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1. Den stakars sköldpaddan var 
i

2. Vi kan                                    plast för att skapa många 
olika saker. 

3. Det                            sättet att tillverka saker kan leda 
till ett större plastavtryck

4. Det är bättre för miljön att                            produkter 
med en cirkulär process

Fyll i luckorna i meningarna nedan med 
nya ord (1-5)

Fiskenät som lämnats eller glömts i 
havet av fiskare och som kan trassla in 
och döda liv i havet 

Liknar en rak linje 

Något fastnar eller snärjer in sig i något 
annat

Att använda något gammalt igen genom
att göra om det till något med högre
Värde, till exempel plaster som blir

Att skapa eller producera något, 
vanligtvis stora volymer 

SVAR: 1 =e; 2 = d; 3 = b; 4 = a; 5 = c. 1. intrasslad, spöknät. 2. Återvinna & förfina. 3. linjär. 4. tillverka 

Mitt Positiva Plastavtryck – Förädling

1. Tillverka

2. Förädla

3. Linjär 

4. Spöknät

5. Intrasslat

Vilka nya ord lärde du dig i 
Kapitel 4? Dra en linje för att 
matcha orden (1-5) med 
bilderna (a till e). 

ORD BETYDELSE 

a

b

c

d

e



De gamla plastsakerna A-E kan göra till de ännu finare nya sakerna 1-5. 
Kan du gissa vilken ny produkt som görs av vilket gammalt föremål? Mästarut-

maning:
Hitta saker hemma som du kan förädla till 
något nytt! Samla in gamla flaskor från 
skolan eller hemifrån. Kanske kan du göra 
dem till något du kan förvara pennor i? 
Eller använda dem som blomkrukor för en 
kryddodling i klassrummet. Kan du 
komma på några fler sätt att återvinna 
och förfina?  

Bra jobbat!

Om du har andra idéer om förädling  

kan du skriva ner dem så att du inte 

glömmer dem! 

Skriv dina svar här:

A
B
C
D
E

C. Fiskenät

B. Båtsegel

D. Plastflaskor

E. Plastpåsar
1. Solglasögon

2. Basketplan

3. Hopprep

4. Bränsle för 
      bilar

5. Modeväskor
A. Gympaskor

Mitt Positiva Plastavtryck – Förädling

Svar: 1&C, 2&A, 3&E, 4&D, 5&B 
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CIRKULÄR 
EKONOMI

Mitt Positiva Plastavtryck - Linjer och Cirklar

Kan du fylla i luckorna? 

Fyll i luckorna och gör 
orden fullständiga. Varje 
ord matchar det som 
händer i bilden. Om du 
behöver hjälp kan du an-
vända ledtrådarna i rutan.

Ledtrådar:
Använd, Släng, Samla in, 
Återvinn, Tillverka, Ta

T T A

A

ST

Å

S

Linjer

Cirklar

TAKE MAKE USE DISPOSE
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Välj ut föremålen nedan som kan tillverkas eller användas cirkulärt.
Kan du skapa en cirkel för varje föremål som i exemplet bredvid?

1.   för att

2. 

1. Vilken produkt passar inte i en 
cirkulär process? och varför inte?
2. På vilket sätt tillverkas och 
används den

Föremål: Kläder, Läskburk, Plastförpackning för kött , Skolböcker, Laptop-dator

Exempel

Mästarut-
maning:
Kan du hitta två produkter i din lokala 
mataffär som har tillverkats cirkulärt? 
Om inte, kolla på internet för att hitta 
andra produkter som kan ha gjorts 
cirkulärt. Skriv namnet på produkterna 
här:

1.

2.  

Svar: 1. Plastförpackning för kött för att rått kött kan smitta ner den och den kan inte återvinnas
2. De görs och används linjärt 

Ha på sig kläder 

Kläder i en affär

Samla in 
kläder/tvätta

Ta med sig 
secondhand-affär

Kläder
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Mitt Positiva Plastavtryck - Linjer och Cirklar



Kan du svara på de här 
frågorna och berätta för 
mig vad vi alla kan göra 
för att ha ett positivt 
plastavtryck? Ringa in A, 
B eller C.

Mitt Positiva Plastavtryck 

1. Vad betyder ”positivt 
plastavtryck”? 

2. Hur kan vi skapa ett positivt 
plastavtryck?

3. Vad kan vi lära oss av för att kunna 
skapa en mer hållbar planet?

4. När människor tillverkar och 
använder saker, vilket sätt är bäst för 
planeten?

5. Vad är Volvo Ocean Race-seglarnas 
solglasögon gjorda av?

6. När kan du börja få ett positivt 
plastavtryck?

Svar: 1.B, 2.A, 3.C, 4.C, 5.B, 6.B

A. Ett fotavtryck i sanden som fylls med plast
B. När någon minskar sitt plastanvändande och 

gör saker som bidrar till att reducera, återan-
vända, samla in eller återvinna plast så att en 
plats är renare än när personen kom dit. 

C. Att skapa och använda mer plast n man 
behöver så att det har en dålig e�ekt på miljön

A. Våra misstag
B. Naturen
C. Båda de tidigare alternativen 

A. lastflaskor
B. Gamla insamlade fiskenät
C. Metall

A. Genom att tänka efter, reducera, återanvända, 
samla in och återanvända

B. Genom att använda mer plast
C. Genom att lägga plast på marken i formen av 

ett fotavtryck 

A. Linjärt sätt
B. Vilket sätt vi vill
C. Cirkulärt sätt

A. Dagar du är på stranden
B. Varje dag
C. På helger

CIRKULÄR 
EKONOMI

ÅTERVINN
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Mästarutmaning: 
Här kan du skriva ett speciellt 
löfte! Kom håg vad du lärde dig i 
kapitel 1,2,3 och 4. Tänk på en sak 
som du kan göra med start idag 
för att hålla Wisdoms hem rent och 
minska plastföroreningar i havet. 
Till exempel kan du ta med ditt 
mellanmål till skolan i en lunchlåda 
istället för att slå in det i plast. 
Skriv ditt löfte här så att du inte 
glömmer det! Om du håller ditt 
löfte kommer du att bli en Havsh-
jälte! Förgyll ditt löfte i ytan nedan-
för och rita en bild av vad det 
betyder. Ha bilden på en plats där 
du blir påmind om ditt löfte till 
Wisdom varje dag!

Löfte för Kämpar för Havet

lovar att jag...

Jag
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