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Att källsortera vårt avfall för materialåtervinning och 
energiutvinning är viktigt! I Sverige är vi bra på återvinning. 
Men samtidigt ökar vår konsumtion, vilket skapar mer och 
mer avfall. Det räcker inte med att vi bara återvinner, vi 
behöver minska mängden avfall vi producerar. Vi behöver 
återanvända mer och köpa mindre nyproducerade saker.

Att pyssla, konstruera och experimentera med återbrukat material är 
fantastiskt! Eleverna använder och utvecklar sin kreativitetet och problem-
lösningsförmåga samtidigt som de skapar nytt värde till saker som annars 
skulle kastas bort. 

Miljönärsrecepten är aktiviteter och experiment att göra med dina elever. 
Varje recept innehåller ett material ur förpackningsåtervinningen. 

När vi blandar olika material i pyssel, konstruktioner och experiment blir 
det svårt att återvinna materialet på nytt. Materialet faller ur det cirkulära 
återvinningsystemet och skapar istället mer restavfall. Miljönärsrecepten är 
utformade så att det använda materialet ska kunna återvinnas efter att ni 
är klara. Skölj ur, platta till och in med det i Miljönären! 

Miljönärsrecepten kan anpassas till den årskurs du undervisar i. Vissa är 
korta och kan hinnas med under en lektion. Andra kan ni arbeta med och 
följa under en längre tid. I slutet av materialet hittar ni länktips för för-
djupande läsning.

Plastkorksmatematik

I det här receptet blir gamla plast korkar ett användbart 
material i matematik undervisningen. När ni har arbetat 
färdigt kan korkarna läggas tillbaka i Miljönären.

Gör så här:

1. Samla in så många plastkorkar som möjligt. Låt gärna eleverna ta 
med sig hemifrån.

2. Eleverna kan arbeta en och en eller i par/grupper. Varje elev/
grupp behöver åtminstone 10 plastkorkar. 

3. Låt eleverna välja att rita ett hörn eller en rak linje på korkarna. 

4. Utmana eleverna med uppdrag anpassade till deras ålder och 
förutsättningar.

 - Skapa en triangel 

 - Bygg en symmetrisk form

 - Skapa en form med 5 sidor

 - Skapa en form med 
8 hörnbitar

 - Bygg en asymmetrisk form 

 - Sätt ihop två olika former. 

Visste du att?! 

När plast bryts ner sönderdelas det till mikroplaster. 
Mikroplast är små, små plastpartiklar - knappt synliga 
för blotta ögat. När mikroplast hamnar i naturen är 

den nästan omöjlig att städa upp. Mikroplast sprids 
bland annat när man producerar plastprodukter, 

tvättar syntetmaterial, från konstgräsplaner, 
slitage på bildäck och från nedskräpning.

Ni behöver:

• Plastkorkar från plastflaskor, juice-, 
yoghurt- och mjölkförpackningar. 
Ju fler desto bättre!

• Märkpennor/Tuschpennor
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Kreativ kartong

Bygg- och konstruktionsmaterial kan vara dyrt. Dessutom 
är mycket gjort av plast. I det här receptet ger ni gammal 
kartong ett nytt syfte och värde innan den återvinns. 
Ni ”upcyclar” kartongen! Kreativ kartong är en enkel aktivi-
tet som kräver få resurser men desto mer fantasi!

Gör så här:

1. Använd mallen på nästa sida för att rita upp och klippa 
ut kartongkvadrater. 

2. Eleverna kan arbeta en och en eller tillsammans i par. 
Varje elev behöver åtminstone 6 kartongkvadrater.

3. Utmana eleverna med konstruktionsuppdrag lämpliga för deras 
ålder och förutsättningar. 

 - Bygg en skulptur som ser ut 
som ett djur. 

 - Bygg ihop din konstruktion 
med någon annans. 

 - Bygg en labyrint.

 - Bygg en bro. 

 - Bygg det högsta tornet 
med så få bitar som möjligt. 

Visste du att?! 

Alla 17 globala mål har i sin tur fler delmål. Mål 12 hand-
lar om hållbar konsumtion och produktion och har inte 
mindre än 11 delmål. Delmål 12.5 lyder ”Minska mäng-

den avfall markant”. Att återanvända istället för att 
använda nyproducerat material är ett konkret och 

enkelt sätt att bidra till att minska mängden avfall.

Pappersförpackningar kan återvinnas 5-7 
gånger och bli till nya kartonger. 

Ni behöver:

• Kartong

• Saxar

• Mall - se 
nästa sida!

• Märkpennor/ 
Tuschpennor
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Isrutschbana

Kartong är ett fantastiskt material som kan användas till 
mycket. I det här Miljönärsreceptet används med fördel 
dryckesförpackningar laminerade med plast. I förpackning-
en fungerar lamineringen som en barriär som hindrar kar-
tongen från att lösas upp av vätskan. I isrutschbanan ger la-
mineringen isbiten en extra skjuts då den minskar friktionen!

Gör så här:

1. Samla in och skölj ur dryckesförpackningar i kartong.

2. Dela in eleverna grupper om 3-4. 

3. Dela ut byggmaterial till varje grupp.

4. Låt eleverna klippa ut rännor till rutschbanan 
ur kartongförpackningarna. 

5. Under en bestämd tid får eleverna konstruera en så lång 
rutschkana som möjligt för isbiten att åka på. 

6. Låt eleverna testa och testa på nytt för att uppnå en så lång 
sammanhängande bana som möjligt.

Ni behöver:

• Kartong, gärna från 
dryckesförpackningar.

• Isbitar

• Saxar

• Maskeringstejp

• Träklossar (eller annat material att använda 
som stöd för rutchbanan)

Biogasexperiment

Tänk att våra gamla matrester kan användas för att 
göra ny energi! Vi kör bussar på gamla pizzakanter och 
värmer våra byggnader med resterna från skolmatsalen. 
I det här experimentet kan ni undersöka hur biogas bildas 
när matrester bryts ner.

Gör så här:

1. Diska ur de tomma plastflaskorna. Märk upp varje flaska med den 
sorts matrest som ni ska fylla den med.

2. Väg upp ca 60 g av varje sort och lägg i varsin skål. Är det stora 
bitar kan ni behöva hacka upp dem innan de mixas. 

3. Fyll varje flaska med 4 deciliter vatten.

4. I tur och ordning är det dags att mixa matresterna! Använd lite av 
vattnet ni mätt upp i flaskan för att underlätta mixningen.

5. Använd tratten för att hälla/pilla ner matrest-moset i flaskan. 

6. Dra en ballong över öppningen på flaskan. Tejpa ordentligt så att 
inget syre kan komma in i flaskan. 
 
Upprepa steg 4, 5 och 6 för de kvarvarande 
matresterna och flaskorna. 

OBS! Vill ni kunna se om matresterna pro-
ducerar olika mängd biogas är det viktigt 
att ni diskar ur mixern mellan varje matrest 
så att de inte blandas. 

7. Placera flaskorna på ett ställe där ni kan 
observera vad som sker med dem den 
kommande veckan.

8. Observera och fundera tillsammans 
med eleverna, följ utvecklingen dag 
för dag; Ser ni någon skillnad med flaskor-
na, ballongerna och matavfallet sedan er 
senaste observation?

Läs mer på nästa sida →
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Frågor att fundera på:

• Vad är en biogas?

• Hur bildas biogas?

• Hur använder vi biogas i samhället?

Upprepa experimentet med 

• Andra sorters matrester. Vilken sorts matrest ger störst effekt?

• Variera mängden matrester i varje flaska. Vad händer då?

• Placera en flaska varmt och en annan flaska svalt. Vad händer då? 

Visste du att?! 

När organiskt material bryts ner bildas gaser. Koldioxid bildas om det finns syre 
i miljön och metan bildas om syre saknas. Gaserna tar upp stor plats och spän-
ner ut både flaskan och ballongen. Det organiska material som vi använder för 
att producera gaser kallas biomassa och gaserna som bildas kallas biogaser. 
Biogas är en källa till förnybar energi. 

Energikällor brukar delas in i förnybara energikällor och icke för-
nybara energikällor. Förnybara energikällor, så som vatten- och 
vindkraft, våg- och solenergi samt biomassa, fylls ständigt på. De 
icke förnybara energikällorna, så som kol, uran och olja återbildas 
väldigt långsamt eller inte alls.

Pryldeckare

När allt som kan återvinnas till nytt material har sorte-
rats bort finns det ändå en hel del avfall kvar - det kallas 
restavfall. Vi behöver minimera avfallet vi producerar. 
För att kunna göra det behöver vi både återanvända 
och återvinna, men även producera och köpa färre prylar. 
I det här receptet ligger fokus på att undersöka snarare än 
återanvända. Låt eleverna agera pryldetektiver!

Gör så här:

1. Samla in saker av olika material.

2. Låt eleverna undersöka sakerna och svara på/resonera kring 
frågor på följande sida. Kopiera sidan och använd den som den är, 
eller välj frågor utifrån elevernas ålder och förutsättningar.

3. Låt eleverna presentera sina prylar och vad de listat ut om dem 
för varandra.

Visste du att?! 

Mer än 60 procent av det som hamnar i hushållens restavfall skulle 
kunna materialåtervinnas. Det kan vara matavfall, förpackningar och 
returpapper. Kvar i soppåsen lämnas till exempel tandborstar, plås-
ter, kuvert, disktrasor, kattsand och blöjor. Restavfallet som inte kan 

material återvinnas förbränns för att utvinna energi. 

Ni behöver:

Saker av olika material som t.ex

• Läskburk

• Skinnbälte

• Docka

• LEGO

• Kruka

• Vadderat kuvert

• Mobiltelefon

• Ullmössa

• Glasögon 

• Bläckpenna 

• Gymnastikskor

• Parfymflaska

• Blöja

• Bok

Läs mer på nästa sida →
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Pryldeckare
 Vad är det för sorts pryl du undersöker?

Vad har prylen använts till?

Vilket/vilka material är prylen gjord av?

Vilka råvaror består prylen av?

Är råvarorna förnybara eller inte?

Kan ni lista ut var prylen är tillverkad?

Kan man laga prylen om den går sönder?

Kan prylen återanvändas till något nytt, när man använt den klart?

Kan man återvinna materialet när man använt klart prylen?

Skräpplankan

I kärlet för restavfall ska allt det som inte kan material-
återvinnas hamna. Restavfallet förbränns och blir till 
energi. Men vad händer med skräp som inte läggs i 
restaavfallet, utan istället hamnar i naturen?

Gör så här:

1. Samla ihop de olika material ni vill undersök

2. Fundera och diskutera tillsammans kring de olika materialen, 
använd gärna frågorna nedan.

3. Dokumentera elevernas tankar.

4. Spika, häfta eller surra fast de olika materialen på plankan.

5. Fotografera plankan så ni senare kan titta tillbaka på hur den 
såg ut från början.

6. Gräv ner plankan under ett tunt lager med jord, löv och ned-
brutet växtmaterial. OBS! Kom ihåg att markera platsen så 
att ni hittar tillbaka!

7. Gräv upp plankan med olika tidsintervaller, Några dagar, veckor, 
månader och till sist efter ett år.

8. Dokumentera nedbrytningen med fotografier. 

9. Diskutera förändringarna ni ser från sist ni grävde upp plankan. 
Använd gärna frågorna nedan.

Ni behöver:

• Planka

• Olika sorters skräp t ex:

 - Tidningspapper

 - Tuggummi

 - Plastkork

 - Cigarettfimp/
snus

 - Bananskal

 - Papperskasse

 - Kapsyl

• Något att fästa de olika materialen med; hammare och spik, 
snöre eller häftpistol.

Läs mer på nästa sida →
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Frågor att fundera på:

(Välj frågor utifrån dina elevers förkunskaper och förutsättningar)

• Varför slänger människor skräp på marken/i naturen?

• Vad tror ni händer med skräp som slängs på marken/i naturen?

• Vilket typ av skräp/material stannar kvar längst i naturen?

• Vilket typ av skräp/material bryts ner snabbast?

• Hur lång tid tar det för de olika materialen att brytas ner?

• Finns det något vi kan göra för att det ska bli mindre skräp som 
slängs på marken/i naturen?

Visste du att?! 

Olika material har olika lång uppskattad nedbrytningstid. 

• Aluminiumburk: 200-500 år

• Bananskal: Ungefär 1 månad

• Fimp: 1-5 för att sönderdelas. 
Fimpens filter innehåller plast 
som sönderdelas till mikroplaster. 
Mikroplast finns kvar i naturen i 
hundratals år.

• Glas: Glas uppskattas ha en ned-
brytningstid på ca 1 miljon år.

• Papperskasse: 1-2 månader

• Pappkartong: 2 månader

• PET-flaska: 450 år för att 
sönderdelas till mikroplast.

• Plastpåse: 10-20 år för att 
sönderdelas till mikroplast. 

• Tuggummi: 20-25 år.

• Äppelskrutt: Ungefär 1 månad.

Papperskruka

Istället för att köpa plastkrukor eller andra småkrukor kan 
du skapa egna av tidningspapper. När växten behöver mer 
plats kan du öppna upp bottnet och plantera hela krukan i 
marken eller i en större kruka! 

Gör så här:

1. Samla in dagstidningar. 

2. Låt eleverna antingen arbeta ensamma eller i par.

3. För varje kruka krävs 1-2 sidor ur dagstidningen.

4. Vik tidningssidan dubbel på längden.

5. Vik in ca 2 cm längs långsidan på pappret.

6. Använd en aluminiumburk eller en plastflaska för att ge krukan 
sin form. Rulla upp pappret runt burken. 

7. Vänd på burken och vik ihop pappret så att krukan får sin botten.

8. Nu är krukan redo att användas. 

9. Fyll på med planteringsjord 

10. Strö ut/peta ner de frön ni ska så i krukan.

11. Vattna försiktigt. Låt gärna krukan stå på 
ett fat eller bricka när ni vattnar.

12. Placera krukan i ett soligt fönster, 
vattna vid behov.

13. Ha tålamod - snart spirar det i krukan!

Läs mer på nästa sida →
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Visste du att?! 

Det är skillnad på papper och papper! En pocketbok kan materialåter-
vinnas som papper. Men en inbunden bok sorteras som restavfall. 
Får du ett brev i brevlådan kan pappret som brevet är skrivet på 
läggas i pappersinsamlingen. Men kuvertet - det är restavfall.

Det är limmet på kuvert som gör de svårt att materialåtervinna, så 
inte heller Post It-lappar hör hemma i pappersinsamlingen.

4 5 6
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Balansburk

I Sverige har vi ett pantsystem för aluminiumburkar och 
plastflaskor - och vi är bra på att panta. År 2019 gav pant-
systemet en total besparing motsvarande 180 000 ton 
koldioxid- magiskt bra! Burken i det här experimentet kan 
vid första anblick verka just lite magisk. Men det är snarast 
en fråga om balans, stödyta och tyngdpunkt. 

Gör så här:

1. Samla in så många tomma aluminumburkar till klassen som möj-
ligt. De lite lägre 33 cl burkarna funkar allra bäst.

2. Förbered gärna med en balanserande burk, innan eleverna kommer 
in i klassrummet. Låt eleverna fundera på hur burken kan balansera.

3. Låt eleverna arbeta i par eller mindre grupper. Varje par/grupp 
behöver pantburk, en matsked och en skål med vatten. De behö-
ver även papper och penna för att dokumentera sitt arbete.

4. Låt eleverna testa sig fram med följande frågor:

 - Hur mycket vatten behövs för att burken ska kunna balansera?

 - Kan burken balansera utan att ni använder vatten? 

 - Hur många burkar kan eleverna få att balansera samtidigt?

 - Sätt ihop två olika former. 

Ni behöver:

• Vatten 

• Mått (matsked)

• Aluminumburk

• Papper och penna

• Torkpapper
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Ekosystem på burk

Det är enkelt och roligt att göra ett slutet ekosystem på 
burk. Burken blir ett långvarigt experiment att följa tillsam-
mans med eleverna. Allt ni behöver är en ofärgad glasburk 
med tättslutande lock, en liten tuva med små växter och jord.

Gör så här:

1. Hitta en tuva med små växter. Använd en spade för att försiktigt 
lyfta upp växterna, det är viktigt att rötterna följer med. 

2. Ta en glasburk av valfri storlek och sätt ner tuvan. Jorden och 
växtligheten ska fylla högst en femtedel av burken. 

3. Vattna försiktigt om det är torrt, men övervattna inte. 

4. Skruva på locket så att det blir helt tätt. Om locket inte sluter tät 
avdunstar vattnet och växtligheten torkar ur.

5. Ställ burken i ett ljust fönster. Undvik direkt solljus. 

6. Nu är det bara att följa utvecklingen i burken och se vad som händer. 

Ni behöver:

• Glasburk med lufttätt lock.

• Spade

• Tuva med små växter och jord.

• Alternativt planteringsjord och växter.

Frågor att fundera på:

• Vad tror ni kommer att hända med växterna i burken?

• Vad behöver växterna i burken för att kunna leva?

• Vilka ekosystemtjänster utförs i den stängda burken?

• Skulle ni kunna odla och skörda jordgubbar i en stängd burk?

Visste du att?! 

• Glas kan återvinnas nästan hur många gånger som helst!

• Glasförpackningar som återvinns kan bli till nya glasförpackningar 
eller isoleringsmaterial.

• Den slutna behållaren fungerar som en alldeles egen liten värld, ett slutet 
ekosystem. Under flera månader och år kan de djur, växter och svampar 
som finns i burken leva i det slutna ekosystemet. Det är samma vatten, 
mineralämnen och gaser i luften som cirkulerar i burken. Det enda som 
tillförs utifrån är energi i form av ljus.

• Allt i naturen hänger samman i olika system, där de olika delarna hjälper 
varandra. När naturen hjälper oss kallas det ekosystemtjänster. Ex-

empel på ekosystemtjänster är träd som svalkar och ger oss syre, 
eller insekter som pollinerar blommorna vilka ger oss frukt, bär 
och grönsaker. 
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Rulla burk

Det krävs inga dyra material för att kunna genomföra 
systematiska undersökningar med eleverna. Några 
konservburkar, ett gäng muttrar, lite häftmassa och ett 
lutande plan så är ni igång! 

Gör så här:

1. Ställ i ordning en eller flera banor där burkarna kan rulla. Ett lu-
tande plan där ni kan anpassa lutningen bygger ni lätt med hjälp 
av en trave böcker. 

2. Märk ut några längder på banan med tejp.

3. Fundera tillsammans med eleverna vad som påverkar hur långt 
burken rullar. Lutningen? Storleken på burken? Antalet muttrar? 
Placering av muttrarna i burken? 

4. Bestäm vilken eller vilka variablar eleverna ska undersöka. 
Undersök en variabel i taget.

5. Dela in klassen i grupper. Varje grupp behöver en konservburk, 
muttrar och häftmassa.

6. Låt eleverna undersöka och rulla burk! 

7. Låt eleverna dokumentera sina resultat och diskutera sedan vad 
de kommit fram till. Vad är receptet på en riktig lång burk-rullning?

8. Extra utmaning: Märk ut en mållinje och låt eleverna försöka få 
burken att komma så nära mållinjen som möjligt

Ni behöver:

• Konservburk av 
metall

• Muttrar

• Häftmassa

• En bok, planka 
eller skärbräda 
att använda till ett 
lutande plan.

• Tejp 

• Tumstock

Visste du att?! 

Metallförpackningar kan återvinnas hur många 
gånger som helst utan att förlora kvalitet.

Länkskafferi

Det finns många bra webbsidor med tips, fördjupande läs-
ning och undervisningsmaterial, här har vi samlat några.

Sopor.nu - Sveriges Avfallsportal. På sopor.nu finns information om hur 
man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas 
och vad som händer sedan. Här hittar ni fakta om sopor och bra tips på hur 
man kan minska sitt avfall.sopor.nu

Sopskolan.se är ett skolmaterial riktat primärt till årskurs 7-9. Här hit-
tar du bland annat lektionsförslag och interaktiva övningar för eleverna. 
www.sopskolan.se

Håll Sverige Rent har mycket material för både förskola och skola. I deras 
Skräplabb hittar du lektionsmaterial, fakta och tips. hsr.se

Mitt Avtryck är Hässleholm Miljös skolwebb. Här hittar ni massor av mat-
nyttig information och aktiviteter anpassade till olika årskurser, från förskola 
till gymnasiet. Missa inte deras fina sopsamlarmonster! mittavtryck.se

Naturskyddsföreningen har fakta och tips och lektionsupplägg med fokus 
på hållbar konsumtion. naturskyddsforeningen.se 

Pantamera har utöver sin faktaspäckade sida även ett material för skolor 
som de kallar Pantresan. Här hittar ni både fakta, filmer och möjlighet för 
klassen att vara med i Pantresans tävling. pantresan.nu
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