bra att tänka på när du
plockar skräp med barn
Vid skräpplockning med barn är det några saker som kan
vara bra att tänka på. Vi rekommenderar till exempel
att barnen har handskar på sig. Det är också viktigt att
gå igenom med barnen vad man får och inte får plocka
innan ni ger er ut. Mindre barn bör inte gå ut och plocka
ensamma och aldrig vid potentiellt farliga områden som
vägar, sjöar och hav.
Tänk också på att skräpplockning med barn är en
pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa
och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner.
Skräpplockningen ger också massor av möjligheter att
prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och
begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar
det är att det ligger skräp i naturen och varför människor slänger skräp.

Skräp som barn kan plocka
•
•
•
•
•
•

Tyg, till exempel kläder och skor
Glas (om det inte är trasigt!), till exempel läskflaskor och ölflaskor
Plast, till exempel plastnät, flötesrep, plastflaskor (schampo, livsmedel), plastkassar
Trämaterial, (ej vassa eller med spikar i) till exempel delar av lastpallar och fruktlådor,
glasspinnar
Metall, till exempel ölburkar, läskburkar, konservburkar
Papper, till exempel tidningar, godispapper, mjölkförpackningar, glasspapper, cigarrettpaket

Skräp att plocka med plockverktyg
•
•
•
•
•

Fimpar
Snusburkar
Bananskal
Äppelskrutt
Tuggummi

Skräp som barn inte bör plocka (som vuxna kan plocka upp istället)
•
•
•
•
•
•

Trasigt glas
Vassa föremål av trä, metall eller plast
Batterier
Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
Olja, oljefat
Kondomer

FLER tips och idéer
På vår webbplats finns massor av inspirerande material på skräptemat. Vi har till exempel skräpuppdrag
för förskola och skola, spel, sagor, lekar, temadagsupplägg, frågesporter och andra övningar ni kan använda
när ni jobbar med skräp. Nedan ser ni några exempel.

Skräpspelet

Hitta skräpet!

Testa dina kunskaper om skräp i ett roligt
brädspel som kan skrivas ut! Först till pappers
korgen vinner, men det gäller att ha turen på sin
sida – och lite skicklighet förstås.

Dyk ner i havet och kolla vad du kan hitta under
ytan! Kan du peka ut tio olika skräp?

Exempel på uppdrag för förskola
Sortera och räkna skräpet på skräpplockar
dagen. Illustrera mängden olika skräp med hjälp
av olikfärgade kulor i glasburkar. Samtala sedan
om skräpet och dess effekter på vår natur.

Exempel på uppdrag för F-6
Fundera ut knep för att få människor att slänga
skräpet på rätt ställe. Gör en lista med tipsen
och skicka till kommunen.

Rädda havet med Hajen Kaj

Hur var det förr? Låt eleverna intervjua en äldre
person och ta reda på vad man hade för skräp
förr i tiden. Fanns det mer skräp än nu på gator
och torg? Vad gjorde man med skräpet? Berätta
för varandra.

En saga för förskola till åk 3 där vi får följa med
hajen Kaj när han räddar havet från skräp.

Vårt pedagogiska material hittar du på www.hsr.se/vihallerrent

