. Förskolorna Emil, 

Blåklinten och Gränden har, vid varsitt tillfälle, 

dessutom valt att lägga arbetsplatsträff i 

lokalerna. 

För att ”bjuda in” barn och pedagoger valde vi att 

under vårterminen (v. 15 – 23) schemalägga 

förskolornas besök måndag – fredag efter ett 

”sjuveckorsrull” på förmiddagarna och 

bokningsbara tider på eftermiddagarna. Möjlighet 

att äta lunch på närliggande Emil finns för de som 

vill stanna längre och/eller inte stressa tillbaka till 

den egna förskolan för att äta. 
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Möte med forskare



”Vad kan naturvetenskap vara i förskolan?”



Frågan ställs av Bodil Sundberg och Britt Tellgren, 

Örebro Universitet, tillsammans med forskare från 

Umeå Universitet. De har under året arbetat 

tillsammans med tre av Varberga förskolors 

arbetslag i sin strävan att kartlägga förskolans möte 

med naturvetenskap. På e x p e r i m e n t u m 

sammanfattas arbetet till dags dato, 22 mars 2013. 
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Tullängsskolan



Under året som gått har kontakten med Lena Ingman, 

samordnare Gymnasiesärskolan, varit ovärderlig. Hon 

har agerat länk i kontakten med lärare och elever på 

transportprogrammet på Tullängsskolan. De har till 

stor del stått för transporten av material från olika 

företag till e x p e r i m e n t u m. 

Vårterminen avslutas med mingel och lite gott att äta 

för samtliga elever och lärare som varit involverade i 

transporterna. Utmaningen består i att – av sugrör och 

tejp – bygga tornet, som ska stå för sig självt, så högt 

som möjligt. 

Eftermiddagen bjöd på såväl nöjda elever som vuxna 

och många glada skratt. 
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Lärarnas tidning 

… har läst om e x p e r i m e n t u m på Internet 

och är intresserade och nyfikna på verksamheten. 

Veronica, Lotta och fyra barn från förskolan 

Emilia, avdelning Stjärnan, möter Ulrika 

Sundström och fotograf UllaCarin Ekström. 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-

tidning/2013/05/22/forskolor-tar-skrotet-ny-pedagogisk-niva 

Studentlitteratur 

Den som är intresserad av teknik, miljö och 

hållbar utveckling i förskolan kan även gå in på 

www.studentlitteratur.se och hitta artiklar om e x p e r i 

- m e n t u m och Varberga förskolor. 

Elliot och Noel vet precis vad de vill göra – en bil. Med 

riktiga lysen och riktig nummerplåt. 
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Besök 


Det är roligt att så många varit intresserade av och 

besökt e x p e r i m e n t u m och verksamheten. 

Inte minst media har visat stort intresse och varit 

på besök vid ett flertal tillfällen. 

TV4 besökte invigningen den 15/2 

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-

%C3%B6rebro?video_id=2277974 

… liksom SVT/Tvärsnytt 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/#./har-blir-skrapet-till-

lek?&_suid=1360947955085028882882007676824 

Nerikes Allehanda kom på besök inför förskolans 

dag. 

Mest långväga gäster kommer från Spanien och 

Madrid i form av en elev på (motsvarigheten till) 

Förskollärarprogrammet och hennes lärare. 
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Föräldrar 

Då vi fått höra att många föräldrar var nyfikna på 

e x p e r i m e n t u m och vad deras barn hade 

möjlighet att upptäcka och lära där bjöd vi in till 

Öppet hus den 17 maj. 

Mellan klockan 14 och 17 finns Ulla Maj Bondeson, 

Pia Idestål och Veronica Rosmark Jonsson på plats 

för att möta intresserade. Två familjer kom … 

Endera var intresset inte alls så stort – eller näst 

intill obefintligt? – som vi trott eller så passade inte 

tiden våra föräldrar. Var vi inte tillräckligt tydliga i 

inbjudan? Kom den ut för sent? För tidigt? Var vi 

inte tillräckligt attraktiva? Detta tål att funderas på 

inför kommande evenemang. 

After Work 

Efter uttryckliga önskemål från flera pedagoger 

bjöds det in till After Work i slutet av maj. Fyra kom 

… inklusive Veronica och Lotta. Även här måste 

frågan ställas om huruvida intresset sviktade , om 

inbjudan kom vid fel tidpunkt (för tidigt eller för 

sent) eller om det helt enkelt bara var så att dag och 

tid inte passade? 

14
�



 

 

 

  

 

  

           

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

  

 

Företag som på olika sätt och i olika stor utsträckning bidragit till Experimentum



• Anders Schortz • Solar 

• BAE Systems • Steenströms 

• Coop Forum • Marieberg köpcentrum 

• Debora • Synoptik 

• Ejot & Avdel • Synsam 

• Futurum • The Body Shop 

• Kakeldax • Tullängsskolan 

• Kakelkompaniet biblioteket 

• Kapp Ahl verkstad 

• MEGA vaktmästeriet 

• MQ el/tele 

• Pia Nordlund AB VVS 

• Sandvik 

•	 Varberga Blommor 

•	 Zizzi 

•	 ÖBO 

•	 Örebro Byggtema 

•	 Örebro kommun 

bl. a skyltverkstaden 

och bilparken/verkstaden 

•	 Örebro Ost 

Plus 

ett stort antal 

privatpersoner som 

skänkt material 
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Sammanfattning 

Varberga förskolors återbrukscenter – e x p e r i m e n t u m – har sedan starten 2013 tagit emot Varberga 

Förskolors barn, pedagoger och föräldrar samt involverade företag och en rad politiker och tjänstemän som 

var inbjudna till invigningen i februari. 

Syftet med verksamheten är att, genom experiment och utforskande, öka barn och pedagogers lust till 

kreativitet och skapande men även att bidra till en ökad miljömedvetenhet och en hållbar utveckling. Detta 

genom att – bortsett från rent förbrukningsmaterial – uteslutande använda rest- och spillmaterial som i denna 

nya kontext får nytt liv och oanade egenskaper. 

På e x p e r i m e n t u m kan du bygga smått, smått, smått eller jätte-jättestort. Du kan skapa din egen scen till 

en spännande historia eller ett utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Verksamheten har tillgång till en 

pedagogista, tre ateljeristor, en teknikpedagog som stöttar, stärker och utmanar barn och pedagoger i projekt 

och processer. 

Det är roligt att även många utanför Varberga förskolor visat intresse för e x p e r i m e n t u m och det arbete 

vi gör, bl. a forskare från Örebro och Umeå universitet, Lärarnas tidning, och Studentlitteratur. Även lokala 

media – TV4, SVT/Tvärsnytt och Nerikes Allehanda – har visat intresse. 
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Under året har även Anja Alfredsson, förskollärare och forskare i naturvetenskapsdidaktik, deltagit i 

planeringen. Från hösten 2013 utökas verksamheten genom att Anja kommer att arbeta på e x p e r i m e n t u 

m. Vi kommer även ha en teaterpedagog/ateljérista, Anna Eriksson.
�

Hittills har verksamheten riktat sig till Varberga förskolors barn och pedagoger men vi planerar att även öppna
�

upp för besök utifrån.
�
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