
Hej lärare! 

Vad roligt att du är intresserad av att prata miljö med dina elever! I säsong 1 av vår podd  
Let’s Talk Rubbish tar vi oss uppför avfallstrappan, ett steg i taget. I dagens avsnitt har vi  
kommit till trappsteget ”återanvändning” som handlar om att använda våra saker igen och igen 
och igen, till exempel genom att handla second hand. Då slipper vi ta resurser från jorden för att 
skapa nya saker – så att resurserna räcker i framtiden också! 

I den här lärarhandledningen hittar du dels ett förberedelsematerial till avsnittet 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 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

s1E04 
av podden Let’s talk rubbish



Tema: Återanvändning

Innehåll: Det här avsnittet handlar om återan-
vändning. I den första delen av avsnittet (00:00-
11:49) pratar vi om vårt Återvinnarhus, ”ett hus 
byggt av sopor” som vi brukar säga. Vi bjuder 
också på ett poddquiz. I den andra delen (11:50-
16.19). Vi skickar med en utmaning till dig som 
lyssnar. Mycket nöje!

Koppling till Lgr11: Den här podcasten  
handlar om hållbarhet och avfallstrappan.  
Avfallstrappan är en modell för hur vi kan arbeta 
med sophantering 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 kan 
kopplas till ämnena svenska och NO. 

Programledarna: Vi som ligger bakom  
podden heter Linda Holtby, Natalie Lindkvist 
och Kaj Wallin och vi arbetar som miljö- 
informatörer 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
• Lär er mer om  

återanvändning, titta 
på filmerna

Poddquiz
• Frågor
• Förslag på svar

Hörförståelse
• Nivå: lättare 

Facit
• Nivå: svårare 

Facit

Uppföljningsmaterial
• Utmaningen
• Värna om djuren  

(år F-3)
• Hamburger- 

restaurangen (år 4-6)

Innehåll 



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

Avfall  =  ett annat ord för sopor

Avfallstrappan  =  en EU-bestämmelse om hur vi ska jobba med att  
  minska mängden avfall 

Begagnat  =  saker som någon annan har haft först 

Engångsartiklar  =  saker som bara används en enda gång och sedan kastas,  
  till exempel plastsugrör 

Producera  =  göra, framställa 

Restfest  =  att skapa en ny måltid av gamla matrester  

Resurser  =  tillgångar (sådant som vi behöver, till exempel metaller) 

Second hand  =  det engelska ordet för begagnat 

Återanvändning  =  att använda något flera gånger, igen och igen och igen 

Återvinnarhuset  =  ett hus på Gryta avfallsanläggning i Västerås  
  som är byggt av material som skulle slängas  

Diskutera
 9 Har du någonsin ärvt något?  

Om ja, vad? Om nej, vad skulle du kunna tänka dig att ärva? 

 9 Har du/ din familj handlat begagnat någon gång?  
Om ja, vad? Om nej, vad skulle du kunna tänka dig att handla begagnat? 

 9 Finns det något du inte skulle kunna tänka dig att få/köpa begagnat?  
Vad och varför inte? 

 9 Varför är det bra för miljön att handla begagnat, tror du? 



Titta på Film & lär er 
mer om återanvändning  
På vår webb hittar du två filmer som du kan visa för dina elever antingen innan ni lyssnar  
på avsnittet eller efter. Vi nämner nämligen både Återvinnarhuset och vårt huvudkontor  
i podden! 

I den första filmen, Stig in i Återvinnarhuset!,  
ger Kaj en guidning av Återvinnarhuset, ett 
hus byggt av sopor. Filmen visar att avfall 
inte alls behöver ses som sopor utan att det  
är material som kan användas igen och igen. 

Du hittar filmen här:  
https://youtu.be/32WmuQp_8OE

I den andra filmen, Välkommen till kontoret!, tar Kaj med dig till vårt huvudkontor på Navet 
i Västerås. Här får du bland annat se våra golv som är gjorda av gamla fisknät, konstverk av 
cd-skivor och väggar av våra gamla bokhyllor. 

Du hittar filmen här: https://youtu.be/FeVUQsZo3pE (02:47 min)

En tavla gjord av kapsyler.  En världskarta av CD-skivor.



poddquiz  
1. Om en person handlar på second hand, betyder det att den personen återanvänder gamla 

saker och kläder? 

2. Det här med att använda saker på nytt, och kanske på ett annat sätt, kallar vi på svenska för 
återanvändning. Men vad heter det på engelska? 

3. Vad är en kretsloppspark? 

4. Kom på två sätt att återanvända jordgubbar som blivit lite rinniga och tråkiga och som du 
inte vill äta upp. 

5. Kan du ge några exempel på hur barnen återanvänder i skolan? 

facit 
1. Ja, det är precis vad det betyder. Att köpa eller få begagnade saker är ett bra exempel på 

återanvändning. 

2. Det heter ”upcycling” och betyder att man tar sina gamla saker och gör om dem till något 
nytt, ofta något lite bättre eller finare. 

3. Det är en plats där man kan lämna in till exempel gammalt virke, som någon annan sedan 
kan komma och hämta och använda till att bygga sitt hus. Så att det kommer till användning 
igen i stället för att bli till avfall. 

4. Man kan använda fröna till att så nya plantor. Och resten kan bli till hönsmat. 

5. Skolbänken och läroböckerna kanske någon annan har haft innan. Och barnen äter på  
tallrikar och använder bestick som använts förut.



hörförståelse
Nivå: Lättare

Uppgift: Lyssna på podden Let’s talk rubbish S1E04 del 2  
(starta vid 11:50) och svara på frågorna.

1. Nämn en sak man kan göra som är att återanvända.

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

2. Hur många kilo avfall blir det när man producerar en ny mobiltelefon? 

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

3. Vad vill vi rena från skräp, enligt Natalie? (Nämn 2 saker) 

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

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

SORTERA
MERA

Natalie, Miljöinformatör på VafabMiljö:

Att återanvända betyder att vi använder 
materialet igen och igen och igen.  
Då slipper vi ta material från jordklotet - 
vi använder det som redan finns.



facit
Nivå: Lättare

1. Nämn en sak man kan göra som är att återanvända.  
Välj en av dessa: klädbytardag, bo i ett begagnat hem, köpa en begagnad häst,  
ärva av syskon eller kompisar. 

2. Hur många kilo avfall blir det när man producerar en ny mobiltelefon?  
86 kilo. 

3. Vad vill vi rena från skräp, enligt Natalie? (Nämn 2 saker)  
Skogar och hav. 



hörförståelse
Nivå: Svårare

Uppgift: Lyssna på podden Let’s talk rubbish S1E04 del 2  
(starta vid 11:50) och svara på frågorna.

1. Nämn tre saker man kan göra som är att återanvända. 

2. Varför blir det 86 kilo avfall när man producerar en ny mobiltelefon? 

3. Varför är återanvändning så himla bra, enligt Linda? 

Linda, Miljöinformatör på VafabMiljö:

Ett exempel på återanvändning är att göra 
odlingskrukor av gamla mjölkkartonger. 
Först kan du odla i dem och sedan skicka 
dem till återvinning. På så sätt får materialet 
ett långt liv - och du slipper köpa nya krukor.



facit
Nivå: Svårare

1. Nämn tre saker man kan göra som är att återanvända. 
Välj tre av dessa: klädbytardag, bo i ett begagnat hem, köpa en begagnad häst,  
ärva av syskon eller kompisar. 

2. Varför blir det 86 kilo avfall när man producerar en ny mobiltelefon? 
Jo, för att producera en ny mobiltelefon behövs till exempel metaller men när vi  
bryter metaller får vi även upp en massa sten, som då räknas som ett avfall.  
Och sten är tungt och väger mycket.  

3. Varför är återanvändning så himla bra, enligt Linda? 
När vi återanvänder använder vi sådant som redan finns, vi tar hand om de resurser 
som redan finns i omlopp – och slipper göra nytt, vilket minskar mängden avfall. 



uppföljningsmaterial
utmaningen:  
Skräp eller skatt?
Vår utmaning till dig är att skapa något nytt av något gammalt. Det kan till exempel  
vara att göra ett konstverk av ”skräp”, att sy om ett klädesplagg eller varför inte  
odla i en ursköljd mjölkkartong? Eller något annat! 

Vi är oerhört nyfikna på vad just du väljer att skapa. Skicka gärna ett mejl till oss på  
skolinfo@vafabmiljo.se och berätta eller visa!  

Kaj, Miljöinformatör  
på VafabMiljö:

Vill du hellre skriva brev  
kan du skicka det till: 

VafabMiljö 
Att: Kaj, Linda och Natalie 
Gasverksgatan 7 
Box 140 
721 05 Västerås 

Lycka till! 



uppgift: Värna om djuren
år F-3

På din skolgård bor det säkert en massa olika djur, från insekter till fåglar. Och för att 
de ska trivas och må bra behöver de allt från mat till små kryp-in. I den här uppgiften 
ska du och dina klasskamrater skapa ett insektshotell av naturmaterial och förvandla 
en mjölkkartong till en fågelmatare – alltså använda material som finns i er närhet.  

Insektshotellet 
 � Samla ihop stenar, kottar, pinnar, barr och annat som du kan hitta i naturen.  

Välj ut ett ställe på skolgården där ni tror att insekter trivs.  

 � Börja med att lägga ut pinnarna på marken.  

 � På pinnarna lägger ni sedan stenar.  

 � I springorna som blir mellan stenarna kan ni lägga kottar och barr.  
Det går också bra att lägga kottarna runtomkring.  

Så – nu är det bara att vänta på besökande insekter! 

Fågelmataren 
 � Skölj ur en mjölkkartong och låt den torka. 

 � Klipp sedan ut ett stort fönster cirka  
fem centimeter ovanför botten.  

 � Gör ett hål cirka två centimeter från botten och  
dra igenom en pinne. Där kommer fåglarna landa  
när de vill besöka fågelmataren.  

 � Hämta nål och tråd och sy fast ett snöre  
så att ni kan hänga upp fågelmataren i ett träd.  

 � Fyll på med fågelmat i botten.  

Sedan är det bara att vänta och se om det  
dyker upp några fåglar! 

Hängare

Stort  
fönster

Sittpinne



år 4-6
Uppgift:  
Hamburgerrestaurangen 
Din uppgift är att skapa världens mest miljövänliga hamburgerrestaurang.  
Antingen spånar du fritt, eller också tar du hjälp av de här vägledande frågorna: 

 � Vilken mat och dryck serveras? Gör en meny för din hamburgerrestaurang. 

 � Var kommer råvarorna från? 

 � Hur serveras maten (i förpackning, på tallrik etc.)? 

 � Var ligger restaurangen? Hur tar sig besökarna dit? 

 � Var är restaurangens inredning från?  

 � Vilket miljöarbete sker när besökarna ätit klart? 

Tips till läraren: 

Några saker som eleverna kan tänka på för att skapa en miljövänlig restaurang är att: 

 � Servera vegetarisk mat. 

 � Råvarorna är lokalt producerade/ odlade. 

 � Portionerna är lagom stora för att undvika matsvinn. 

 � Restaurangen inte använder engångsartiklar. 

 � Serverar kranvatten, inte vatten på flaska. 

 � Inredningen är begagnad. 

 � Restaurangen sorterar sitt avfall.  

 � Miljömärkta städprodukter används. 

 � Människor kan ta sig till restaurangen genom att gå, cykla eller åka kollektivt. 


