
	  

Brukar	  du	  sortera	  dina	  sopor?	  
 

Dialogen	  
 

Jonas:  Hej! 

Anna:  Hej! 

Jonas:  Jag ska kasta lite saker. 

Anna:  Jaha. Vad har du för saker? 

Jonas:  Ja, det är både papper och metall och så. 

Anna:  Mhmm. Vet du inte hur man sorterar? 

Jonas:  Nej, hur gör man när man sorterar? 

Anna:  Vad har du för saker där? 

Jonas:  Ja, jag har ett, ett lock. 

Anna:  Är det metallock? 

Jonas:  Ja, det är det. 

Anna:  Men då har du ett kärl för metall. Ser du? 

Jonas:  Okej. 

Anna:  Mhm, vad bra! 

Jonas:  Ja, jag har en gammal häftapparat också. 

Anna:  Ja, det blir också metall.  

Jonas:  Jaha, också metall. 

Sedan har jag en tidning här. Vad gör jag med den. 

Anna:  Ser du ett käl för tidningar. Där borta, ser du? 

Jonas:  Okej. Och sedan har jag en glasburk här. 

Anna:  Glasburk är det… Vad är det för färg på burken? 

Jonas:  Ja. Det är ingen färg, det är ofärgat glas. 



	  

Anna:  Men då har vi ett speciellt käl för ofärgat glas för 

sedan är det också ett för färgat glas. Men den här 

burken är ofärgad. 

Jonas:  Och sedan har jag en plastmugg. Vad gör jag med den? 

Anna:  Plastmugg hamnar med alla plastgrejer. Så där det står 

plastförpackningar. Ser du? 

Jonas:  Jaha, okej. 

Anna:  Där slänger du den. 

Jonas:  Och så har jag en plastflaska här också. 

Anna:  Men det här är faktiskt en petflaska. Den ska man inte sortera 

här utan den tar man till Ica och får pengarna för den. 

Jonas:  Jaha. 

Anna:  Den sparar vi. 

Jonas:  Okej. Och sedan har jag papper här. Vad gör jag med det? 

Anna:  Ja, det är kartong. 

Jonas:  Ja.  

Anna:  Den ska vi slänga här med... Där det står papper och kartonger.  

Jonas:  Okej. Och här har jag en påse, en plastpåse. 

Anna:  Plastpåsen hamnar tillsammans med plastförpackningar. Ja, lite 

mer kartong. Den går till papper och kartonger. Ja, men 

batterier då. 

Jonas:  Ja, var slänger jag dem? 

Anna:  Ja, vi har ett speciellt litet käl för batterier bara.  

Jonas:  Jaha. Ska jag kasta dem där borta? 

Anna:  Ja, gör det. 

Jonas:  Okej. 

Anna:  Mmm. 

Jonas:  Vad bra, tack för hjälpen. 

  



	  

Nya	  ord	  
	  
kastar  slänger 

  Jag ska kasta lite saker. 

saker  grejer, prylar 

sorterar  grupperar, ordnar 

  Jag sorterar alltid soporna. 

ett kärl  ett återvinningskärl, en behållare  

plastgrejer saker gjorda av plast 

plastförpackningar förpackningar gjorda av plast 

slänger  kastar 

  Hon ska slänga lite saker. 

sparar  behåller 

  Jag sparar pengarna på bankkontot.  
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ett lock 



	  

 

 

färgat glas 

 

 

ofärgat glas 
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Träna	  mera!	  	  
	  
Gå gärna till en återvinningsstation. Titta på olika behållare och lär dig 

hur man sorterar. 

 
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


