
Miljöproblem - återvinning 

Jag har valt detta miljöproblem för att jag tror jag har möjlighet att påverka människor 
(klasskamrater) och för att jag tycker att det är viktigt att ta vara på jordens resurser. 

Problemet 

På Gunnesboskolan har vi sopkärl avsedda för olika sorters avfall.
Problem är att vi inte slänger vårt avfall på rätt ställe. I klassrummen har vi två soptunnor, 
en för brännbart avfall och en för pappersåtervinning. Tyvärr är det många som kastar 
avfall i fel tunna. Jag ska försöka påverka några personer till att återvinna vardagligt avfall 
på rätt sätt. Problemet som uppstår när vi inte sorterar rätt är att det inte går att återvinna. 

Bakgrundsfakta 

Det största problemet som vi ställs inför idag är förmodligen klimatförändringen. Över hela 
världen letar vi efter lösningar på detta problem och det finns olika förslag för att minska på  
klimatgaserna och spara på jordens resurser. Tillväxt och konsumtion ökar i samhället och 
vi producerar mer vilket resulterar i att vi producerar mer avfall. När vi återvinner material 
sparar man på jordens resurser. Dessutom minskas energiåtgången i tillverkningsindustrin 
när man använder återvunnet material. 
 
Hur påverkar miljöproblemet oss ! 

För att kunna producera så mycket som vi gör idag utvinner vi mer och mer från naturen. 
Även om vi inte märker det direkt påverkar vi och förändrar stora delar av djur och 
växtlivet. Djurarter och växter som försvinner kan påverka kretslopp som de ingår i och 
naturlivet kan ta stor skada. Vid materialutvinning och vid transport av material släps det ut 
mycket klimatgaser som påverkat ozonlagret som i sin tur påverkar vårt klimat. Om det blir 
brist på någon naturresurs ökar priset. Ju mindre vi har kvar av våra naturtillgångar ju 
värdefullare blir de lilla vi har kvar. När priset stiger är det endast de som har god ekonomi 
som har råd att leva som de brukade. Alltså sänks levnadsstandarden för de människor 
som inte har det lika bra ekonomiskt. 

Punkterna nedan är tagna från följande källa http ://www.avfallsverige.se/
avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/. Jag har valt att ha med 
detta för att vissa hur mycket vi sparar om alla bara gör sin lilla del i återvinningen. 

1 Man sparar 95 procent energi om man använder återvunnen aluminium jämfört med 
om man använder nytt material

2 I Sverige använder vi 300 miljoner värmeljus varje år. Om vi skulle återvinna alla 
behållare sparar vi 1 000 ton koldioxid.

3 Ur ett ton mobiltelefoner återvinns ett kg silver, 300 gr guld och 100 gr palladium.

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/


Metod 

Min idé var att under ca. en vecka  undersöka vad vi i klassen slängde i de två 
papperskorgar som finns i klassrummet. Jag ville se hur vi sorterade vårt avfall och om vi 
behövde utöka vår sopsortering i klassrummet. Därefter skulle jag tillverka lock till 
tunnorna med information om vad som får slängas i respektive tunna. På locket ska det 
också framgå om vad som inte får slängas. Efter ytterligare en vecka skulle jag sedan 
jämföra om det blev någon skillnad och om klasskamraterna påverkades av locken. 

Dock räckte tiden inte till och jag kom med en annan idé istället. 

För att kunna testa om mina lock skulle göra någon skillnad valde jag ut ett par personer 
och lätt dem göra ett test. Jag skrev olika sorters avfall på pappers bitar och lätt dem 
slänga dem i den soptunnan de trodde var rätt. Efter det fick de göra om testet med mina 
special gjorda lock och man kunde definitivt se skillnad. 

Det första testet gjordes med vanliga soptunnor!

Brännbart 
avfall

Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4

Textil X            X X X

Bananskal X X X X

Brevpapper X X

Nedsmutsatpapper X

Kuvert

Broschyrer 

Glasspinne X X X X

Pappers 
återvinning 

Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4

Textil 

Bananskal 

Brevpapper X X

Nedsmutsatpapper X X X

Kuvert X X X X

Broschyrer X X X X

Glasspinne 



Det andra testet gjordes med lock! Samtliga lyckades sortera allt avfall i rätt tunna. 

Brännbart 
avfall

Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4

Textil X            X X X

Bananskal X X X X

Brevpapper

Nedsmutsatpapper X X X X

Kuvert X X X X

Broschyrer 

Glasspinne X X X X

Pappers 
återvinning 

Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4

Textil 

Bananskal 

Brevpapper X X X X

Nedsmutsatpapper

Kuvert 

Broschyrer X X X X

Glasspinne 

Slutsats: Med en enkel metod har jag visat att man kan påverka människor till att återvinna 
rätt. Med tydliga instruktioner på soptunnorna tror jag att vi kan förbättra sopsorteringen på 
skolan.  



Källor = http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-
aatervinna/

http://www.klemmed.nu/filer/3.pdf
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