Inspiration Skräpjakt
Skräpet finns överallt omkring oss - i natur, städer och hav.
Naturen är inte bra på att ta hand om plastpåsar, glasflaskor, tuggummin och
annat skräp. Därför kan det ta flera hundra år för skräpet att brytas ner av
naturen. Under den tiden kan många djur hinna skada sig på skräpet.
Olika material blir kvar olika länge i naturen. Till exempel kan ett äpple försvinna
på en månad, medan det kan ta upp till 25 år att bryta ner ett tuggummi.
Nedskräpning är ett stort problem i städer, natur och hav. Det spelar ingen roll
var det slängs, skräp på land blir skräp i havet och skräp i staden drabbar också
naturen och djuren. Med mindre skräp får vi alla en mer trivsam och trygg miljö.

Reflektion 1
Diskutera och reflektera gärna innan och under
aktiviteten.
• Vad är skräp?
• Varför är skräp i naturen dåligt?
• Hur hamnar plasten i havet?
• Varför är det farligt med plast i havet?
• Vad kan vi göra för att hjälpa naturen?

Skräpjakt
Genom att vi alla hjälps åt att samla in, sortera och lämna skräp till återvinning
förhindras att skräp smutsar ner miljön i och vid hav, sjöar och rinnande vatten,
eller skadar djur.
Ha därför alltid med dig ett kärl eller en påse att samla in skräp när du är ute i
naturen. Eller varför inte arrangera en skräpplockardag tillsammans i
kompisarna, på skolan eller med grannar?
Det som behövs för aktiviteten är ett kärl (en hink eller påse att samla skräp i).
En kan också välja att ha flera kärl med sig. Varför inte ha ett kärl för plast, ett
för metall osv? Använd också gärna handskar när skräp plockas för att undvika
skador.
Sortera därefter plast, papper, glas och metall var för sig. Övrigt skräp som till
exempel cigarettfimpar, snusportioner och annat som inte går att återvinna ska
lämnas till förbränning. Detta moment kan också göras till en lek eller tävling
t.ex. genom att sortera mest eller snabbast. Eller arrangera en skattjakt, vem
hittade det knasigaste, finaste eller läskigaste skräpet?
Innan ni lämnar skräpet där det ska vara kan ni kanske skapa ett konstverk av
era fynd, kanske ett skräpmonster? På bilden här nedan ser du en skräpfisk
skapad av tyg- och plastremsor som inte används längre (skapad av besökare på
Malmöfestivalen 2019).

Det kan sedan vara spännande att tillsammans besöka en miljöstation och lämna
skräpet på sin rätta plats.

Reflektion 2
Diskutera gärna upplevelsen efter aktiviteten.
- Vad hittade vi?
- Varför hittade du det där du hittade det?
- Var ska vi slänga det?
- Hur känns det att plocka skräp?
Osv.

Vad kan en själv mer göra för att minska skräpet?
1. Var ett föredöme
Visa andra vad som är rätt genom att inte skräpa ner själv eller köpa onödiga
saker. Se också till att återvinna ditt skräp på rätt sätt.
2. Återanvänd dina saker
Ibland slänger vi saker helt i onödan. Försök att återanvända dina saker så länge
det bara går.
3. Påverka dem du känner
Berätta för alla du känner varför det är dåligt att skräpa ner. Ju mer man vet,
desto mindre är risken att man skräpar ner.
4. Påverka politikerna
Har du förslag på hur man kan få folk att skräpa ner mindre? Hör av dig till de
som bestämmer i din kommun eller stadsdel. Vem som helst kan lämna in ett
medborgarförslag. Om politikerna tycker att ditt förslag är bra, så blir det
kanske verklighet.

För inspiration och fler tips
I Lilla Skräprapporten berättar organisationen ”Håll Sverige Rent” lite mer om
skräp. Den hittar du här: https://skolakommun.hsr.se/sites/default/files/lilla_skraprapporten_2018_hsr.pdf
Mer information om skräp kan du även hitta på Skräplabbet:
https://skraplabbet.se
Det finns också bilder och filmer på blaladan.se att använda för förberedelse
samt inspiration.

