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Tack till våra familjer, vänner och vår handledare Susanne Engström 
för stöd och tips under resans gång. 

Tack även till KRAV, Naturskyddsföreningen, Rättvisemärkt och 
Svanen för användandet av era symboler i ett pedagogiskt syfte.

Och ett självklart tack till våra älskade katter, 
Esther och Harry, för att vi fått låna era namn och för den 

oändliga inspiration ni ger oss varje dag!



TILL DIG SOM LÄSER HÖGT
Esther och Harry handlar för miljön är en bilderbok riktad 
till barn i sexårsåldern och syftar till att ge barnen en introduktion 
till ämnet miljö samt hur avfall hänger ihop med konsumtion i ett 
vardagsnära kretslopp. 

Den medföljande CD-skivan innehåller alla bokens bilder i stora 
format så att dessa kan visas på storbild eller alternativt skrivas 
ut på overhead-blad. Mycket praktiskt i de fall då boken högläses 
för stora barngrupper. På CD-skivan finns även dokument innehållande 
mer utförlig information kring det som boken tar upp. Detta kan du som 
läser högt för barnen använda dig av om du vill veta mer.

Genomgående i boken kommer två symboler att dyka upp. 
Dessa förklaras nedan:

När du ser den här symbolen och den röda färgen 
betyder det att det kommer en fråga som du som läser 
kan fråga den som lyssnar. Svaret på frågan (om lyssnaren 
inte redan vet) kommer att finnas i texten. Antingen i 
direkt anslutning till frågan, eller som en replik från 
någon av bokens karaktärer.

När du ser den här symbolen och den gröna färgen 
betyder det att du har kommit till ett faktaavsnitt. 
Dessa kan du hoppa över om du vill. Allt beror på vilken 
ålder- och vilken kunskapsnivå som lyssnaren har. 

Känns allt klart?
Bra, då börjar vi!





Hanna Gustavsson Sandra Olsson





Hej på dig.

Det här är Esther och Harry och deras mamma och pappa. 
Esther och Harry är syskon, tvillingar faktiskt. 
De är sex år gamla och de går i förskoleklass precis som du! 
Esther och Harry tycker att det är jätteviktigt att man 
är rädd om vår miljö.

I den här boken får du tillsammans med Esther och Harry 
lära dig mer om hur du kan tänka när du handlar mat och 
andra saker för att det ska vara så bra som möjligt 
för miljön. 

Du får också tips om hur du kan sortera och återanvända 
dina sopor.

VET DU VAD SOM MENAS MED MILJÖ?
Med det menas, naturen, alltså alla skogar och växter, 
sjöar och hav, men också alla djur och alla människor 
omkring oss. 
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Esther och Harry är i mataffären med mamma för att 
handla mat till kvällens middag. 
- Vi får inte glömma att köpa några äpplen, säger mamma.

Harry går före bort till frukten. Det finns jätte många olika 
sorter att välja på. Apelsiner, vindruvor, bananer, kiwifrukter 
och vissa sorter som Harry knappt ens känner igen.

”Varför tycker mamma att de absolut ska köpa äpplen?” 
funderar Harry. Han upptäcker en frukt som ser nästan 
ut som ett grönrött äpple, fast den är lite mer platt och 
avlång och något större än de flesta äpplen. 

- Kan vi inte ta den här frukten istället? frågar han mamma.
- Det där är en mango, säger mamma. Den är jättegod, men 
den är odlad i Thailand långt bort på andra sidan jorden. 
För att komma hit till Sverige har den åkt flygplan i många, 
många timmar. Flygplanen släpper ut massor av avgaser i 
luften som är giftiga och absolut inte bra för miljön.
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- Jag tycker att det är bra om man försöker hitta frukt 
som växer i Sverige, fortsätter mamma. Då har de ju inte 
blivit tvungna att komma hit med flygplan. Nu är det höst, 
och då finns det massor av äpplen, plommon och päron 
som har växt här hos oss, och på sommaren finns det 
jordgubbar och hallon. Under vintern och tidiga våren 
kan det tyvärr vara svårt att hitta frukt som har växt i Sverige, 
för då är det ju så kallt att inga frukter mognar här. 

- Då får man köpa annan frukt från länder med mer sol 
och värme, men man kan hålla ögonen öppna efter det 
här märket i stället, säger mamma, och visar en banan 
med ett vitt klistermärke med gröna bokstäver. 
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- Det här märket heter KRAV, förklarar hon. Det betyder 
att den är odlad utan bekämpningsmedel. Bekämpnings-
medel är ett gift och används ibland på olika frukter och 
grönsaker så att djur och insekter inte ska stjäla och äta 
upp dem istället för oss människor. 

- Men det är lika giftigt för miljön runt omkring, och giftet 
hamnar inte bara på frukten, utan i luften, vattnet och jorden 
också, fortsätter mamma. Dessutom kan de människor som 
arbetar och bor nära fruktodlingar där man använder 
bekämpningsmedel bli sjuka av giftet. Superdumt och onödigt! 
Därför köper vi bara frukter med KRAV-märket på. Då kan vi 
vara säkra på att ingen har sprutat gift på dem och att miljön 
och människor mår bra.
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FLERA MILJÖMÄRKNINGAR
Här är några andra märken som betyder att de som har 
tillverkat varorna har tänkt efter och brytt sig extra mycket 
om att miljön och människor ska må bra . De kan du, Esther 
och Harry hålla utkik efter nästa gång ni handlar.

Rättvisemärkt. När vi köper Rättvisemärkt mat, dryck och 
andra varor betyder det att de som tillverkat varorna har fått 
bättre betalt, så att barnen kan gå i skola istället för att arbeta. 
Man visar hänsyn till miljön och att alla ska få säga vad de 
tycker och tänker. Ingen får bli behandlad illa. Rättvist helt 
enkelt!

Bra miljöval är en miljömärkning som finns på till exempel 
olika typer av transporter eller butiker. För att få märket Bra 
miljöval så måste man försöka spara på det som finns i 
naturen, människornas hälsa får inte hotas och allt material 
som används måste kunna återvinnas, återanvändas eller 
komma ut i naturen igen utan att skada naturens kretslopp.

Svanen. Svanen är en miljömärkning som finns på alltifrån 
tvättmedel och toalettpapper till bildäck, butiker och hotell. 
Det är mycket att tänka på för att få svanen-märket. Den som 
tillverkar något måste bland annat se till att miljön inte 
skadas under tillverkningstiden, alltifrån när trädet som ska 
bli till toalettpapper fälls i skogen, till när du använder det att 
torka dig med.

På väg ut från affären stannar barnen och mamma till vid 
pantautomaten för att lämna in några glasflaskor.
- Jag vet varför man inte slänger flaskorna i soptunnan, 
säger Esther.

VET DU VARFÖR?
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- Det är för att man får pengar när man lämnar in flaskor och 
burkar i pantmaskinen, förklarar Esther.
- Ja, säger mamma, det stämmer att man faktiskt får tillbaka 
lite pengar när man lämnar in flaskor och aluminiumburkar. 
Men det är även bra för miljön. Alla inlämnade burkar och 
flaskor tvättas och används på nytt. På det sättet behöver man 
inte tillverka nya hela tiden. Det är ju bra för tänk hur mycket 
plast och aluminium det skulle gå åt då, och tänk hur mycket 
burkar och flaskor som skulle ligga på sopstationen till ingen nytta.
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I en annan del av samma köpcenter som mataffären ligger i, 
finns även andra butiker. 
- Jag vill gå in här, säger Harry och pekar mot leksaksaffären. 
- Jag skulle vilja ha mer LEGO®, så att jag kan ha ännu fler hus 
i LEGOstaden som jag bygger på hemma.
- I så fall vill jag ha nya byxor, säger Esther och tittar mot 
klädaffären som ligger precis bredvid. Annars tycker jag att det 
blir orättvist! 
- Vet ni vad, säger mamma. Vi köper ingenting här. Vi ska 
faktiskt åka till en annan affär på vägen hem. Jag ska lämna 
lite kläder som ni har vuxit ur på en affär där man kan köpa och 
lämna in begagnade saker. Vi tittar där istället. 

VET DU VAD SOM MENAS MED 
BEGAGNAT?
Begagnat betyder att det man köper inte är nytt, utan att 
någon annan har använt saken tidigare. Om man inte vill 
ha eller behöver en sak längre kan man lämna in den till 
affärer som tar emot eller säljer begagnade saker. 
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Inne i affären finns det massor av begagnade saker. 
Inte bara kläder och skor, utan även möbler, tallrikar, 
kastruller, leksaker och massor av annat. Mycket ser knappt 
använt ut. Esther hittar ett par jättefina jeans och Harry köper
en hel kartong med blandat LEGO.

14



- Det är förstås toppen att man sparar lite pengar när man 
handlar här, säger mamma. Här kan Esther kanske köpa 
tre jeans, och ändå inte betala mer pengar än vad ett par helt 
nya jeans kostar. Men ännu bättre är att kläder och saker blir 
återanvända, precis som när man pantar burkar och flaskor. 
I dag lämnar vi in era kläder som ni har vuxit ur. I stället för att 
vi slänger kläderna så kan ju någon annan köpa och använda dem.

- Och när vi köper begagnat, som Harrys LEGO till exempel så är 
det också bättre för miljön, fortsätter mamma.
- LEGO är plast, och det tillverkas av olja som finns långt nere 
under marken. Olja ska man inte ska slösa på eftersom det tar 
jättelång tid, mer än hundra tusen år, för ny olja att bildas.
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Senare på dagen, efter maten, när det är dags att duka av, slänger 
Esther sitt potatisskal i påsen för matrester och Harry sköljer ur det 
tomma mjölkpaketet och lägger det i en tunna
där det redan ligger en tom pastakartong, en gammal mjölpåse och 
några andra förpackningar av papp.

- Perfekt Esther och Harry! säger pappa. Det är jättebra att sortera 
sopor, på det sättet kommer faktiskt skräpet till användning på nytt. 
Mjölk och pastakartongen kommer exempelvis att göras om till nya 
kartonger. Det är ju bra för kartonger och papper görs av träd, och då 
slipper man ju hugga ner nya träd hela tiden.
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-Matresterna kan faktiskt bli två olika saker, fortsätter pappa. 
Man kan kompostera, det betyder att man väntar tills matresterna 
har omvandlats till jord. Den jorden kan användas på åkrar för att 
odla ny mat. Man kan även röta matresterna, när man rötar matrester 
stänger man in dem i varma behållare som är helt lufttäta och väntar 
tills det bildas något som heter biogas. Den gasen kan användas istället 
för bensin, för att tanka bilar och bussar med. Det är mycket bättre för 
miljön.

BIOGAS OCH SÅNT
Visst är det häftigt att tänka på att bussarna kan köra
omkring tack vare våra gamla matrester? Det finns även 
andra sopor som används och görs om flera gånger. 
Mat som man handlar har ofta förpackning av olika 
material omkring sig. Konservburkar och tuber som det 
har varit kaviar eller mjukost i är tillverkade av metall. 
Sylt och rödbetsburkar är gjorda av glas. Ett annat 
vanligt material i förpackningar är plast, till exempel 
smörpaket och flaskor till ketchup och schampo. Om 
man är noga och sorterar soporna så att de olika 
förpackningarna inte blandas, går alla de här olika 
materialen att återvinna, det betyder att de kan smältas 
ner och bli till nya förpackningar igen.
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- Kan alla sopor användas igen? Undrar Esther.
- Nej, svarar pappa. De sopor som inte är förpackningar och 
matrester sorteras som restsopor, det kan till exempel vara gamla 
disktrasor, trasiga strumpor eller blöjor. Restsoporna bränns, och 
värmen kan användas till att göra elektricitet eller värma vatten till 
kranar och element, så på det viset kommer ju även de soporna till 
nytta. 
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- Det man måste tänka på, fortsätter Pappa, är att när soporna 
brinner blir det rök, och om soporna innehåller giftiga ämnen 
kommer de tyvärr inte att försvinna, utan följa med röken ur 
skorstenarna och hamna i naturen. Därför får man aldrig slänga 
sopor som innehåller giftiga ämnen, använda batterier till exempel, 
i vanliga soptunnan. De måste man lämna tillbaka till affären där 
man köpte dem eller i speciella lådor som brukar finnas i soprum 
eller på återvinningscentralen.

SOPRUM
Vissa har soprum i det område där de bor, i så fall lämnar 
man sina sorterade förpackningar, matrester och 
restsopor där, sedan blir soporna hämtade av sopbilar. 
Om man inte har något soprum, får man själv köra sina 
förpackningar till en återvinningscentral. På återvinnings-
centralen finns det flera stora sopcontainrar att lämna 
sorterade sopor i, som ett stort soprum, fast utomhus. Där 
blir soporna hämtade av andra sopbilar som kör de till ett 
ställe där de kan göras om på nytt, eller brännas. 
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Vi är många som bor på den här jorden, alla behöver ha plats 
och må bra! Om vi, hela tiden bara skulle köpa nya saker och 
slänga allt gammalt som vi har använt i soptunnan skulle inte 
människor få plats. Dessutom skulle inte finnas tillräckligt med 
material för att göra nya saker av heller. Därför måste vi alla 
hjälpas åt att spara, och använda saker flera gånger.

Det här har Esther och Harry gjort för att hjälpa till:
Esther och Harry handlade jättefina begagnade saker samtidigt 
som de lämnade in kläder som de själva hade vuxit ur. Det kallas 
för återanvändning, eftersom inget nytt material har använts för 
att tillverka sakerna. Esther och Harry pantade även glasflaskor. 
De blir också återanvända, upp till sju gånger faktiskt!
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Ibland måste man förstås köpa nytt, som mat till exempel. 
Mat köper man oftast i olika sorters förpackningar som är 
tillverkade av exempelvis kartong eller plast. Esther och Harry 
sorterade dessa så att de sedan kunde lämnas till återvinnings-
centralen och göras om till nya saker som någon annan sedan 
kan köpa i affären. Det kallas för återvinning. 

Matrester som blir till biogas är också återvinning. Kom ihåg att 
det går bara att återvinna om man har sorterat sina sopor!

Esther och Harry hittade också frukt som hade åkt jättelångt 
med flygplan eller blivit besprutade med giftiga medel. 
Men istället köpte de frukt som hade odlats i Sverige, helt utan 
farliga besprutningsmedel.

Visst är det roligt att veta att det finns så mycket du, jag, Esther 
och Harry kan göra för att hjälpa till att ta hand om miljön?
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Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna!




