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Ut och lek!
När Muminfamiljen plockar skräp kan det gå 
riktigt lekfullt och stojigt till. De plockar nämligen 
skräp samtidigt som de leker roliga lekar! Gör som 
Muminfamiljen och passa på att ha roligt och lek när 
ni deltar i Håll Sverige Rents Skräpplockardagar!

I det här häftet visar Muminfamiljen och deras 
vänner flera lekar och värderingsövningar med tema 
skräp och återvinning. Lek när ni är ute och plockar 
skräp och passa på att förlänga er dag 
utomhus antingen 
i naturen, i en park 
eller på er skolgård 
eller förskolegård.

Det finns flera 
studier som finns 

visar på positiva effekter med att vara mycket 
utomhus, som en bättre hälsa och att barnen får en 
nära relation till naturen och en mer hållbar livsstil. 

Lekar är svåra att dela in i ålderskategorier, de flesta 
lekarna är för alla – ettåring som åttioåring. Några 
lekar är dock anpassade för de allra minsta medan 
andra behöver man kunna läsa för att leka. 

Tänk på att barn är nyfikna och plockar upp allt 
möjligt från marken. Gå därför igenom 

innan vad man får och inte få 
plocka. Tänk också på att hålla 

barnen borta från trafikerade 
vägar.

Hitta er favoritskräplek! 

Från Grundskolans läroplan, Lgr11
Skapande arbete och lek är väsentliga delar 
i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Från Förskolans läroplan, Lpfö98 
Leken är viktig för barns utveckling och 
lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska 
prägla verksamheten i förskolan. I lekens och 
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 
fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 
till symboliskt tänkande samt förmåga att 
samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och 
erfarenheter.
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Här har ni en lek för de allra minsta för att lära 
känna Muminkaraktärerna lite bättre. I leken tränas 
rörelser, att efterlikna saker och fantasin.

Ledaren står en bit framför barnen och ropar 
”Kom alla mina Muminfigurer!”. Barnen står på ena 
långsidan av en lekyta och svarar ”Hur då?”. Ledaren 
svarar genom att visa en viss rörelse och samtidigt 
namnge en av muminkaraktärerna som barnen 
ska försöka härma. Barnen och även ledaren gör 
rörelserna och byter samtidigt sida med varandra.

Exempel på rörelser kan vara:
C   Som Mumin! Går glad i hågen, håller i svansen 

och viftar med den.
C   Som Morran! Glider långsamt fram och ser  

stor och läskig ut.
C   Som Muminmamman! Håller i sin handväska.

C   Som Muminpappan! Tar av sig hatten och  
bockar åt höger och vänster.

C   Som Lilla My! Ser lite arg eller bestämd ut  
med händerna i sidorna.

C   Som Hemulen! Samlar blommor och  
stoppar i sin väska.

C   Som Hattifnattarna! Går lite ryckigt och  
viftar med sina små händer i sidorna.

C    Som Sniff! Far hit och dit lite virrigt och  
samlar på sig saker.

C   Som Snusmumriken! Spelar på sin flöjt nöjd  
och glad.

Leken går att utveckla genom att det finns en 
”tagare” som står i mitten och tar de barn som inte 
hinner springa över. Men då kan man ta bort att man 
efterliknar figurerna för de mindre.

Kom alla mina Muminfigurer! 
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Det ska vara riktigt kul och engagerande att plocka 
skräp! Det blir det till exempel om man får tävla om 
skräpet i en hederlig sten-sax-påse duell! Med den 
här leken försvinner skräpet fortare än kvickt och 
så får ni också chans att träna flåset. Undra vem i 
Muminfamiljen som vinner?  

Välj ut ett område, gärna en öppen yta, som ska 
städas. Dela in gruppen i två lag där ena laget sätter 
på sig ett färgglatt band eller liknande så att lagen 
kan skiljas åt. I varje lag väljer ni också två eller tre 
”skräpkullare”. 

Varje lag har sin återvinningsstation med så många 
behållare som ni tror behövs för det skräp ni plockar. 
Det kan till exempel vara pant, plast, papper och 

brännbart och eventuellt någon mer kategori som 
ni tror kan behövas. Ställ stationerna en bit ifrån 
varandra. 

Lagen får sedan på signal från lekledaren ge sig 
iväg och leta skräp. När man hittat ett skräp springer 
man till lagets återvinningsstation och lägger det i 
rätt behållare. Blir man kullad av det andra lagets 
skräpkullare blir det en sten-sax-påse-match om vem 
som får skräpet. Vinner skräpkullaren hamnar det 
i motståndarlagets återvinningsstation. En kullare 
som förlorar får inte kulla direkt igen, utan då är man 
fredad att gå med skräpet till återvinningen. 

Det lag som har flest saker i återvinningen vinner.

Den stora Skräpplockarleken
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Hur gör man för att likna ett gammalt tuggummi? 
I den här leken får deltagarna gestalta olika 
skräpföremål genom charader. Muminpappan är 
väldigt bra på att likna – ja, vadå?

Varje person blir tilldelat ett skräp som de ska 
föreställa. Lekledaren visar upp ett skräp eller 
en bild av ett skräp så bara den person som ska 
gestalta det ser. 

Alla blir tilldelade ett skräp och två personer i 
gruppen blir tilldelade samma sorts skräp. Dessa 
två ska sedan försöka hitta varandra utan att 
prata eller göra ljud. Deltagarna får helt enkel gå 
runt och hälsa på andra deltagare och göra sin 
skräpcharad och se om man har samma som den 
man hälsar på. 

Gör leken på en plan, stor yta. 
Exempel på skräp att gestalta är 
till exempel glasspinne, fimp, 
pantburkar, tidning, 
tuggummi, sugrör, 
plastpåse, cellofanet 
runt cigarettpaketet 
eller ett äppelskrutt.

Hitta din 
skräpkompis

Ta återvinningen på huvudet när ni ska till 
återvinningsstationen! Denna lek bygger på 
samarbete och att träna sin balans. Använd till 
exempel kartonger som ni ska ta till återvinningen. 

Alla rör sig fritt på ett begränsat område med en 
tom kartong som balanseras på huvudet. Om den 
faller av är man ”frusen” till dess att en kamrat har 
lyckats lägga tillbaka kartongen på den frusnes 
huvud utan att tappa sin egen kartong. Glöm inte 
att återvinna kartongerna när ni är klara! Nej Lilla 
My, du ska ha kartongen på huvudet! 

Kartongbalansgång 
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36-leken är en kul samarbetslek som kan ge 
mycket skratt och vi-känsla. Ser ni ett gäng barn som 
springer runt som tokiga bland buskar och träd och 
låter som åsnor eller grisar så är det nog 36-leken det 
är frågan om. Leken fungerar bra också för lite äldre 
elever i högstadiet och gymnasiet. Eller prova leken i 
personalgruppen! 

Ni behöver 36 lappar eller kort med frågor, 
några plastburkar till exempel glasslådor och några 
tärningar. Ni hittar förslag på frågor nedan. Börja med 
att hänga upp alla 36 kort på ett begränsat område i 
naturen, en park eller på skolgården. 

Dela in deltagarna i grupper om 3-5 och ge varje 
grupp en plastburk och en tärning. Låt grupperna 
välja ett lockrop för att kunna kalla på varandra, till 
exempel ett djurläte. 

Leken går ut på att ta sig till fråga nummer 36. När 

lekledaren sagt ”klara, färdiga, gå” börjar alla grupper 
med att slå sin tärning i plastburken. Siffran de får 
ska de sedan hitta på ett av frågekorten med samma 
nummer. När någon hittar kortet lockar den till sig 
alla i sin grupp med lockropet. När alla är på plats (det 
är viktigt att vänta tills alla är med så var noga med 
detta!) läser de och försöker komma på svaret. Sedan 
springer alla till lekledaren/ledarna och redovisar 
svaret. När de fått godkänt på uppgiften får de slå 
ett nytt slag med tärningen. Det talet adderas till det 
tal de tidigare hade. Om de t.ex. som starttal fick en 
trea och sedan slår en etta så ska de nu leta efter kort 
nummer fyra. 

Så fortsätter det fram till grupperna fått 36 eller mer. 
Får de mer än 36 ska de ändå leta efter 36:an. Avbryt 
inte leken när det första laget är färdiga utan låt alla 
grupper bli klara. Leken tar ungefär 30-40 minuter.

Den skräpiga 36-leken 

Här har ni förslag på frågor till 36-leken. De kan ni kopiera och skriva ut i lite större format så det går lätt att läsa. 
Laminera lapparna så håller de längre. Använd en håltagare och gör ett hål i ena kanten på varje fråga och fäst en 
gummisnodd eller knyt ett snöre. Använd sedan klädnypor för att fästa frågorna i grenar, staket eller liknande. 

1.  Får man lägga saker bredvid en 
papperskorg om den är full?

2. Vad är ett skräp?

3.  Vilket material stannar kvar längst 
i naturen; plast, trä eller glas?

4.  Gestalta ett skräp genom 
charader och visa upp för 
ledaren.

5.  Vad gör man av sitt skräp när 
man är i skogen?

6.  Hitta något som ni tycker är 
vackert och visa för ledaren.

7.  Ställ er i ordning enligt första 
bokstaven i era förnamn.

8.  Vem betalar för att skräpet tas 
bort?

9.  Spring som hästar men låt som 
grodor.

10.  Får man gräva ner sitt skräp för 
att bli av med det?

11.  Vilket är det vanligaste skräpet?
12.  Krama det största trädet ni 

hittar.

13. Hämta tre skräp i olika färger.

14.  Vem plockar upp skräpet som 
hamnar på marken?

15.  Hur många fimpar tror man 
hamnar på marken varje år i 
Sverige? 

16.  Finns det något djur som äter 
skräp?

17.  Är det alltid bäst att lägga 
skräpet i soptunnan?

18.  Är det en bra idé att elda upp 
sitt skräp när man är i skogen?

19.  Gör tre höga hopp samtidigt i 
laget.

20.  Spring hela laget 5 varv runt ett 
träd.

21.  Heja på de andra lagen genom 
att ropa Heja! tre gånger.

22. Hitta var sitt löv.

23.  Bilda ordet SKRÄP med hjälp av 
era kroppar.

24.  Vem arrangerar Skräpplockar-
dagarna i hela Sverige? 

25.  Hur mycket får man betala i 
böter om man skräpar ned?

26.  Ge ett exempel på hur djuren 
kan bli lidande av nedskräpning.

27.  Ska de som är med i Skräp-
plockardagarna städa upp allt 
skräp i landet?

28.  Sjung en sång om ett djur för 
ledaren.

29.  Är det okej att kasta ett äppel-
skrutt i en park inne i staden?

30. Äter maskar skräp?

31.  Hämta var sin pinne som är lika 
lång som din fot.

32.  Är det okej att kasta skräp i 
staden där det ändå städas?

33.  Vilket material stannar kvar 
längst i naturen; en tidning, 
plastpåse eller fimp?

34.  Hämta saker som med 
begynnelsebokstaven bildar 
ordet ”skräp”.

35.  Är det brottsligt att skräpa ner?

36.  Ropa i kör ”stoppa skräpet!”  
tre gånger.
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Fakta och svar till den skräpiga 36-leken: 
1. Får man lägga saker bredvid en 
papperskorg om den är full? Nej, 
det klassas som nedskräpning och är 
förbjudet enligt svensk lag (miljöbalken) 

2. Vad är ett skräp? Nedskräpning är 
när någon slänger eller lämnar föremål 
av olika slag på marken eller i vattendrag 
som sjöar och hav. Ett skräp kan vara 
allt möjligt – från fimpar, godispapper, 
snabbmatsförpackningar, burkar, flaskor, 
tuggummin och plast flaskor till större 
föremål som vitvaror, möbler, byggavfall, 
trädgårdsavfall och skrotbilar.

3. Vilket material stannar kvar längst i 
naturen; plast, trä eller glas? Glas.

5. Vad gör man av sitt skräp när  
man är i skogen? All nedskräpning är 
förbjuden. Det är mycket enkelt. Ta med 
dig ditt skräp hem. Utgå inte ifrån att 
sopbilen kommer och hämtar ditt skräp 
på fjället eller i skogen. Om det finns 
soptunnor kan du naturligtvis slänga ditt 
skräp där.

8. Vem betalar för att skräpet tas bort?
Kommunen har under vissa 
förutsättningar ett ansvar för att 
städa gator, torg och andra allmänna 
platser inom detaljplanelagt område. 
Kommunen kan också bli ansvarig att 
återställa andra platser utomhus där 
allmänheten får färdas fritt. Under vissa 
förutsättningar kan fastighetsägaren bli 
ansvarig för att åtgärda nedskräpning, 
främst när det handlar om kvartersmark 
och gångbanor inom detaljplanelagt 
område. Städinsatser medför kommuner 
och skattebetalare betydande kostnader 
varje år – pengar som skulle kunna 
användas till annat. I våra stora städer 
uppgår kostnaden för renhållningen till 
hundratals miljoner kronor varje år.

10. Får man gräva ner sitt skräp för 
att bli av med det? Nej, om det inte är 
organiskt material i mindre mängd såsom 
ett äppelskrutt eller hundbajs.

11. Vilket är det vanligaste skräpet? 
Det vanligaste skräpet i Sverige är utan 
tvekan fimpen. 

14. Vem plockar upp skräpet som 
hamnar på marken? Det beror 
på var du befinner dig. I en stad 
är det ofta kommunalt anställda 
renhållningsarbetare. Men i skogen och 
på fjället är det exempelvis ingen som 
städar!

15. Hur många fimpar tror man 
hamnar på marken varje år i Sverige? 
Håll Sverige Rent har räknat ut att det 
slängs 1 miljard fimpar på våra gator 

och torg varje år! Visste du att 
det kan ta upp till fem år för 
naturen att bryta ned en fimp 
(som dessutom innehåller en 
mängd farliga kemikalier)?

16. Finns det något djur 
som äter skräp? Ja, ute till 
havs äter exempelvis sjöfåglar 
plastföremål som flyter på ytan 
och svälter sedan ihjäl eftersom 
deras magsäckar är fulla med 
skräp istället för mat. 

17. Är det alltid bäst att lägga 
skräpet i soptunnan? Ja, 
annars måste ju någon annan 
plocka upp ditt skräp! Och om 
papperskorgen är full får du gå 
till nästa eller ta med dig skräpet hem.

18. Är det en bra idé att elda upp sitt 
skräp när man är i skogen? Det är alltid 
bäst att ta med sig skräpet hem! Elden 
kan sprida sig och du får exempelvis inte 
elda plast eller metallföremål. Men du 
får exempelvis elda upp ditt snorpapper 
under säkra förhållanden i naturen, så 
länge det inte råder eldningsförbud. 

24. Vilka arrangerar Skräpplockar-
dagar i hela Sverige?  Stiftelsen Håll 
Sverige Rent är en ideell organisation 
som verkar för minskad nedskräpning, 
ökad återvinning och för att främja 
individers och organisationers 
miljöansvar. Vår vision är ett skräpfritt 
Sverige.

25. Hur mycket får man betala i böter 
om man skräpar ner? Den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten 
har tillträde eller insyn till döms för 
nedskräpning till böter eller fängelse i 
högst ett år (Miljöbalken). När det gäller 
nedskräpning som är mindre allvarlig 
kan polisen bötfälla på plats, så kallad 
nedskräpningsförseelse. Boten är på 
800 kronor. 

26. Ge ett exempel på hur djuren kan 
bli lidande av nedskräpning. En av de 
vanligaste olyckshändelserna en hund 
råkar ut för är skärskador. Och ett par 
tusen kor förblöder varje år för att de fått 
i sig något vasst, ofta skräp som hamnat 
i deras mat.

27. Ska de som är med i 
Skräpplockar dagarna städa upp 
allt skräp i landet? Nej. Håll Sverige 
Rents Skräpplockar dagar är inte 
en städinsats utan i första hand en 
pedagogisk aktivitet. Håll Sverige Rent 
vill åstadkomma förändring på sikt, och

genom att delta visar man på ett 
konkret sätt att man bryr sig om sin 
närmiljö och vill att den är skräpfri och 
trivsam. Genom att plocka upp skräp 
skickar du också en signal till andra att 
nedskräpning inte är okej.

29. Är det okej att kasta ett 
äppelskrutt i en park inne i staden? 
Nej, det klassas som nedskräpning.

30. Äter maskar skräp? Ja och nej. 
Maskar gillar organiskt material såsom 
äppelskrutt. Men dom äter exempelvis 
inte fimpar och läskburkar.

32. Är det okej att kasta skräp i 
staden där det ändå städas? Nej! Att 
plocka upp skräp som hamnat utanför 
papperskorgen kostar exempelvis 
kommuner och skattebetalare enorma 
summor varje år - pengar som skulle 
kunna användas till något annat. Och 
skräp kan dra till sig råttor och är inte 
trivsamt för någon!

33. Vilket material stannar kvar längst 
i naturen; en tidning, plastpåse eller 
fimp? Plastpåsen. Plast är ett vanligt 
skräp – och ett skräp som vi inte blir av 
med. Det kan ta flera hundra år, kanske 
tusentals, för plast att brytas ned – om 
den alls försvinner. Även fimpar tar lång 
tid att bryta ned – det kan ta upp till fem 
år för naturen att bryta ned en fimp.

35. Är det brottsligt att skräpa ner?
Ja, det är sedan länge förbjudet att 
skräpa ner i Sverige enligt svensk 
lag. Förbudet gäller på platser där 
allmänheten har tillträde till eller insyn 
till, och det riktar sig till alla – även 
markägare. 
15 kapitlet, paragraf 30 miljöbalken:
”Ingen får skräpa ned utomhus på en 
plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till.”



8 

Djurskräpspring 

Hinken och skräpet
Här hamnar skräpet på en piedestal kan man säga. 
Eller i allafall på en hink. Leken passar bra att göra 
när ni vill återvinna det skräp som ni plockat. Den 

kan tyckas enkel 
men det går att 
vara listig och 
hitta på olika 
strategier för 
att vinna. 
Fungerar 

bäst om 
inte gruppen 

är alltför 
stor eftersom 

det då blir lite 
väntetider. Vad är 

det för skräp Sniff har 
i händerna? 
 

Dela upp gruppen i två lag med ungefär lika många 
deltagare. Två lag möter varandra, de står mitt emot 
varandra (ca 10 meter från varandra) i varsitt led. Mitt 
i mellan lagen står en upp- och nervänd hink med ett 
skräp placerat ovanpå. 

På ledarens signal springer en deltagare i varje lag 
och försöker få över motståndaren till det egna laget. 
Målet är att tömma motståndarnas led.

Det kan göras genom att antingen:
C   Ta skräpet som ligger på hinken och springa 

tillbaka till sitt lag utan att bli kullad – då får 
motståndaren följa med till laget.

C   Lyckas man kulla motståndaren om hen har skräpet 
går motståndaren över.

Skräpet läggs i behållare för att återvinnas och ett 
nytt skräp läggs på hinken. De deltagare som just 
sprungit ställer sig sist i kön. 

Leker ni den här leken kommer ni få höra en 
fantastisk kakafoni av djurläten! Och så får ni spring 
i benen och mycket skratt samtidigt som det blir rent 
och fint i er närmiljö. Passar för små barn! Lilla My 
vill jättegärna vara med – men hur låter egentligen en 
myra? 

Bege er till ett nedskräpat område. Dela in deltagarna 
två och två eller tre och tre. 

Varje lag bestämmer ett djur som de vill vara (som 
har ett läte som de kan härma) samt var de ska ha sitt 
bo. Den ena i laget (eller två om ni har tre i varje lag) 
är djurungen och den andra djurföräldern. Föräldern 
stannar i boet medan ungen springer ut och letar 
skräp. 

När ungen hittar ett skräp får den inte plocka upp 
det- då kan ju den lilla ungen skada sig! Den får 
istället kalla på sin förälder med sitt djurläte som 
då kommer och plockar upp det och tar det tillbaka 
med sig till boet. Ungen letar vidare och lockar på 
föräldern igen. Det lag vinner som har samlat mest 
skräp.
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Efter denna lek 
kommer ni ha skräp 
på näthinnan ett 
tag framöver. Har 
ni en stor hög med 
skräp som ni plockat 
ute kan ni innan 
ni återvinner eller 
slänger det leka 
denna minneslek. 
Muminmamman 
försöker verkligen 
att minnas vad som 
låg var! 

Pedagogen förbereder leken genom att i förväg 
lägga ett antal skräp i en ruta på marken. Rutan kan 
markeras med pinnar. Barnen får jobba två och två 
eller fler. Först tittar alla på den förberedda rutan 
en stund, lägg sedan något över rutan och så får 
alla skapa en ruta med likadant innehåll. Vill ni 
göra det lite svårare kan ni även ha rätt sak på rätt 
plats i rutan. Se till att det finns tillräckligt mycket 
skräp så att alla kan skapa likadana rutor.

För att träna er på återvinning kan ni leka leken 
”Skräpjakten” som Sörmjöleskolan i Umeå har 
hittat på. Leken går ut på att lära sig att sortera 
skräp på rätt sätt. Samla deltagarna på en gräsplan 
eller annan öppen yta. 

Utse några skräptroll, några skräpféer och många 
skräpletare. Hitta en nedskräpad plats eller lägg ut 
olika sorters skräp ni tidigare samlat ihop och sätt 
upp en ”återvinningsstation” med märkta behållare.

Skräpletarnas uppgift är att städa området. 
Skräptrollens uppgift är att kulla skräpletarna. 
När en skräpletare har hittat något att plocka upp 
får skräpletaren fritt gå till återvinningsstationen 
och kan inte bli kullad. Undra om Filifjonkan blir 
kullad? 

Om en skräpletare blir kullad så står denna helt 
stilla tills en skräpfé kommer. Då får skräpletaren 
säga något som är bra för miljön och frias med en 
”high five”.

Skräpféernas uppgift är dels att fria 
skräpletare som har blivit kullade samt att hjälpa 
skräpletarna att lägga sitt skräp på rätt ställe på 
återvinningsstationen. 

Skräpjakten

Kims  
skräpiga lek
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Passa på att diskutera nedskräpning och 
dess konsekvenser innan, efter eller under en 
skräpplockaraktivitet. Alla borde fundera på varför det 
finns skräp på fel ställe!  

För att få igång diskussioner så har ni här några 
förslag på frågeställningar att använda.
C Varför slänger man skräp? 
C  Kommer skräpet mest från privatpersoner  

eller företag? 
C När anser man att skräp är skräp och inte en resurs?
C Var slänger man mest skräp, vilka platser?
C  Fundera på vad man kan göra åt problemet med 

nedskräpning.
C  Hur kan man själv hjälpa till för att minska 

nedskräpningen? 

C Hur kan skolan hjälpa till? 
C Hur kan samhället hjälpa till?
C  Vad skulle vi kunna göra för de pengar som 

nedskräpningen kostar skattebetalarna?

Ett annat sätt att få igång diskussioner i gruppen 
är att göra en värderingsövning. Då är syftet att 
tänka efter och ta ställning. Genom övningarna får 
deltagarna träna på att uttrycka sina åsikter och 
motivera sina ståndpunkter. Det kan också ge tillfällen 
att reflektera över sina egna beteendemönster för att 
öka samstämmigheten mellan ord och handling. Det 
handlar inte om att slå fast vad som är rätt eller fel, 
utan att se mångfalden av 
tankar som stimulans för 
idéutbyte.

Diskussionsfrågor och 
värderingsövning om skräp

Termometern
Här är en övning för att ta ställning, fundera på 
och diskutera nedskräpning. Ledaren presenterar ett 
påstående (obs! inte en fråga) till exempel ”Glass är 
det godaste som finns”.  

Markera en linje på marken med två slutpunkter. 
Den ena slutpunkten på linjen representerar 
uppfattningen ”Instämmer helt och fullt i påståendet”. 
Den andra slutpunkten representerar ”Instämmer inte 
alls i påståendet”. Deltagarna får 
sedan gruppera sig på 
den tänkta linjen utifrån 
sin egen uppfattning. 
Därefter uppmanas 
de som står 
tillsammans 
på linjen att 
diskutera 
varför de står 
just där  
de står. 

Förslag på påståenden:
C Jag tycker vår skolgård är jätteskräpig.
C  Det är för få papperskorgar i min stad/mitt 

samhälle.
C  Det är okej att kasta saker på marken inne i en stad 

men inte ute i naturen.
C  Jag bryr mig inte om ifall det ser skräpigt ut när jag 

är i stadsmiljö.
C  Jag bryr mig inte om ifall det ser skräpigt ut  

när jag är i naturen. 
C  Det är okej att slänga ”pappersskräp” och 

”småskräp” om det inte finns någon papperskorg.
C  Jag tycker det är företagen som gör 

produkterna som blir skräp som ska se till att 
det inte hamnar på marken.
C  Jag är en kille/tjej som aldrig slänger 

skräp.
C  Jag tycker det är okej att kasta skräp 

så länge det inte syns.
C  Det är fult med skräp.
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Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för 
minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och 
organisationers miljöansvar.

Stiftelsen Håll Sverige Rent,  
Box 4155, 102 64 Stockholm, Telefon: 08-505 263 00, 
E-post: info@hsr.se  
90-konto: PG 90 02 81-7 www.hsr.se

Håll Sverige Rents Skräpplockardagar arrangeras med stöd av:
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