
Appendix 2

English translation  Swedish version:  

“Flavorless Garbage” Smaklösa Sopor 
We go to a recycling center 

With Yellow vested community staff They teach us 

different ways everyone becomes real sorting 

experts 

Chorus: sort waste right (badobidobido) Sort waste 

right (badobidobido) 

Put them in a particularly way (badobidobido) 

Recycle and life becomes easy 

An old pickle jar shall be added, let’s see! 

A rotten lingonberry in the container next to the So 

if you’re clever enough 

Lear to sort waste the right way 

Chorus: sort waste right (badobidobido) Sort waste 

right (badobidobido) 

Put them in a particularly way (badobidobido) 

Recycle and life becomes easy 

Chorus: sort waste right (badobidobido) Sort waste 

right (badobidobido) 

Put them in a particularly way (badobidobido) 

Recycle and life becomes easy 

Recycle and life becomes easy (badobidobido) 

Recycle and life becomes easy (badobidobido) 

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) 



English version Swedish version 

Recycle More Panta Mera 
Recycle more, oooh recycle more Recycleeee 

mooore 

Ooooh recycle mooore 

(Some students from grade 2 have some cans to 

recycle in the vending apparatus) 

Pantaa mera ååå pantaa mera Pantaaa meeeera 

ååå pantaa meeera……. 

(Några ur tvåan har burkar att panta några agerar 

pantmaskin) 

English version Swedish version 

Battery song Batterilåten 
Everything that moves, shines and sounds There’s a 

battery that shall be given back 

In everything that moves, shines and sounds 

There’s a battery that shall be given back 

(Grade 1 dances to song OR song plays once 

without singing, while everyone dances around 

battery nest and one at a time puts batteries in. 

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 

som 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) 



 

 

 

 

 

English version Svensk version 

Compost worms complaining Kompostmaskens Klagan 
Chewing Garbage 

Chew, chew, chew garbage Chew, chew, chew 

garbage Etc. 

We compost worms 

Have a back-breaking job Consume old waste 

--------- 

We crawl around And eat all we can 

Living healthy is not easy, indeed 

AAAAAA .... 

Here in the compost 

Is some homemade food Quite moderately fresh 

Every time one becomes full More food is poured 

down Every day a new meal 

Through the opening , thrown down here Burnt 

food, we often get 

The milk is sour indeed 

Most tastes like cardigan and  smells like mold 

Imagine that someday 

Get a juicy beef tenderloin File`mignon 

or pork loin AAAAAA ... 

Here in the compost 

is some homemade food Quite moderately fresh 

Here in the compost 

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!!!!! 



 

Everyone than sings “Tänk om” in unison  with hand gestures.

English version Swedish version 

What if Tänk om 
What if all the children on earth could eat until 

they're full. 

What if all the world's children could sleep safely 

each night. 

Imagine if all adults could think twice. What if, what 

if, what if. 

Imagine if every child on Earth could read and write. 

What if all the world's children were allowed to play 

and feel good. 

Imagine if all adults could think twice. What if, what 

if, what if. 

the world would be better for large and small. As 

could war and famine be over, you can well 

understand. 

But then we have to think again, what if, what if. 

Imagine if all of us on earth could be friends. What 

if we realized that the earth is our only location. 

Imagine if all adults could think again. What if, what 

if, what if. 

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. 



 


