3) Prylsvinn
Välkommen till den tredje delkursen i utbildningen "Så blir du en cirkulent"!

Prylsvinn är när prylar inte används. Genom att eliminera prylsvinnet kommer vi tillrätta med den
miljöpåverkan vår konsumtion innebär. Precis som att matsvinn har gjort oss medvetna om hur
mycket mat som slängs så ska prylsvinn göra oss medvetna om hur lite våra saker används.
Är det nödvändigt att man äger ett tält för att campa 4 dagar eller måste ett hem ha en
borrmaskin för att vara ett ”riktigt hem”? För att kunna minska prylsvinnet behöver vi vara fler
som reflekterar över det och då är att prata med andra ett supertrevligt och bra sätt att sprida
budskapet på.

Du klickar dig runt i Prezi-presentationen med hjälp av pilarna i bilden. Svara sedan på de
tillhörande 4 diskussionsfrågorna som du finner i diskussionsforumet precis under
presentationen i ett ett PDF- eller word-dokument som du laddar upp. Kommentera sedan på
minst 3 av dina kurskamraters svar.

Hör av dig om du har några frågor!

Den sista delkursen (4 - bli en cirkulent) läggs upp måndagen 26/4.
Lycka till!

Rebecka Fröberg
Kursledare
Medveten Konsumtion

Presentation och Diskussion
Besvara frågorna
1. Resonera kring avfallsfotavtrycket. Vad innebär synligt respektive dolt avfall? Välj ut en
produkt och beskriv det synliga avfalllet och det dolda avfallet som den ger upphov till.
2. Vad betyder dina prylar för dig? Använder du allt du äger? Om du skulle göra experimentet
från filmen "My Stuff", vilka saker tror du att du skulle ta tillbaka först?
3. Anser du att prylar är för billiga? Varför/varför inte?
4. Inventera ditt hem. Vilka prylar behöver du inte äga, och skulle kunna hyra istället? Finns det
saker som du i din tur skulle kunna hyra ut och dela med andra? Har du saker hemma som
andra skulle ha större nytta av? Hade du kunnat hitta vissa saker begagnat?

Dela med dig av dina tankar i diskussionsforumet och passa på att ta del av dina kurskamraters
erfarenheter!
Svara på de tillhörande 4 diskussionsfrågorna som du finner i diskussionsforumet nedan i ett
PDF- eller word-dokument som du laddar upp. Kommentera sedan på minst 3 av dina
kurskamraters svar.
Det är obligatoriskt att ge svar på frågorna för att du ska få ditt intyg. Men vi vill så klart även
uppmuntra att ni diskuterar med era kurskamrater, så att studiematerialet sätter sig ordentligt.
Klicka på kvadraten i diskussionsfältet nedan för att lättare se dina kurskamraters svar.

Alla länkar finns även i ett separat dokument som går att ladda ner.

Lycka till!

