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LÅT OSS ÅTERVINNA MER!
TILL DIG SOM PEDAGOG
Skolan ska föra kulturarv vidare och på olika sätt förbereda eleverna för det som krävs i en föränderlig tid. Att ge
eleverna kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling är en viktig uppgift som grundskolans
läroplan lyfter fram:
”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både till att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling”.
”Varje skolas utveckling... måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära
kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället... Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att
berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället” Lgr 11, reviderad 2017
Det finns många tankar, idéer och ingångar i arbetet med hållbar utveckling i skolan. Vi behöver bli bättre på att
hushålla med jordens resurser. Vi bör också minska energianvändningen, utsläppen och mängden sopor. Men hur?
Finns det något konkret sätt att göra en insats? Ja, att materialåtervinna mera är en bra start. Materialet i, till exempel, en helt vanlig mjölkkartong kan återuppstå i en ny skepnad flera gånger, om vi lämnar den till återvinning istället
för att bara slänga den i soporna. Det sparar resurser och minskar energianvändningen.
Sverige är ett av de bästa länderna i världen på återvinning. När det gäller materialåtervinning av dyckeskartonger,
har vi fortfarande en bra bit kvar. Faktum är att vi återvinner fler glasflaskor utan pant än mjölkpaket och andra
dryckeskartongförpackningar.
I ett hållbart samhälle måste vi alla hjälpas åt, både producenter och konsumenter, att återvinna så mycket som
möjligt. Tetra Pak är en världsledande förpackningsproducent. Som en del i vårt miljöarbete arbetar vi aktivt på olika
sätt med att öka återvinningen av dryckeskartongförpackningar.

Du som är pedagog i förskolan till och med åk 6 har väl
inte missat återvinningstävlingen Kartongmatchen?
Låt dig inspireras och du hittar all information du behöver
på www.kartongmatchen.se
Kunskapsmaterialet består av flera delar och riktar sig främst till dig som pedagog inom förskolan och grundskolan
F-6. Du finner mer material att inspireras av i filmer, bildspel och faktatexter på www.kartongmatchen.se
Målsättningen med de elevövningar som följer i detta material är att ge dig tips och inspiration kring hur du tillsammans med dina elever kan arbeta med konkreta övningar. Övningarna ökar både kunskapen och medvetenheten
kring återvinning samtidigt som de hjälper oss i arbetet att öka återvinningen av dryckeskartonger.
Låt oss tillsammans återvinna mer! Lycka till!
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ÖVNINGAR FÖR FÖRSKOLEBARN
OCH YNGRE ELEVER
INTRODUCERA
Börja med ett samtal med eleverna om och kring återvinning. Förbered dig genom att läsa igenom kunskapsmaterialet. Använd gärna tillhörande bildspel och filmklipp som stöd.
ipsum
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consectesum
ip
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consectesum
ip
Lorem r sit amet
dolo
tur a
te
consecipsum
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consecte

Att diskutera:
Vad gör man med tomma dryckeskartonger?
Vad menas med att återvinna?
Var kan man återvinna mjölkpaket?
Vad är mjölkpaket gjorda av?

UNDERSÖK
Minst och mest?
Titta på figurerna i bilaga 1 och fundera på vad som återvinns mest och minst. Diskutera varför olika saker återvinns
mer än andra? Hur skulle man kunna få alla att återvinna lika mycket?

Besöket
Eleverna får i uppdrag att ta med sig en dryckeskartong, som de tillsammans återvinner på en återvinningsstation
under lektionstid. Hur ser en återvinningstation ut? Vad kan återvinnas? Dokumentera återvinningspromenaden i ord
och bild. Låt gärna eleverna göra sin egen berättelse.

Ihopvikningen
På Tetra Paks youtube-kanal, www.youtube.com/user/tetrapaksvenska, hittar du flera olika klipp, bland annat hur
olika dryckeskartonger viks ihop. Diskutera varför det är viktigt att platta ut och vika ihop? Vem viker ihop snabbast i
klassen? Kanske till och med vika ihop utan att titta? Låt eleverna göra en demonstration hemma och berätta hur det
gick. Integrera fritidshemmet och låt eleverna hjälpa till med återvinningen.

FLER AKTIVITETER
Återvinningsmemory
Skriv ut bilderna i bilaga 2, laminera och spela!

Återvinn egen kartong

JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!
Mixa egen pappersmassa av bitar från t.ex. en mjölkkartong. En vanlig hushållsmixer ska klara jobbet, bara kartongen klipps eller rivs i lite mindre bitar först. Häll sedan i cirka en liter ljummet vatten och mixa försiktigt. När pappret
blivit en massa flyter det upp och kan tas ur, plattas till och torkas. Ny kartong har skapats.

Gör ditt eget papper
Följ aktuell länk bland länktipsen på sidan 7 eller följ instruktionerna i bilaga 5. Använd pappret till att klä in en bok.

Tipspromenaden
Låt eleverna göra en tipspromenad med återvinningstema till de äldre barnen på skolan eller varför inte till
föräldramötet eller trivselkvällen. Använd gärna frågemallen i bilaga 3.
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JAG

ÖVNINGAR FÖR ÄLDRE ELEVER
INTRODUCERA
Börja samtala med eleverna om och kring återvinning. Förbered dig genom att läsa igenom kunskapsmaterialet.
Använd gärna tillhörande bildspel och filmklipp.
ipsum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
ec
ns
co
ipsum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
ec
cons ip
sum
Lorem r sit amet
dolo
ra
tetum
consecip
su
Lorem r sit amet
dolo
ra
tu
consectesum
ip
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consectesum
ip
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consectesum
ip
Lorem r sit amet
dolo
tur a
te
ec
cons
ipsum
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consectesum
ip
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consecte

Att diskutera:
Vad menas med att återvinna?
Hur går det till att återvinna dryckeskartonger?
Vad är mjölkpaket gjorda av?
Hur många dryckeskartonger används på skolan under en dag?
Eller hemma hos eleverna? En vecka?
Vad gör skolan med tomma dryckeskartonger?
Vad kan återvinnas?
Hur mycket återvinner ni hemma? Vem återvinner?
Förklara hur återvinning av dryckeskartong går till!

UNDERSÖK
0 -100?
Titta på figurerna i bilaga 1 och fundera på vad som kan återvinnas mest och minst. Skapa en procentskala - noll
till hundra. Lägg ut bilderna längs den och diskutera. Varför återvinns en del saker mer än andra? Hur kan vi få alla
förpackningar att återvinnas lika mycket?

Besöket
Eleverna får i uppdrag att ta med sig en tom dryckeskartong, som de tillsammans återvinner på en återvinningsstation under lektionstid. Hur ser en återvinningstation ut? Vad kan återvinnas? Dokumentera återvinningspromenaden
i ord och bild. Låt gärna eleverna göra sin egen digitala berättelse. Låt eleverna ta reda på vad som händer efter
man återvunnit. Låt eleverna studera hela återvinningskedjan. Delge gärna eleverna kunskapsmaterialet för självstudier via denna länk http://www.kartongmatchen.se/materisl-lankar/kunskapsmaterial/

Ihopvikningen
Diskutera varför det är viktigt att platta ut och vika ihop?
På Tetra Paks youtube-kanal, www.youtube.com/user/tetrapaksvenska, hittar du flera olika klipp, bland annat hur
olika dryckeskartonger viks ihop. Vem viker ihop snabbast i klassen? Kanske till och med vika ihop utan att titta? Låt
eleverna göra en demonstration hemma och berätta hur det gick. Integrera fritidshemmet och låt eleverna hjälpa till
med återvinningen. Låt eleverna göra sin egen instruktionsfilm. Där förklarar eleverna varför dryckeskartonger ska
återvinnas och hur det går till när man viker ihop dem hemma. Till sist förklaras vad man ska göra på återvinningsstationen eller motsvarande.

FLER AKTIVITETER
Serien
Låt eleverna rita färdigt serien i bilaga 4. Vad händer med din tomma dryckeskartong som återvinns?

Återvinn egen kartong
Mixa egen pappersmassa av bitar från t.ex. en mjölkkartong. En vanlig hushållsmixer ska klara jobbet, bara kartongen klipps eller rivs i lite mindre bitar först. Häll sedan i cirka en liter ljummet vatten och mixa försiktigt. När pappret
blivit en massa flyter det upp och kan tas ur, plattas till och torkas. Ny kartong har skapats.
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Gör ditt eget papper
Följ aktuell länk bland länktipsen på sidan 7 eller dela ut instruktionen i bilaga 5 till de elever som vill arbeta mer
självständigt. Använd pappret till att klä in en bok.

Tipspromenaden
Låt eleverna göra en tipspromenad med återvinningstema för andra elever på skolan eller varför inte till
föräldramötet eller trivselkvällen. Använd gärna frågemallen i bilaga 3.

Tankekartan
Låt eleverna söka kunskap om återvinning av dryckeskartonger och göra sin egen tankekarta eller mindmap. Använd
gärna mallen i bilaga 6.

Återvinning hemma
Låt eleverna undersöka hur många procent av de använda dryckeskartongerna de återvinner hemma. Använd gärna
mallen i bilaga 7. Detta är även tävlingsschemat när tävlingen pågår.

BLI ÅTERVINNINGSAMBASSADÖR!
Låt eleverna göra en undersökning om återvinningskunskap och återvinningsvanor. Låt eleverna föreslå metod t.ex.
en enkätundersökning eller intervjuer i livsmedelsbutiken och argumentera för att valet av metod är tillförlitligt och
representativt. Låt eleverna sedan sammanställa sina resultat och analysera och diskutera sina resultat i klassen.
Utifrån den information man nu har är det dags att enskilt eller i grupp skapa en egen återvinningskampanj.
Återvinningskampanjen ska antingen vara en annonskampanj där formatet är helsida i en dagstidning eller att i rörlig
bild presentera en kampanj på max 1 minut.
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LÄNKTIPS
Om vårt miljöarbete
www.tetrapak.se
www.godforpackning.se

Avfall Sverige – Mer om materialåtervinning
www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/vad-haender-sedan/

FTIAB – Förpacknings- och tidningsinsamlingen
www.ftiab.se

Tumba Bruksmuseum – Tillverka eget papper
www.tumbabruksmuseum.se/skola/receptpapper.htm

Återvinnarna Junior
www.atervinnarnajunior.se

FILMTIPS
En liten film om återvinning
https://www.youtube.com/watch?v=qvCzCsjCqYI&list=PLnlgY5e1Z4jsKIIwneLoL8bjJQ177smtz&index=2

Inspiration från SM i kartongvikning
https://www.youtube.com/watch?v=1MPCuHTam6w&list=UU0naamrCrus78oWDQNw8iYA

Fler filmer om återvinning på Tetra Paks YouTube-kanal
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnlgY5e1Z4jsKIIwneLoL8bjJQ177smtz

Film från Fiskeby Board
http://www.fiskeby.com/artiklar/film-om-kartong%C3%A5tervinning

på
Följ oss
k!
Faceboo

YouTube-kanal med filmer
www.youtube.com/user/tetrapaksvenska

Kort film om kartongförpackningar på engelska
https://www.youtube.com/watch?v=eDodQwzfV74

För mer information,
följ Återvinnarna på Facebook!
www.facebook.com/Atervinnarna
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BILAGA 1

a
ildern
b
t
u
v
Skri
.
ipp ut
och kl

MINST OCH MEST
Skriv ut bilderna och klipp ut. Rita också upp eller skapa en egen 0–100-skala.
Placera skalan på en vägg eller ett bord. Lägg ut eller tejpa upp bilderna. Vilka
saker återvinns mest? Hur ska vi göra för att öka återvinningen? Diskutera!

A
SAMMLÄRKEN!

KLISTER

JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!
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BILAGA 2
ÅTERVINNINGSMEMORY
Skriv ut bilderna och klipp ut.
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ARE!

NARE!

JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!

MLA

KLISTER

SA
ÄRKEN
LISTERM
MKMLÄARKEN!
SA
KLISTER

KLISTER

KLISTER

A
SAMMLÄRKEN!

A
SAMMLÄRKEN!

!

A
SAMMLÄRKEN!

JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!
JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!
JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!
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JAG Ä
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BILAGA 3
TIPSPROMENADEN
Fyll i frågor, svarsalternativ och skriv ut.

TIPSPROMENAD

1.
X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.

A
SAMMLÄRKEN!

KLISTER

20 KOM IHÅG KARTONGEN - ÖVNINGAR

TIPSPROMENAD
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X.
2.
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.

A
SAMMLÄRKEN!

KLISTER
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TIPSPROMENAD

1.
X.
2.

A
SAMMLÄRKEN!

KLISTER

ÅTERVINNARE!
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BILAGA 4
GÖR DIN EGEN SERIE
Vad händer med din tomma dryckeskartong som återvinns? Gör din egen serie.

Gör din
egen
serie. O
m mig!

1

2

3

K

JAG ÄR EN ÅTERVINNARE!

4

5

JAG ÄR
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BILAGA 5
GÖR DITT EGET PAPPER
SYFTE
Det kan vara bra att förklara varför man ska återanvända papper. Skogen är förnybar. Fördelen med att återvinna
papper istället för att elda pappret är att det går åt mycket energi för att producera papper från rent trä. Om du
däremot använder returpapper, som är förädlat, krävs det mycket mindre energi. Dessutom kan en större del av den
orörda skogen bevaras. Det kan man också visa genom att låta eleverna göra eget papper av gamla tidningar. Det
är enkelt i jämförelse med att göra papper av trä.
ipsum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
consecip
sum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
consecip
sum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
consecip
sum
m
Lore r sit amet
dolo
tetur a
consecip
sum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
consecip
sum
Lorem r sit amet
dolo
tetur a
consecip
sum
Lorem r sit amet
dolo
tur a
consecte m
ipsu
Lorem r sit amet
dolo
tur a
te
consec

MATERIAL
Två stora hinkar
Såpa/tvål
Gamla tidningar
Glassburk eller en träram
Ett finmaskigt nät eller ett tyg som släpper igenom vatten
Klädnypor
Klädstreckssnöre eller liknande
Kökshandduk

GENOMFÖRANDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Riv tidningen i två delar
Lägg den i en hink med ljummet vatten
Tillsätt lite såpa och gnugga tills det blir som en välling.
Fyll en ny hink till hälften med ljummet vatten. Ta 5-6 dl av vällingen och häll i denna nya hink.
Skär ett vykorts stort hål i locket på glassburken
Spänn nätet eller tyget över hålet i glassburkens lock.
Sätt ihop lock och botten på glassburken.
Doppa den i hinken med pappersmassavällingen.
Låt vattnet sila genom nätet/tyget i några minuter.
Vänd nätet upp och ner på en handduk eller lossa tyget och lägg det på en tidning.
Låt pappret torka ett par dygn. När det nästan har torkat kan man lägga det i press under några riktigt tunga
böcker ytterligare någon dag. På så vis blir pappret plattare och slätare. Det går även att stryka pappret försiktigt med ett strykjärn.

OBS! Häll inte överbliven pappersmassa i avloppet, det kan orsaka stopp. Krama i stället ur
vattnet ur massan och låt resterna torka. Lämna sedan till återvinning.
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BILAGA 6
TANKEKARTA
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TOTALT ANTAL
ÅTERVUNNA
DRYCKESKARTONGER

TOTALT ANTAL
ICKE ÅTERVUNNA
DRYCKESKARTONGER

B

C

Inlämnas den:

(Totalt antal återvunna dryckeskartonger / antal förbrukade dryckeskartonger ).

PROCENTUELLT
ÅTERVUNNA
DRYCKESKARTONGER

TOTALT ANTAL
FÖRBRUKADE
DRYCKESKARTONGER

Vårdnadshavarens underskrift

Elevens klass:

A

GÖR SÅ HÄR:
Fyll varje dag i antal: förbrukade/återvunna/icke återvunna dryckeskartonger.

Elevens namn:

KLARA.. FÄRDIGA..

ÅTERVINN!

Jo, kartongförpackningar
för mjölk, juice, fil, krossade
tomater, bönor, kattmat
med mera.

Vad är en
dryckeskartong?

SUMMA:

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

VECKA:

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

VECKA:

A

ANTAL
FÖRBRUKADE
DRYCKESKARTONGER

B

ANTAL
ÅTERVUNNA
DRYCKESKARTONGER

C

ANTAL
ICKE ÅTERVUNNA
DRYCKESKARTONGER

Om du vill veta mer, besök:

www.kartongmatchen.se
Har du frågor, kontakta oss på:
info@kartongmatchen.se

Tetra Pak Sverige AB
Ruben Rausings gata
SE-221 86 Lund
Telefon: +46 46 36 10 00
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