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Antal spelare: 2-4    
Ålder: 4-9 år   
Användningsområden: förskola, 
förskoleklass, åk 1-3

Inlärningsmål
• Ökad miljömedvetenhet. 
•  Klassificera olika material och ordna  

objekt utifrån sort.
• Använda relevanta begrepp. 

Förberedelser 
1. Pussla ihop spelplanen. 
2. Ge varje spelare två brickor med  
återvinningsbehållare. 
3. Blanda sm¨åkorten och lägg dem upp och 
ner på spelplanen. Resten läggs upp och 
ner intill. 
4. Varje spelare ställer sin valda spelpjäs 
någonstans på planen.

What’s Rubbish?
Art.nr. 7763-539-0

Spelinstruktion

1. Den som är yngst börjar genom att snurra 
pilen på snurran. Stannar pilen på en 
siffra ska spelaren gå så många steg på 
spelplanen.

2. Om spelaren passerar en ruta med ett 
sopkort, så tittar han/hon på kortet utan 
att visa de övriga. Är det sopor som kan 
sorteras i någon av spelarens återvinnings-
behållare så behålls kortet och placeras på 
den egna spelbrickan. Sedan tar spelaren 
ett sopkort från korten på bordet, utan att 
titta på det, och lägger det någonstans på 
den stora spelplanen, med bildsidan ned. 
Men om sopkortet spelaren vänt upp inte 
passade på den egna spelbrickan så läggs 
kortet bara tillbaka med bildsidan ned på 
samma plats på spelplanen.

3. Om spelaren skulle få upp ett sop- 
baggekort så visas det för alla spelare  
och spelaren måste ta bort ett sopkort 

från sin egen spelbricka och lägga  
det på bordet med de övriga korten.  
Sopbaggekortet läggs i soptunnan.

4. Om en spelare vänder upp ett kort med so-
por som inte går att sopsortera i någon av 
behållarna (se lista på nästa sida) så visas 
kortet för övriga spelare och slängs sedan 
i soptunnan.

5. Om pilen stannar på sopbaggarna så tar 
spelaren ett kort från bordet utan att titta 
på det, och placerar det, med bildsidan 
ned, någonstans på spelplanen.

6. Turen går till nästa spelare.

7. Spelet är klart när någon spelare fyllt båda 
sina återvinningsbehållare. Är spelarens 
sopor korrekt sorterade så är han/hon spe-
lets vinnare!

   Kom ihåg att så fort ett kort tas från spel-
planen så läggs ett nytt kort dit från bordet.

Innehåll:
•  1 stor spelplan i pusselform
•  1 soptunna
•  8 spelbrickor med återvinningsbehållare
•  54 sopkort
•  4 spelpjäser
•  1 snurra 



För 3 spelare:  
Ta bort två återvinningsbehållare och de 
matchande sopkorten.

För 2 spelare:  
Ta bort fyra återvinningsbehållare och 
de matchande sopkorten.

Äldre spelare:  
Kan spela en mer strategisk version. Då 
spelar man som ovan men när ett kort 
tas upp från bordet så får spelaren titta 
på det. Då kan han/hon sen placera det 
på spelplanen på en plats så att det blir 
svårare för motspelare att hämta upp 
det.

Spelet kan också användas i språkun-
dervisning för att träna på och befästa 
nya glosor.

I spelet icke återvinningsbara sopor
Fiskben, trasig väckarklocka, trasig tv, 
sprayburkar, ben, gamla mjukisdjur, tra-
sig lampa, trasig kopp, gammal soffa, 
trasig tekanna.

Tips på aktiviteter kopplade till spelet
•  Vilka sopor som ska/kan sorters och 

hur? Gör kollage med bilder från tid-
ningar och annonser. 

• Ta reda på hur många kilo avfall varje 
svensk person lämnar per år?

• Vad händer med dina glasburkar och 
glasflaskor efter återvinningsstatio-
nen?

• Vad händer med pappret efter återvin-
ningsstationen?

• Vad händer med plasten efter återvin-
ningsstationen?

• Vad händer med metallen efter åter-
vinningsstationen?

• Vad händer med returflaskor och retur-
burkar som pantas?

• Utforska hur och vilket avfall ni samlar 
in där ni bor/på er skola? Vad fungerar 
bra?  
Vad fungerar inte? Varför? Vad kan 
man göra åt det? Fotografera, disku-
tera, skriv och rita.

• Gör en egen kompost och utforska. 
Vad går att kompostera? Vad går inte 
att kompostera?

• Kan vi förändra återvinningsstatio-
nerna så att människor källsorterar 
mer? Rita, måla skriv eller bygg egna 
modeller!

•  Kan framtidens förpackningar vara till-
verkade på andra bättre sätt, hur?

•  Återanvänd! Hur kan vi använda saker 
vi slängt om vi återvinner dem? Kan 
man tillverka egna leksaker, smycken, 
konstverk, kläder eller andra bra gre-
jor av det som vi kastat bort. Testa.

Mer kunskap och fler tips: 
•  www.sopor.nu
•  Håll Sverige Rent  www.hsr.se 
•  www.skrapfrimiljo.nu
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