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Strandstädning – ett pedagogiskt perspektiv 

Inledning 

Syftet/mål med detta projekt är att öka medvetenhet, hos de ungdomar som går på Marint 

Naturbruk, om hur det ser ut på stränderna i Lysekils kommun. Vi avser att strandstäda med 

ungdomarna och ser detta som en innovation samtidigt som vi också skall försöka utveckla nya 

metoder samt presentera resultatet. Vi vill också ha ökat samarbete med Lysekils kommun. 

Städning brukar inte tillhöra ungdomars favoritsysselsättning, men strandstädning är kul! Vi är 

utomhus och har trevligt tillsammans, vi grillar ibland och ser snabbt resultatet av våra insatser!  

Genomförandet 

Vi har ett antal gånger per år tagit med en klass på ca 10-15 elever ut på öarna i Lysekils 

kommun. I skärgården finns ett antal vikar som vi vet samlar skräp och dessa besöker vi och 

städar. Från början så körde vi också in skräpet till en hamn men nu hämtar kommunen på 

öarna och det räcker med att vi städar. Vi har utökat samarbetet med Lysekils kommun som blivit 

mer intresserad och aktiv på området. Det har faktiskt skapats en organisation inom kommunen som 

kontinuerligt arbetar med strandstädning. Kommunen har också på vårt initiativ byggt 

strandstädningsstationer. Dessa har nu börjat att placeras ut på öarna i skärgården runt vår 

hemkommun Lysekil. På stationerna kommer säckar, handskar och information om strandstädning 

att finnas. Alla som vill kan delta i detta när man spontant besöker stranden. En elevs projektarbete 

om strandstädning har resulterat i stort engagemang från en annan skolas elever och personal. 

Elever i åk 1 och 2 städar och håller rent på sin skolgård i betydligt större omfattning nu än tidigare. 

Vi har också sett ett ökat intresse från personal och elevgrupper på vår egen skola. Vår båt lånas nu 

ut till strandstädning för nya grupper från både gymnasieskolan, Komvux, språkintroduktion m.fl. 

 

Samarbetspartners  

Projekten med Håll Sverige Rent (HSR) Städa Sverige och Ren Kustlinje har nu pågått sedan starten 

2013 resp. 2015. 

Två av våra tidigare elever har engagemang inom Håll Sverige Rent (HSR). De medverkar i ett projekt 

som går ut på att tillverka små segelbåtar av återvunnen plast från stränder. Projektet heter Optimist 

för havet.  

Resultat 

Ytterligare två av våra elever har under sommaren 2018 fått anställning som strandvärdar och 

arbetat vidare med strandstädning på kommunens uppdrag. Detta hade knappast varit möjligt utan 

vårt engagemang inom projekt Ren Kustlinje! 

Vi tycker själva att vi genom vårt eget engagemang och deltagandet i Ren Kustlinje, samt  samarbetet 

med kommunen, skapat någonting av bestående värde. Elever och personal sprider nu kunskap, 

erfarenheter och engagemang vidare till allmänheten via radio, TV och sociala medier. 

Claes Thunborg/Lärare Marint Naturbruk  Anders Broman/Naturbrukslärare 
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Projektarbete av en åk 3 elev.  Information och praktisk strandstädning med barngrupp. 

 

 

Strandstädning på St:Kornö 
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Valboholmen före…… 

 

……och efter. 
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Fullt lass igen…! 

 

 

Test av nya metoder! 
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På väg hem med källsorterad plast. 

 

 

Man hittar ”allt möjligt” på stränderna, här en nödraket som plötsligt löstes ut! 
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Två av våra elever har haft sommarjobb med strandstädning i Lysekils Kommun. 

 

 

Citat från lärare på vårt introduktionsprogram för nyanlända: 

”Lite från vår skräpplockardag. Sfi-grupperna var ute och plockade skräp den 6 juni. Vi var på olika 

ställen: bl.a.  Badhusberget, runt Stångehuvud, Fridhem vid badet, järnvägen och  Foodia, 

Valbodalens båttupplägg, och något ställe till som jag inte kommer ihåg. Eleverna var positiva och 

tyckte att dagen var trevlig och de kände att de gjorde nytta. Många kände att de tänkte till runt det 

här med skräp; att det blir så mycket och att de hittade en hel del konstiga saker.” 

 

 

 

 

 


