
GÖR KLIMATBINGOT MED 40 UTMANINGAR!
 
Klarar du 50 procent av bingobrickan så får du årets tygmärke för 
”40 dagar för klimatet” (som din ledare beställer i scoutshopen).
 
Under 40 dagar (22 februari-2 april 2023) 
vill vi utmana alla att göra klimatsmarta 
val och peppa varandra att leva på ett 
sätt som är bättre för vår jord. De här 
40 dagarna kan hjälpa oss att tänka  
på hur vi lever så att vi även efter den 
här perioden fortsätter göra val som 
är bra för klimatet. Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något och tillsammans 
kan vi göra skillnad! 
  
Dela det ni gör, utmana varandra och följ vad som händer 
genom att använda #40dagarförklimatet i sociala medier.

40 DAGAR 
FÖR KLIMATET

40 dagar för klimatet är ett samarbete inom scoutrörelsen i Sverige.



40 DAGAR FÖR KLIMATET 2023

 Fråga efter 
matens ursprung 
i skolmatsalen/

restaurangen

Följ ett konto 
på sociala medier 

som postar 
om klimatet

Gör en lista 
på utflyktsmål 

nära dig som du 
vill besöka

Fråga din 
scoutkår/
förening 

om ni har en
miljöpolicy

Gör en 
klädrensning. 
Vilka plagg 

kan skänkas 
vidare?Leta upp en 

bra nyhet om
klimatet och dela 

den med 
någon

Gör en av grupp-
aktiviteterna på 40 
dagar för klimatets 

webbsida.

Skriv till 
statsministern om 

klimatfrågan

Lär dig tre 
nya fakta om 

klimatför-
ändringarna

Klarar du 50 procent av 
bingobrickan så får du årets 
tygmärke för ”40 dagar för klimatet” 
(som din ledare beställer i scoutshopen)

1

2 3 4

5

7

1110

6

13

15

17

23

34

25

35

8

9

19

26

29

28

31

39

12

14

22

21

24

32

38

40

20

18
16

27

33

30

36

Odla något 
du kan äta

Låna något 
från biblioteket. 

Går att göra både  
fysiskt och  

digitalt

 Köp något 
med kort bäst 

före-datum

Ge bort 
en sak du inte 

använder

Vädra ett
 plagg istället för 

att tvätta

Laga ett 
trasigt 

klädesplagg
Ta reda på

 vilka grönsaker 
och frukter 

som är i säsong 
just nu

Kom på en 
ny klimatsmart 

idé

Lär dig 
laga en ny
vegetarisk 

rätt

 Panta 
burkar/
flaskor

 Laga något 
som gått
 sönder

Fråga i  
mataffären hur 

de gör reklam för 
klimatvänligare 

mat

Återbruka 
något (Måla om, 

limma ihop, 
sy om)

Planera en 
dröm-tågresa i 
Sverige. Vilka 

platser skulle du 
åka till?

Välj att gå eller 
cykla en sträcka 
som du annars 
skulle åkt buss 

eller bil

Städa rummet 
du bor i utan onödiga 

kemikalier. Googla 
husmorstips för 

städning

Se en film 
om klimatet eller 

djur och natur

Påverka! Skriv 
en insändare eller 
gör ett inlägg på 

sociala medier för 
att uppmärksamma 

klimatfrågan

Sänk 
temperaturen 
hemma två 

grader under 
en dag

Måla av eller 
fotografera något 
vackert i naturen 

(För att rädda världen 
måste vi lära oss att 

uppskatta den)

Leta efter 
sladdar som du 

kan dra ur som inte 
används och lampor 

och maskiner du 
kan stänga av

Gör en ca. fem 
minuter lång 

dusch-spellista 
så att du håller koll 

på hur länge 
du duschar

Låna ut en 
pryl till en kompis 
så att hen slipper 

köpa nytt

Ge bort 
något du tillverkat 

själv

Gå ut och 
plocka så mycket 
skräp du hinner på 

en halvtimme
Köp ett klädes-
plagg eller pryl  
på loppis eller  
second hand

Sälj 
något 
du inte 
behöver

Känner du  
någon som bor i ett 
annat land? Fråga 
hur klimatföränd- 

ringar påverkar barn 
i det landet

Ta reda på 
vilken av dina 

favoriträtter som 
har minst 

klimatpåverkan

Ta reda på 
vilket av ditt 

favoritgodis som 
har störst 

klimatpåverkan

Inspirera - bjud 
in tre andra att göra 

klimatbingot!
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40 dagar för klimatet är ett samarbete inom scoutrörelsen i Sverige.


