
Aktiviteter    

MILJÖKAMPEN 
MILJÖKAMPEN - EN LEK PÅ ALLVAR:-) 
Detta kan göras med hela gruppen scouter. Beroende på tid väljer man hur många stationer 

som används. Dessa 5 tar ca 15 min. 

 

Gör så här:  

Dela upp scouterna i tre olika grupper. 

De får en max-tid vid varje station. 

Berätta/gå igenom varje station med alla innan det sätter igång. 

 

Kanske behövs en kort påminnelse vid varje station om hur & vad som ska göras. 

Station 1. Skräpstationen 
Du behöver: Kartong med blandat skräp; papper, plast, hårdplast t ex. Två andra kartonger 

märkta med det skräp som ska slängas däri. 

 

Gör såhär: En ledare sitter och tömmer en kartong med skräp. Släng hejvilt åt alla håll, så 

barnen får springa… 

Barnen springer och stoppar skräpet i olika kartonger där det står papper, plast etc. 

Den kartong där ledaren sitter och tömmer från kan med fördel vara den med papper…så 

töms den kanske aldrig riktigt då ledaren slänger ut om och om igen. 

 

Blanda gärna typ plast, papper, ketchupflaskor etc 

På tid får man sedan poäng utifrån hur mycket skräp som hamnar i rätt ”bytta” 

Station 2. Klädstafett 
Du behöver: kläder (gärna lite roliga, udda kläder) som hittats på typ Myrorna eller annan 

second hand. 

 

Gör såhär: Här handlar det om att klä på en (el två) i laget så mycket begagnade kläder man 

hinner på ca 1 min, som sedan får fotas tillsammans med kompisarna eller gå på röda mattan 

eller nåt annat skoj. Dock får lagmedlemmarna bara ta ett klädesplagg i taget. 

 

Stå på ett led. En i taget tar ett klädesplagg först på sig själv. Springer sedan fram till sin 

”modell”. Klär på modellen. Springer sedan tillbaka till sitt led och nästa man får börja. 

 

Fota eller låt modellen gå ett varv på ”röda mattan” till folkets jubel. 

Station 3. Bygga torn 
Du behöver: en hög av olika skräp. 

 

Gör såhär: Bygg så högt och stabilt torn som möjligt av skräp/sopor. Vems lag kommer 

högst? 



Aktiviteter    

Station 4. Uppfinn något nytt. Skapa nåt nytt av det gamla. 
Du behöver: en hög av olika skräp. Fundera tillsammans - vad kan det här återanvändas till. 

 

Gör såhär: Sätt ihop med snören, trådar, knopar, pinnar etc. The sky is the limit! Berätta för 

en ledare er otroligt geniala nya uppfinning! 

Station 5. Spara på vatten. 
Du behöver: Två byttor/hinkar. En har vatten i, den andra är tom. Tvättsvampar 

 

Gör såhär: Kör stafett igen. Laget ska nu fylla den tomma hinken med vattnet. Från den ena 

hinken till den andra. Även här får man göra på tid och sedan se hur långt laget kommer på 

den tiden. 

 

Heja er! 
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