
Sopsortering 
 

Art form Drama, bild och musik  

Teaching points Läroplansmål: 

 Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter att både ta 

ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och 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. Sid 9 

 

 Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. 

Sid 10 

 

 Bild 

I årskurs 1-3 

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och 

naturmaterial. 

 

 Musik  
Syfte 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik 

som uttrycksform och kommunikationsmedel. 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en 

musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra 

skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen 

ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga 

att sjunga... 

 

I årskurs 1-3 

Sång och spel i olika former: unison sång... 

 

Gestaltning av sånger och berättelse med ljud, rytmer och rörelse. 

 

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 

 

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man 

lyssnar på musik. 

 

I årskurs 4-6 

Musikframförande 

 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska 

uttryck kan samarbeta. 



 Kemi 

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får 

människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

 Geografi 

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. 

Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en 

hållbar utveckling blir möjlig. 

 

I årskurs 1-3 

Miljöfrågor utifrån elevens vardag,... 

Aims  Sopsortera, återvinna. Veta hur man sopsorterar.  

Jobba med plast, tidningar, pappersförpackningar, metall, glas, pant 

och batterier. 

 Eleverna måste då vet vad olika saker är gjorda av. Veta vad 

vanliga saker är tillverkade av. 

 Känna igen några miljömärkningar. 

Duration 18h 

Varav drama/teater 15h. 

Lead-in Questions  

The teaching 

procedure 

(activites) 

 Prova sortera en soppåse med bla sopor av plast, metall, glas, 

batterier, tidningar, pappersförpackningar och pant. Se hur mycket 

eleverna vet om hur man sorterar sopor. 

 

 Prata om och se film om olika material: 

 

 Introduktion, Se filmen Sortera avfall med Sopan, 

https://www.youtube.com/watch?v=gpvGItMAPv0 

 

 Börja jobba om hur vi kan sortera olika sopor. 

 

◦ Plast, film på http://www.sopor.nu/ och Kemi nästa på 

https://urskola.se/Produkter/160049-Kemi-nasta-Plast, den 

handlar om vad plast är. 

 

◦ Tidningar, film på http://www.sopor.nu/.  

 

◦ Pappersförpackningar, film på http://www.sopor.nu/.  

 

FTI har genom ett samarbete med Egmont tagit fram en mycket 

populär specialtidning med Bamse om återvinning av 

förpackningar och tidningar. Se: 

http://www.ftiab.se/197.html#.WJijqm_hA2w.  

 

◦ Metall, film på http://www.sopor.nu/. 

 

◦ Glas, film, https://www.youtube.com/watch?v=gQWb5L_-BsU 

och på http://www.sopor.nu/. 
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◦ Pant, http://pantamera.nu/activities/skolaungdom/material-till-

skola-forskola/. Här finns en saga som handlar om att panta;En 

saga om pant. Här finns också en broschyr som heter Vad händer 

sen. Den handlar om vad som händer med det vi pantar. 

 

På webbsidan, http://www.hsr.se/exempelsamling/burken-berta-

och-flaskan-frans, finns det en pedagogisk saga om vad som 

händer med burkar och flaskor när de pantas. 

 

◦ Batterier 

Musikvideo på https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I. 

Som visar att batterier måste lämnas till återvinningen. 

 

Beställa material om batteriåtervinning: 

http://www.batteriatervinningen.se/skola. Här finns 

lektionsförlag, tips. 

 

 Återvinningspyssel, att göra saker av det som vi annars 

återvinner. 

◦ mjölklock – magnet 

◦ burk – tapet – pennburk 

◦ pynta glasburkar – hyacintglas 

◦ plastband från postpaket – armband 

 

 Alla elever spelar med i en sopteater årskurs 1-6. Teatermanus 

finns i bilaga 1. Teatern övas tillsammans med dramapedagogen. 

 

 

Vi tillverkar rekvisita 

till teatern 

tillsammans. 

 

 

 

 

De fem sångerna som är med i sopteatern, se bilaga 2. 

Länkar till sångerna, om du vill lyssna på dem: 

Smaklösa sopor: https://www.youtube.com/watch?v=aoA9zJaoMwE 

Pantamera låten: http://pantamera.nu/pressmedia/kampanjer/ 

Batterilåten: https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I 

Tänk om: https://www.youtube.com/watch?v=TfJ6zYVMIEE 

 

 Se teatern på film: 

https://artinedviksjofors.webbstjarnan.nu/kultur/the-arts/film/.  

Teaching aids 

(materials) 

 Dator med internet. 

 SO-boken Boken om SO 1-3 av Annica Hedin och Elisabeth 

Ivansson. 

 Sälles skräpbok, arbetsbok för elever. Finns här: 

https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I 

 Sopor att kunna sortera och att pyssla med. 

 Dramapedagog 
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 Musiklärare 

Classroom 

managament 

 

Expected outcomes Alla elever ska få bättre kännedom om varför de ska sopsortera och hur de 

ska göra det. 

Alla elever ska veta varför sopsortering är så viktigt för vår miljö. 

Evaluation Sortera samma soppåse som i den första aktiviteten. Se om eleverna är 

säkrare på hur soporna ska sorteras. 

Resources for 

Teachers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

 

Mini Musical om vår miljö-sopsortering                         

  

 

Skräplisa sitter i mitten, äter, kastar skräp omkring sej, mumlar för sej själv … 

Då hörs plötsligt ett ”kollikock” skrik …skräplisa ramlar av stubben, får bråttom o ska försöka 

packa ihop o sticka där ifrån, men hinner inte förrän Mulle kommer…får syn på allt skräp som 

skräplisa spritt omkring sej…. 

  

Mulle:            MEEEEN vad är det här???? 

  

(skräplisa ser oskyldig ut o rycker på axlarna) 

  

Mulle:            Vet du verkligen inte nåt om det här??? 

  

Skräplisa:      Nääää jag vet iiiingentiiiiing!!!!!  ( ser lurig ut) 

  

Mulle:            (anar ugglor i mossen) ÅÅÅÅ det är du heeeelt säker på??? 

  

Skräplisa:      Men hur ska jag kunna veta allt??? bara för att jag råkar 

                      Sitta här o vila lite…..Näää du MULLE SKRUTT!!! 

                      Nu går jag ,jag har viktigare saker för mej!!! 

  

Mulle:            MEEEN SKRÄPLISA!!!! Du kan inte lämna allt så här, du förstör ju miljön!!! 

  

Skräplisa:      (drar ner mössan på Mulle o snurrar runt han, så han blir yr) 

                      Ha ha ha…..Kan inte jaaaag??? Johoodå, det går alldeles utmärkt. 

                      (tar ryggan o gör hoppsa steg ut från scenen) 

  

Mulle:            Skräplisa!!! Skräplisa!!! Kom tillbaka, du måste städa upp allt efter dej  (suckar) 

                      Jaha o där försvann hon …. 

                      (Mulle sätter sej ner alldeles förkrossad o ser på allt skräp….) 

Jag kan ju inte lämna allt så här, tänk om det kommer nå djur o gör sej illa på allt … 

  

Djur 1:              Vi kan hjälpa dej om du vill … 

  



Mulle:               Ååå vad glad jag blir, vill ni verkligen det ???  

 

Djur 1:              Jaa vem vill bo på en soptipp …bläää…. 

  

   Mulle:           Då så alla djuren, då städar vi, så ska ni få hänga med på ett ställe o se vad vi ska göra 

med allt skräp…. 

  

                         (alla granar vänder sej om o där har skräpstationerna gömt sej bakom) 

  

   Mulle:               (intro smaklösa sopor)  Nu är vi framme…. 

  

                         SMAKLÖSA SOPOR sjungs av 4:orna. 

  

   Mulle:           Här har vi massor av burkar o flaskor, vad skulle man göra med dom (tittar på djuren, 

dom pekar på pantmaskin) Just det helt rätt!!! 

                         PANTAMERA LÅTEN (sjunges av klass 2  med dans o rörelser) 

  

   Mulle:            Å här är batterin, det är ju verkligen inte bra att lämna i naturen…att hon inte skäms 

den där Skräplisa, eller hur??? 

  

                         BATTERILÅTEN  ( klass 1 sjunger/rörelser med en fröken till hjälp) 

  

   Djur 2:              Uhhhh!!!!(håller upp ett bananskal) 

  

   Mulle:               Det där är däremot inte farligt för miljön…sånt här förmultnar i naturen 

                         O blir till jord…men vet ni vad som är så bra??? Man kan göra en egen kompost i sin 

trädgård (pekar mot komposten)…där kastar man allt mat avfall å efter ett tag så har 

det förvandlats till riktigt bra jord, som vi kan ha i våra rabatter o grönsaksland…är 

det inte fiffigt så säg…djuren nickar…. 

  

                         KOMPOSTMASKARNAS KLAGAN (5:AN SJUNGER O AGERAR) 

  

   Mulle:            Att börja källsortera det är ett litet steg i rätt riktning förstår ni …(djuren nickar) Jaa 

för å skapa en trivsam miljö för oss o dom kommande människorna … 

  

   Djur 1:              Jaaa å för oss djur!!!!  

  

   Mulle:               Så låt oss ta till vara på den enda jord vi har  föööööör….. (jorden snurrar in) 

  



   ALLA:             DEN ÄR FANTASTISK!!!!! 

  

   (alla barnen samlas som en kör, medan en vuxen tar  ett kort  avslutande prat  till föräldrarna)  

  

   Alla sjunger :                         TÄNK OM    (med rörelser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Smaklösa sopor 

  

Vi går till en återvinningscentral 

Med gulvästad  kommunalpersonal 

Dom lär upp oss på alla det sätt 

Alla blir då riktig  sorterings expert… 

  

Ref:      Lägg soporna rätt                      (badobidobido) 

Lägg soporna rätt                      (badobidobido) 

Lägg dom på ett särkilt sätt      (badobidobido) 

Sortera å livet blir lätt…… 

  

En gammal gurk burk ska läggas få seee?? 

Ett ruttet lingon i containern breveee… 

Så om du överhuvudtaget har nå vett 

Lär dej att sortera soporna rätt  

  

Ref:      Lägg soporna rätt                      (badobidobido) 

Lägg soporna rätt                      (badobidobido) 

Lägg dom på ett särkilt sätt      (badobidobido) 

Sortera å livet blir lätt…… 

  

Lägg soporna rätt                      (badobidobido) 

Lägg soporna rätt                      (badobidobido) 

Lägg dom på ett särkilt sätt      (badobidobido) 

Sortera å livet blir lätt……       (badobidobido) 

sortera å livet blir lätt……        (badobidobido) 

sortera å livet blir lätt……(badobidobido) 



 Panta Mera 

 

Pantaa mera ååå pantaa mera 

Pantaaa meeeera 

 ååå pantaa meeera……. 

  

(Några ur tvåan har burkar att panta några agerar pantmaskin) 

 

 

 

 

 

 

 

Batterilåten                                 Elektric banana band 

  

                 I allt som rör sej lyser eller låter 

                 finns ett batteri som ska lämnas åter 

  

                 I allt som rör sej lyser eller låter 

finns ett batteri      soom ska lämnas ååååter 

  

 (ettorna gör rörelser till låten.. ev. om låten spelas en gång utan sång    

 .. medan alla  dansar runt batteriholken och  i tur o ordning lägger i batterin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompostmaskarnas klagan       Björn Skifs: Hooked on a feeling 

  

                                                    Tugga sopor               

                                                    Tugga ,tugga,tugga sopor 

                                                    Tugga ,tugga,tugga sopor 

                                                        Osv. 

Vi kompostens maskar  

Har ett slitsamt jobb 

Käkar gammalt avfall 

Aldrig maskar vi  

Vi krälar runt 

Och äter allt vi kan  

Att leva sunt är inte lätt minsann    

                                                                      AAAAAA…. 

Här i komposten  

Är husmannakosten 

Ganska måttligt fräsch 

  

Varje gång man blir mätt 

Mera maaat hälls ner 

Varje dag en ny rätt  

Genom luuckan –slängs hit ner 

Bränd mat får vi ofta  

Mjölken deen är sur 

Det mesta smakar kofta luktar möögel-kultur 

  

Tänk att nån gång  

Få saftig oxfilè 

File`mignon 

Eller fläskkarrè 



  

AAAAAA… 

  

Här i komposten  

Är husmannakosten 

Ganska måttligt fräsch 

  

Här i kompoosten!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tänk om 
 
Tänk om alla barn på jorden kunde äta sig mätta. 
Tänk om alla jordens barn fick sova tryggt var natt. 
Tänk om alla vuxna mänskor kunde tänka om. 
Tänk om, tänk om, tänk om. 
 
Tänk om alla barn på jorden kunde läsa och skriva. 
Tänk om alla jordens barn fick leka och må bra. 
Tänk om alla vuxna mänskor kunde tänka om. 
Tänk om, tänk om, tänk om. 
 
 Då vore världen bättre för stora och för små. 
 Då kunde krig och svält försvinna det kan ni väl förstå. 
 Men då måste vi tänka om, tänk om, tänk om. 
 
Tänk om alla vi på jorden kunde vara vänner. 
Tänk om vi förstod att jorden är vår enda plats. 
Tänk om alla vuxna mänskor kunde tänka om. 
Tänk om, tänk om, tänk om. 


