
Uppdrag rädda värden! 
Här nedan finns det några olika uppdrag som du kan utföra. Alla har som syfte att skapa 

en hållbarare värld, en del handlar om att påverka andra, och en del om sådant du kan 

göra själv.  

Om du vill får du gärna dokumentera det du gör med bilder, film eller text.  

Du behöver inte göra något av dem, om du vill får du göra alla. Du väljer själv! 

 

 

1. Påverka din skola 

Starta en namninsamling i din skola för något du skolan kan göra. Kanske köpa grön el, 

servera mer vegetarisk mat, ha miljömärkt tvål eller något annat som du tycker att din 

skola borde göra men inte gör. Gå sedan till rektorn med insamlingen och prata med hen 

om vad ni tycker bör göras och varför. Ofta har skolor många regler att följa som gör det 

svårt för den enskilda skolan att ändra på saker, men det är ändå en bra början att säga 

vad man tycker.  

 

2. Skriv brev till en politiker  

Är det någonting du tycker är extra viktigt att göra för miljön? Ta reda på vilken/vilka 

politiker som ansvarar för det och skriv ett brev och berätta vad tycker bör göras och 

varför! Det kan vara en minister, en riksdagsledamot eller någon i kommunfullmäktige i 

Uppsala. Politiker är valda av folket för att representera oss när de bestämmer om olika 

saker. Påverka dem genom att berätta vad du tycker, din åsikt är viktig även om du ännu 

inte har rösträtt och får delta i val. 

 

3. Plocka skräp 

Utmana några kompisar eller familjemedlemmar i en plockaskräptävling! Bestäm hur lång 

tid ni har på er, gå ut och plocka, och se vem som får mest.  

 

4. Gör en informationsfilm 

Gör en kort liten film där du visar och berättar om något som människor kan göra för 

miljön. Det kan handla om att förklara vad man får spola ner i toaletten eller inte, hur 

man kan spara el hemma, eller hur man gör när man sopsorterar. 

 

 



5. Rita en affisch 

Skriv och rita en plansch, där du propagerar för ett sätt att minska utsläppen av 

växthusgaser. Det kan vara att få människor att cykla istället för att åka bil, att välja ett 

elavtal med bara grön el eller att köpa kläder secondhand istället för att köpa nya. 

 

6. Komponera en låt eller skriv en dikt 

Skriv en sång eller en dikt med ett budskap om något du tycker är viktigt för miljön eller 

klimatet. Om du vill kan du spela in låten eller dikten på ljudfil eller film.  

 

7. Plantera ett träd eller en äng 
 
Ta med dig några frön ut och planera dem på något ställe där du tycker att de behövs. 
Istället för att köpa frön kan du ta från någon frukt eller grönsak, till exempel 
äppelkärnor eller solrosfrön. Blommor är bra för pollinerare, och alla växter och träd 
hjälper till att ta bort koldioxid ur luften. 
 
 

8. Bygg ett bi-hotell 
 
Man kan bygga en plats för bin att bo på, så att de har större chans att överleva. Bygg 
ditt bi-hotell av återanvänt material, så blir det allra bäst för miljön!  
Här kan du hitta tips på hur man gör: 
https://www.youtube.com/watch?v=WrtWJEbH5Ug 
https://www.naturskyddsforeningen.se/bygg-ett-bihotell 
 
  

9. Plastbanta  
 

Plast görs oftast av olja, som är en fossil råvara, och en stor utsläppare av växthusgaser. 

Dessutom tar det 400 år för plast att brytas ner i naturen, så den hinner göra stor skada 

innan den har försvunnit. Ta reda på hur mycket plast du och din familj använder, och 

fundera på om det finns någon plast som du kan undvika. Det kanske finns engångssaker 

i plast som går att ersätta med något återanvändbart, eller saker där det finns alternativ 

till plast som material. 

 

10. Bli en pryldetektiv! 

Leta reda på en onödig sak som du har hemma, alltså något som du skulle kunna klara dig 

bra utan. Ta sedan reda på: 

• Vilket/vilka material är den gjord av? 

https://www.youtube.com/watch?v=WrtWJEbH5Ug
https://www.naturskyddsforeningen.se/bygg-ett-bihotell


• Är den gjort av ett återanvänt material? 

• Varifrån kommer råvarorna och hur framställs de? 

• Var och hur tillverkas den? 

• Går den att återanvända eller återvinna? 

• Går en att laga om den går sönder? 

• Vad ska man göra av saken när man har använt den färdigt? 

Rita en bildserie som visar hur din pryl framställs, används och vad som händer med den 

sen.  

 


