
Vad gör man pappersförpackningar 
av?

1.  Olja
X.  Glas 
2.  Träd

Svar: 2

Vem hämtar avfallet hemma hos 
er? 

1. Kommunchefen
X. Personal i mataffären
2. Sopåkarna
 
Svar: 2

Behöver man skölja ur sina 
förpackningar?

1. Ja, det måste man
X. Nej det ska man absolut inte!
2. Nej, men man kan för 
hygienens skull göra det.

Svar: 2

Var slänger man en plastmugg?

1.  I brännbart
X.  I plastförpackningar
2.  I glasförpackningar

Svar: X

Var slänger man ett trasig 
drickglas?

1. I brännbart
X. I ofärgat glas
2. I deponi eller rena massor på 
ÅVCn. 

Svar: 2

Var ska man slänga sitt slajm?

1. Brännbart, om det inte innehåller 
kemikalier (annars är det Farligt 
avfall)
X.  I matavfallet
2.  Spola ner det i toaletten

Svar: 1

Vilket är ett brott mot lagen?

1.  Att kissa i naturen
X.  Att inte sortera sitt avfall
2.  Att elda ute

Svar: X

Hur gör man när man källsorterar?

1.  Man sorterar källor.
X.  Man eldar upp soporna.
2.  Man sorterar soporna efter olika 
material.

Svar: 2

Vad är farligt  att elda i brasan 
hemma? 

1. Plastförpackningar
X. Tidningar
2. Pappersförpackningar

Svar: 1

Var slänger vi ritpapper?

1. I brännbart
X.  I tidningar
2.  I pappersförpackningar

Svar: X

Vad kan man inte återvinna?

1.  Kvicksilver, som finns i lysrör
X.  Mat
2.  Kläder

Svar: 1

Vilket är en pappersförpackning?

1.  Festis-paketet
X.  Ritpappret
2.  Läx-boken

Svar: 1

Vad får man inte slänga på 
återvinningscentralen?

1. En gammal soffa
X. Kyl och frys
3. Bildäck 

Svar: 2

Vilket är ett matavfall: 

1. Löv
X. Äppelskrutt
2. Slajm

Svar: X

Var slänger man sin radiostyrda bil?

1.  I tidningar
X.  I brännbart
2.  i elavfall

Svar: 2





Vilket är en plastförpackning? 

1.  Tandborste
X.  Ketchupflaska
2.  Mjölkpaket

Svar: X, En förpackning är något som kan ha 
ett innehåll.

Vad får man slänga i naturen?

1. Kvistar, stenar och grenar
X.  Papperspåsar
2.  Glasflaskor

Svar: 1

Vilket av följande avfall är 
en plastförpackning? 

1.  Badanka
X.  Smörpaket
2.  Diskborste

Svar: X

Var slänger man den trasiga radio-
styrda bilen? 

1. I elavfall
X. I brännbart
2.  i metallförpackningar

Svar: 1

Vilket är en metallförpackning?

1.  Chipspåse
X.  Kaviartub
2.  Matsked

Svar: X

Vad är avfall ett annat ord för?

1. Mat
X. Sopor
2. Godis

Svar: X

Vilket är en pappersförpackning?

1.  Äggkartong
X.  Tidning
2.  Syltburk

Svar: 1

Vilket är en pappersförpackning?

1.  Mjölkpaket
X.  Ketchupflaska 
2.  Servett

Svar: 1

Vilket av följande avfall är 
en glasförpackning?

1.  Äggkartong
X.  Konservburk
2.  Syltburk

Svar: 2

Var ska man slänga de sopor 
som är för stora för att få plats i 
soptunnan?

1.  På återvinningscentralen
X.  I vägkanten
2.  Hos grannen

Svar: 1

Var slänger man en blöja?

1. I brännbart
X. i plastförpackningar
2. i matavfallet

Svar: 1, i brännbart - så eldas det upp och 
blir fjärrvärme och el.

Hur brukade man göra med 
avfallet innan man började 
återvinna det?

1.  Man slängde det på ”soptippen”
X.  Det eldades upp
2.  Det grävdes ner i trädgården
 
Svar: 1

Var slänger man en tom syltburk?

1.  I glasförpackningar 
X.  I brännbart
2.  I pappersförpackningar

Svar: 1

Varför ska plastkorken på 
kaviartuben vara kvar på? 

1.  För att den är gjord av metall
X.  Allt hamnar på samma  ställe
2.  Så att innehållet inte ska åka ut i 
sopbilen

Svar: 2

Var slänger vi en trasig ballong?

1. I brännbart 
X. I pappersförpackningar
2. I plastförpackningar

Svar: 1





Hur minskar man på avfallet 
(soporna)?
 

1.  Genom att elda upp dom
X.  Genom att inte köpa så mycket saker
2.  Genom att aldrig slänga något.

 

Svar: X

Vad är återvinning?

1. När man gör om sopor till nya saker 
och förpackningar.
 
X. Att man vinner en tävling.

2. Att man glömmer något, och får gå 
två gånger.

Svar: 1

Varför sorterar vi våra sopor i 
Sverige?

1.  För att det roligt!
X.  För att det står i lagen, och är bra 
för miljön.
2.  Så att vi ska kunna sälja våra   
      sopor.

Svar: X

Återvinning är bra! Vad kan en 
plastförpackning bli?

1.  En fleecetröja 
X.  Godis
2.  En tidning

Svar: 1

Är det förbjudet att kasta skräp i 
naturen?

1. Ja, alltid.
X. Ja, men bara om skräpet är blått.
2. Ja, men bara om skräpet är 
elektriskt eller giftigt 

Svar: 1

Varför ska man inte slänga färgat 
och ofärgat glas ihop?

1.  Färgat glas missfärgar det 
ofärgade
X.  För att det är snyggare att ha två 
fack
2.  Va? Vi slänger det visst ihop

Svar: 1

Vad är avfallstrappan för något?

1. En trappa som är gjord på avfall 

X. En trappa med fem steg som vi 
använder för att minska på avfallet. 
 

2. En trappa vi slänger ner avfallet 
från, som ett sopnedkast ungefär.

Svar: X

Vad är plast gjort av? 

1. Mat.
X. Bomull.
2. Olja. 
 
Svar: 2

Hur lång tid tar det för ett 
tuggummi att brytas ner och 
försvinna?

1. 5–10 år. 
X. 20–25 år. 
2. En månad

Svar: X

Är det okej att bajsa i naturen?

1. Ja, om du gräver ner bajset. 
X. Nej, det är förbjudet enligt lagen. 
2. Ja, men bara om du ringer till den som 
äger marken efteråt och berättar var du 
gjorde det. 

Svar: 1

Vad händer om det hamnar skräp 
i havet?

1.  Det försvinner av sig själv
X.  Fiskar och fåglar kan skada sig och 
trassla in sig i det. 
2.  Det blir festligt och kul för fiskarna.

Svar: X

Varför kan skräp göra så att 
sjöfåglar svälter ihjäl? 
1. Skräpet skrämmer fåglarna så att de 
inte vill äta. 

X. Fåglarna äter så mycket sött 
godispapper så att de slutar tycka om sin 
vanliga mat. 

2. De fyller sina magar med skräp  och då

 

Svar: 2

Vad händer med de sopor vi 
slänger i Brännbart? 

1.  Det grävs ner 
X.  Det blir till jord
2.  Det eldas upp, så får vi el och 
värme av det. 

Svar: 2

Vad händer med matavfallet?

1.  Det används som mat till djur 
X.  Det blir pappersförpackningar
2.  Det blir biogas

Svar: 2

finns det inte plats för riktig mat. 

Vad betyder ordet  ”deponi”? 
1. Förvaring
X. Förbättring
2. Förakt
 
Svar: 1




