
Hej lärare!

Vad roligt att du är intresserad av att prata miljö med dina elever! I säsong 1 av vår podcast 
Let’s Talk Rubbish tar vi oss uppför avfallstrappan, ett steg i taget. I avsnitt två har vi kommit 
till Energiåtervinning, som betyder att vi eldar avfall för att få värme och el till våra skolor, 
klassrum och hem bland annat.

I den här lärarhandledningen hittar du dels ett förberedelsematerial för att eleverna ska kunna 
ta till sig innehållet i podden bättre, dels ett uppföljningsmaterial om ni vill fördjupa er i ämnet 
efteråt. Det finns både uppgifter som är riktade mot elever i år F-3 och uppgifter för elever i år 
4-6. Det är fritt fram att använda materialet så som det passar dig bäst!

Vi bifogar som vanligt också två olika hörförståelseuppgifter med förslag till facit som ni kan 
använda medan ni lyssnar, en lite enklare och en lite svårare. De kan till exempel användas för 
att hålla fokus, öva anteckningsteknik eller som rena hörförståelseövningar.

Trevlig lyssning önskar  
Miljöinformatörerna på VafabMiljö

VafabMiljö 
Gasverksgatan 7 
721 05 Västerås 

Besök oss gärna på vafabmiljo.se

podden 

Tips!
Dela gärna  

materialet med  

dina kollegor, 

(fri kopiering) 

du hittar allt här 



SORTERA
MERA

Lärarhandledning till avsnitt

s1E02 
av podden Let’s talk rubbish



Tema: Energiåtervinning

Innehåll: Det här avsnittet handlar om energi-
återvinning, alltså att elda sopor för att få el och 
värme.

Avsnittet går att dela upp i två lyssningar. I den 
första delen av avsnittet (0-11:24 min) inleder  
vi med ett poddquiz där vi ställer fem frågor för 
att lägga grunden för energiåtervinning. I den 
andra delen (11:25-21:43) får vi sedan besök av  
Marran från Mälarenergi som lär oss vad energi 
är, vi får svar på frågor som vad det är för rök 
som kommer ut ur skorstenen på kraftvärme- 
verket och vi diskuterar fördelar och nackdelar 
med att elda sopor.

Koppling till Lgr11: Den här podcasten hand-
lar om avfallstrappan. Avfallstrappan är en 
modell för hur vi kan arbeta med sophanteringen 
för att nå ett mer hållbart samhälle. Målet är att 
spara på jordens resurser, samtidigt som vi vill 
ha en ren miljö, och då gäller det att vi gör bra 
saker av vårt skräp. Det här avsnittet och de  
olika övningarna i lärarhandledningen kan  
kopplas till ämnena svenska och NO.

Programledarna: Vi som ligger bakom  
podden heter Linda Holtby, Natalie Löfgren och 
Kaj Wallin och vi arbetar som miljöinformatörer 
på VafabMiljö. Vill du ställa frågor, bolla idéer 
eller boka oss för en miljöföreläsning når du oss 
på skolinfo@vafabmiljo.se

Trevlig lyssning! 
Kaj, Linda & Natalie

Om avsnittet

Förberedelsematerial
• Ordlista
• Diskussionsfrågor

Hörförståelse
• Nivå: lättare 

Facit
• Nivå: svårare 

Facit

Uppföljningsmaterial
• Utmaningen
• Testa energi  

år F-3
• Källkritik och åsikter 

år 4-6
• Källkritik och åsikter 

till läraren

Innehåll 



ordlista
Här är några svåra ord som används i avsnittet.  
Kika gärna på orden tillsammans innan ni lyssnar.

Avfallstrappan Fem steg mot ett mer hållbart samhälle

Energi Betyder ”rörelse”

Energiåtervinning Att elda sopor för att få el och värme

Fossila bränslen Energikällor som olja, stenkol och gas

Koldioxid En gas som består av grundämnena kol och syre

Omvandla Göra om till något annat

Restavfall Det avfall som inte går att återvinna

Växthuseffekten När koldioxid släpps ut i atmosfären höjs temperaturen på jorden

Diskutera
 9 Vad betyder ordet ”energi” för dig?

 9 El är en form av energi som behövs för att vi ska kunna tända lampan,  
ladda mobilen och använda spisen. Ett sätt att få el är genom att elda  
sopor men det finns fler. Vilka fler sätt kan du komma på?

 9 Var produceras elen där du bor?

 9 Hur skulle du klara dig utan el, tror du? Hur skulle livet se ut då?



hörförståelse
Nivå: Lättare

Uppgift: Lyssna på podden Let’s talk rubbish S1E02 del 2  
(starta vid 11:25) och svara på frågorna.

1. Finns det energi i sopor?

...........................................................................................................................................

2. Tycker Marran att det är bra eller dåligt att elda sopor?

...........................................................................................................................................

3. Vad kommer ut ur den höga skorstenen när vi eldar sopor?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Vilken typ av dinosaurie jobbar på kraftvärmeverket?

...........................................................................................................................................

5. Nämn ett bra tips på hur vi kan spara på elen.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Kaj, Miljöinformatör  
på VafabMiljö:

Energi kan inte  
förstöras eller bildas, 

den kan bara  
omvandlas. Så det  
finns lika mycket  
energi hela tiden.



facit
Nivå: Lättare

1. Finns det energi i sopor? 
Ja (och den energin kan omvandlas till el och värme)

2. Tycker Marran att det är bra eller dåligt att elda sopor? 
Bra (i Sverige får vi inte lägga brännbart på deponi; vi behöver värme i kalla Sverige och el 
för framtidens elektrifiering)

3. Vad kommer ut ur den höga skorstenen när vi eldar sopor? 
”Moln” (d.v.s. till största del vattenånga men också lite koldioxid)

4. Vilken typ av dinosaurie jobbar på kraftvärmeverket? 
Tyrannosaurus rex (T-rex)

5. Nämn ett bra tips på hur vi kan spara på elen. 
Välj ett av dessa: 
Stänga av datorn 
Släcka lampan när du går ut ur rummet 
Använda timer 
Dra ut sladden till mobilladdaren när du har laddat klart



hörförståelse
Nivå: Svårare

Uppgift: Lyssna på podden Let’s talk rubbish S1E02 del 2  
(starta vid 11:25) och svara på frågorna.

1. Ge ett exempel på vad energi kan vara.

2. Vad är det för skillnad mellan fossil koldioxid och biogen koldioxid?

3. Varför är det dåligt att slänga plastförpackningar i restavfallet?

4. Vad är dinosauriernas jobb på kraftvärmeverket?

5. Kommer elen att räcka i framtiden?

6. Nämn två bra tips på hur vi kan spara på elen.

Kaj, Miljöinformatör  
på VafabMiljö:

Energi kan inte  
förstöras eller bildas, 

den kan bara  
omvandlas. Så det  
finns lika mycket  
energi hela tiden.



facit
Nivå: Svårare

1. Ge ett exempel på vad energi kan vara. 
Välj ett av dessa: 
Mat 
Rörelse 
Förflyttning 
Sopor

2. Vad är det för skillnad mellan fossil koldioxid och biogen koldioxid? 
De kommer från olika källor och är olika farliga. Fossil koldioxid uppstår när vi eldar 
fossila bränslen, medan biogen koldioxid finns naturligt i vår natur.

3. Varför är det dåligt att slänga plastförpackningar i restavfallet? 
Plast görs av olja som är ett fossilt material. När det eldas släpps den farliga typen av  
koldioxid ut. Dessutom kan man ju faktiskt återvinna plastförpackningar  
– det är mycket bättre!

4. Vad är dinosauriernas jobb på kraftvärmeverket? 
Att krossa restavfallet till en lagom storlek innan det eldas.

5. Kommer elen att räcka i framtiden? 
Ja, men inte till alla samtidigt. Vi kommer att behöva dela och turas om.

6. Nämn två bra tips på hur vi kan spara på elen. 
Välj två av dessa: 
Stänga av datorn 
Släcka lampan när du går ut ur rummet 
Använda timer 
Dra ut sladden till mobilladdaren när du har laddat klart



uppföljningsmaterial

Diskutera
 9 Vad var mest spännande i dagens poddavsnitt? Coolast? Tråkigast? Berätta!

 9 Tycker du att det verkar bra eller dåligt att elda sopor? Berätta hur du tänker.  
Obs! Det finns inget rätt eller fel svar.

utmaningen!
I varje avsnitt brukar vi skicka med en utmaning till dig som lyssnar.  
Den här gången är utmaningen att under en veckas tid slänga så lite  
som möjligt i restavfallet. Det kan du göra genom att:

• Handla smart  
Välj till exempel ett löst äpple i stället för ett äpple  
som är inslaget i plast.

• Sortera ditt avfall  
Sortera ut plast- pappers- och metallförpackningar i stället  
för att slänga det i restavfallet.

• Skänka eller sälja hela och rena kläder, i stället för att slänga dem.  
Är kläderna trasiga kan du lämna dem i textilinsamlingen  
på närmaste återbruk (ÅVC).

Ta gärna en diskussion i klassen efter en vecka.  
Hur gick utmaningen? Var det lätt/svårt?

Och har du några sorteringsfrågor eller andra frågor  
är du varmt välkommen att mejla oss miljöinformatörer  
på skolinfo@vafabmiljo.se

Linda, Miljöinformatör  
på VafabMiljö:

När du sorterar dina  
förpackningar kan  
materialet återvinnas.  
Det är bra för miljön!



uppgift: testa energi
I matsalen 

När du äter mat omvandlas den till energi i din kropp.  
Hur känns energinivån i kroppen innan du äter? 

Ät din lunch. Känn efter om du kan känna energin i kroppen.  
Om ja, hur känns energinivån nu?

På rasten 
Spring ett varv runt skolan. Nu har du använt rörelseenergi. 
Hur kändes det? 

Tog energin slut eller har du energi kvar? 

Vad brukar du göra när du behöver ny energi?

år F-3

SORTERA
MERA

Natalie,  
Miljöinformatör  
på VafabMiljö:

I ett enda bananskal 
finns det så mycket 
energi att en  
biogasbil kan  
köra 100 meter!



år 4-6

Idag pratar vi ofta om hur viktigt det är att vara  
källkritisk. Det betyder att vi inte tror på allt vi ser, 
hör eller läser, utan funderar över hur trovärdig 
informationen är.

Ibland ljuger människor. Information kan alltså vara 
sann eller falsk. Men oftast handlar det om att olika 
personer tycker olika. Det är varken sant eller falskt, 
utan åsikter. I den här övningen ska vi lära vi oss 
mer om just åsikter, eller argument som det också 
kan kallas.

Källkritik och åsikter

Övning: "Energiåtervinning 
är bra för miljön"

 9 Lyssna på podden Let’s talk rubbish S1E02.

 9 Lista argument för och emot påståendet  
”Energiåtervinning är bra för miljön”.

 9 Para ihop er två och två. Nu ska ni få öva  
på att argumentera. Bestäm vem som ska ta  
på sig rollen att vara för energiåtervinning  
(att elda sopor) och vem som ska vara mot. Den som är för börjar. 
Elev 1: Lägg fram ett argument och motivera varför energiåtervinning är bra. 
Till exempel: I Sverige är det väldigt kallt om vintern. Vi behöver värme. Då är det bra att  
vi får värme genom att elda sopor – i stället för att lägga avfallet på deponi för då får vi inte  
ut någonting av det. 
Elev 2: Bemöt argumentet och tala om varför argumentet inte håller, d.v.s. varför energi- 
återvinning inte är bra. 
Till exempel: Ja, vi behöver värme i Sverige. Men det kan vi få på andra sätt än genom  
att elda sopor, till exempel genom vindkraft. Då får vi också värme men utan att släppa ut koldioxid 
som det blir om vi eldar till exempel plast.

 9 Byt sedan roller så att den som var för energiåtervinning nu är mot.  

Diskutera
 9 Kan du komma på någon situation när det är viktigt att vara källkritisk?

 9 Är det svårt att argumentera för något du inte håller med om?

 9 Gillar du att argumentera? Varför/varför inte?

Faktaruta
Ett argument är ett påstående, till  
exempel ”Datorspelande är dåligt för 
barns hälsa”.

Den som tycker det (som är för) kanske 
säger att ”Datorspelande gör att många 
barn inte leker och rör på sig, och därför 
mår dåligt.”

Den som inte håller med (som är mot) 
kan framföra ett motargument. I det här 
fallet skulle det kunna vara ”Dator- 
spelande får många barn att må bra.  
Det finns många spel där man både rör 
på sig medan man spelar och spelar 
tillsammans med andra barn.”

Här har vi alltså två olika åsikter.  
En person som tycker att datorspelande 
är dåligt för barns hälsa, och en som  
tycker att barn mår bra av datorspelande.



Till läraren

För
Vi behöver göra någonting med allt 
avfall vi producerar. Det är mycket 
bättre för miljön att energiåtervinna 
än att lägga avfallet på deponi  
(soptipp). När vi energiåtervinner 
får vi värme och el.

Ut miljösynpunkt är det bättre att 
elda sopor än att elda fossila bräns-
len som olja och kol. Vi kommer att 
behöva mycket el i framtiden när vi 
ska fasa ut bensin och dieselbilar – 
och då ska vi ta vara på energin som 
finns i soporna.

Även om det är bättre för miljön att 
materialåtervinna, så går inte alla 
saker att materialåtervinna idag. 
Därför behövs energiåtervinningen. 
Vad ska vi annars göra med våra 
gamla plåster, dammsugarpåsar och 
tuggummin?  

Mot
Mycket av det som slängs i restav-
fallet skulle kunna gå att återvinna, 
som förpackningar. När vi eldar 
förpackningar eldar vi samtidigt upp 
jordens resurser.

När vi eldar sopor får vi samtidigt 
en miljöfarlig aska.

När vi eldar plast, som kan finnas  
i restavfallet, frigörs den typ av  
koldioxid som bidrar till växthus- 
effekten.

Källkritik och åsikter
Argument som eleverna skulle kunna använda är till exempel:


