
Volvo Ocean Race 
Utbildningsprogram 
för Hållbarhet 

Guide för lä
rare  

KAPITEL 2



Volvo Ocean Race

Guide för lärare  • Kapitel 2 

Plastföroreningar i havet – 
vad är det?

2

Innehåll

Introduktion         3
Läroplan - skolämnen        4
Aktiva övningar         5
Kontaktinformation        10



3

Introduktion:
Välkommen ombord på Volvo Ocean Race utbildningsprogram för hållbarhet. Tävlingen sätter hållbarhet i 
centrum för verksamheten och fokuserar på kampanjen ‘Turn the Tide on Plastic’ – som bekämpar det växande 
problemet med plast som skräpar havet, något som stärks med FN:s miljökampanj ”Clean Seas”. 

Volvo Ocean Race stödjer den här mycket nödvändiga kampanjen, genom vårt hållbarhetsteam, vårt 
utbildningsprogram och positiva aktioner. Det är en kamp för havet och vi tror att vi tillsammans kan lyckas med 
”Turn the Tide on Plastic”!

Det här underhållande programmet kommer, med hjälp av Volvo Ocean Race, att hjälpa dig och dina elever 
(åldrarna 6-12 år) upptäcka det spännande med segling, hur viktigt havet är och hur plastföroreningar förstör vår 
planet. Det kommer också att visa dig sätt att kämpa mot plastnedskräpning i havet och hur du och dina elever 
kan göra skillnad och tillsammans med Volvo Ocean Race vara en del av en positiv utveckling för våra hav. 

Det finns fyra kapitel i programmet:

1. Vad är Volvo Ocean Race?
2. Vad är plastföroreningar i havet? 
3. Hur minskar vi nedskräpning i havet?
4. Mitt plastavtryck 

Vi har tagit fram underlag för varje kapitel 

• Powerpoint-presentation 
• Övningsblad (för åldersgrupperna: 6-8 år, 8-10 år och 10-12 år)
• Elevhandbok 6-8 år 
• Elevhandbok 8-10 år
• Förslag på övning som berör flera skolämnen  
• Utvärderingsfrågor

Underlaget finns tillgängligt på engelska, spanska, portugisiska, svenska, holländska och kinesiska.

Underlaget finns tillgängligt på engelska, spanska, portugisiska, svenska, holländska och kinesiska.
Den här lärarhandboken förklarar läroplanen för varje övningsblad. Olika aktiviteter som kombinerar olika 
skolämnen finns också med som alternativ i handboken.

Övningsblad är färgkodade för varje åldersgrupp:

• Blå – 6-8 år
• Röd 8-12 år
• Grön -10-12 år
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Wisdom är 
tävlingens 

maskot!

Wisdom är tävlingens maskot! Hon är en albatross från 
Midway-atollen i Stilla havet och finns med genom hela 
utbildningsmaterialet. Wisdoms övningsblad kommer ge dina 
elever en möjlighet att lära sig om varje ämne på ett roligt sätt. 

Vi är väldigt tacksamma om du har möjlighet att fylla i 
utvärderingen av materialet och skicka den till oss när du 
genomfört programmet.  

Allt material kan laddas ner och skickas digitalt till elever 
och om du väljer att skriva ut materialet ber vi dig att 
använda hållbart och återanvändbart papper. 

I diagrammet nedan ser ni vilka skolämnen som berörs i 
övningsbladen som hör till ämne 2. 

Övningsblad  1 Övningsblad  2 Övningsblad  3

Havet Plast

*Vattnets kretslopp

*Vattnets kretslopp, 
näringskedjor, bråkräk-
ning & procent

*Poesi

*Material

*Skriva rapporter, 
 göra presentationer

Plastföroreningar i havet

*Miljö i förändring

*Material-Hur länge finns de kvar? 
Grafer?

* Uppstädning – 
ta hand om miljön

*Utveckla orientering
i världen

*Teckning

*Rita kartor

Ämne

Geografi

Historia

Språk

Naturvetenskap 
och matte

Bild

Globalt 
medborgarskap 

Tillgängliga material:

1. Powerpoint presentation online
på nätet – tillgänglig för nedladdning – med anteckningar och information om grunderna för plastföroreningar i 
havet. En spännande presentation som engagerar elever i faran med plastföroreningar. 

2. Informationsblad för åldrarna 6-8 år och 8-12 år. Bladen är en bra grund för att få snabba fakta och 
information om ämnet för dig och dina elever.

3. Utmaningar: i slutet av varje övningsblad hittar elever en utmaning och de kan behöva guidas för att 
genomföra dessa utmaningar

4. Diplom & märken

5. Frivilliga klassrumsaktiviteter
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Instruktioner:

1. Dela in eleverna i lag så att varje lag kan ta minst 4 föremål från klassrummets papperskorg.  
2. Be lagen att

• Göra en tabell på ett papper för att kunna klassificera olika typer av skräp. 
• Identifiera varje skräpbit
• Var har det kommit ifrån? – anteckna företag, land och annan information som färg (för yngre klasser)
• Räkna varje enskild skräpbit

3. Få lagen att diskutera vad de har hittat och vad de tror skulle hända om skräpet inte var i korgen, borde 
några saker vara i återvinningen? 

4. Be dem att presentera för resten av klassen vilket skräp de har hittat och att gemensamt göra en tabell på 
tavlan för en fullständig räkning av klassrummets skräp.  

Nästa steg: 

5. Be studenterna skapa en enkel graf som ska representera skräpet som klassen har hittat och sorterat. 
Fortsätt räkna skräpet varje vecka, se hur det ändras över tid och be studenterna tänka på om de ska 
använda en annan typ av graf tillföra till sin tidigare graf med sina nya veckoresultat. 

Till exempel: Y-axeln är mängden skräp som hittats och x-axeln olika typer av skräp så som plastpåsar, 
papperskoppar, mjukplast eller plastflaskor.  

Övning:
• Förstå olika material vi använder 
• Var kommer skräp ifrån
• Skapa grafer
• Lagarbete
• Analyserande:

o Sortera och klassificera 
o Känna igen mönster
o Tolka 
o Förstå och kommunicera
 

Frivilliga klassrumsaktiviteter som berör flera skolämnen

NATURKUNSKAP & GEOGRAFI
Olika sorters skräp

Material som behövs: 
Skräp från sopor eller papperskorg i 
klassrummet  
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Övning:
• Teckning
• Öva på att jämföra
• Utvärdera 
• Känna igen mönster
• Tolka
• Förstå och kommunicera 
 

Övning:
• Lagarbete 
• Analyser:

• Sortera och klassificering 
• Känna igen mönster 
• Jämförelser 
• Tolkningar 
• Förståelse och kommunikation  

GEOGRAFI
Utmaning i  Övningsblad 3: Städa skräp 

MATTE 
Skräpets vikt

Detta behövs: 

Karta eller Google Map flygbild över området som ska 
städas 
Vanligt papper för att rita karta
Olika färgpennor
Övningsblad 3

Detta behövs: 

Skräp från papperskorgen på skolan 

Instruktioner:
(Elever kan arbeta själva eller i lag)
1. Be elever att rita av bilden från Google Maps eller från en gatukarta över området ni var i under städningen.
2. Fråga om de känner igen rutten de tog när de var med och städade.  
3. Be elever sätta ut lista på märkningar för olika saker som till exempel något område som var väldigt rent, 

eller smutsigt och för alla papperskorgar. 
4. Be elever skugga/markera områden på kartan enligt registret av märkningar – var hittade de mest skräp, 

minst skräp och papperskorgar. 

Nästa steg:
5. Be eleverna diskutera varför vissa områden var renare än andra under städningen och som de nu ser 

på sina kartor – jämför med andra lag. Kan de se några förklaringar till varför något område är renare? 
Finns det några brunnar, floder, affärer eller något väder som kan påverka? Kanske finns det en brist 
på papperskorgar eller så har en storm nyligen haft en effekt. Kan de komma på idéer för att lösa 
problemområden där det är skräpigt? 

Instruktioner:
1. Väg tillsammans skräpet varje vecka eller be eleverna att göra ett överslag för varje vecka (en månads vikt 

av skräpet delat på 4).
2. Få eleverna att räkna hur många veckor de måste samla skräpet för att det ska motsvara vikten av 

tävlingsbåten Volvo Ocean 65. 
3. Fråga eleverna om de tror att de själva producerar mycket skräp. Hur kan de reducera sitt skräp? 

väger 12500 kg = 12 vithajar  
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Övning:
• Uppvärmning
• Koncentration & lyssnande 
• Aktiv inlärning 

Gymnastik 
Dans – Vattnets kretslopp 

Detta behövs:  

Utrymme så att eleverna kan stå på minst 

armlängds avståndr

Instruktioner:
1. Prata om att vatten dunstar från havet, växter och marken och att det är solsken som gör det möjligt. 

b. Molnen formas genom kondensering  

c. Nederbörd när molnen blir tunga oh regnet faller  

d. Samling i floder, sjöar och havet  

e. Innan du börjar bör eleverna få reda på vilket ord/kommando som ska leda till vilken rörelse. 

f. Gå genom rörelserna med eleverna  

g. Ropa ut varje order  

•  Lägg till kommandon genom att säga ”Stor leende sol på himlen skapar dimma och avdunstning som 
blir till stora moln som blir tyngre and regnar ner ifloder somriner mot havet där det finns stora vågor”. 

h. Fortsätt genom alla kommandon i vattnets kretslopp och gör det snabbare och snabbare. 

i. Upprepa så många gånger som du vill tills eleverna förstår vattnets kretslopp.  

Kommando Rörelse

Solsken

Avdunstning

Kondensation 

Perception - Regn

Stå med armarna uppåt som 
formar en rund sol – stort leende 

Böj på knäna och rör på fingrarna 
upp mot himlen  

Armarna rätt ut och släpp dem ner år 
sidorna, se stor ut och blås upp kinderna  

Händerna mot himlen och fingrarna 
regnar ner mot marken 

Forsande flod – Stå upp händerna 
gör vågor åt sidorna  

Stor havsvåg – armarna uppåt över 
huvudet som en stor våg 

Samling - Floder

Samling - Havet
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Övning:
• Skapande
• Observerande
• Utforskande 
• Analyser 
• Förståelse 

Övning:
• Bild
• Kreativitet

NATURKUNSKAP
Vattnets kretslopp (i en påse som går att försluta)

GLOBALT MEDBORGARSKAP 
Skapa en affisch om havet! 

Detta behövs: 

Stor påse som går att försluta 
Märkpenna
Vatten
Karamellfärg – Blå
Maskeringstape 
Ett fönster med solljus i klassrummet  

Detta behövs: 

Papper
Färg eller färgpennor 

Instruktioner :
1. Teckna en skiss över vattnets kretslopp på påsen med märkpennan – solsken, moln och hav (den öppna 

delen i toppen är för himlen och moln)
2. Fyll cirka 2-3 cm av vatten i botten av påsen och var försiktig så att du inte häller på sidorna. 
3. Häll i karamellfärg tills vattnet är blått – försiktigt så att det inte kommer på sidorna 
4. Stäng påsen försiktigt  
5. Sätt tape i toppen av påsen och fäst den på fönstret.   
6. Se vad som händer när den hettas upp under dagen – avdunstning
7. Droppar kan kondensera som moln på sidan av påsen och om man slår lätt på påsen kommer dropparna 

att regna ner till botten av påsen. 

Instruktioner:

1. Be eleverna minnas allt som havet ger oss människor 
2. Ha en diskussion om vad vi få från havet 
3. Om de vill visa det i en bild – fråga dem hur den skulle se ut. 
4. Be eleverna att skapa en poster som ska visa andra hur fantastiskt havet är! 
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Utmaningar, Certifikat och mer info

När eleverna gjort färdigt övningsbladen och utmaningarna för varje ämne kan du skriva ut deras diplom och 
märke och fästa det på deras certifikat. När en elev samlat samtliga fyra märken har de blivit en Volvo Ocean 
Race Champion for the Sea – en kämpe för havet! Ni får gärna registrera era elever och låta oss veta hur 
många elever som genomfört hållbarhetsprogrammet.  

Kom ihåg att anmäla dig och ge oss era kontaktuppgifter eftersom vi genom hela racet kommer att ta fram nytt 
material, skicka ut nyhetsbrev och ta kontakt med seglare för att g intervjuer förskolor genom direktsända och 
inspelade webinars!

Om du vill arrangera en temadag om Volvo Ocean Race i din skola kan vi göra ett virtuellt besök i ditt klassrum 
från den plats där tävlingen befinner sig för att prata med dina elever on hållbarhet och plastavfall! 

För att få veta mer om tävlingen besök www.volvooceanrace.com och logga in på vår del för 
hållbarhetsutbildningen för lärare där du också hittar massor med roliga fakta om Volvo Ocean Race och 
programmets olika delar. 

Följ båtarna
Ni kan följa båtarnas väg runt jorden med hjälp av tävlingens TRACKER eller ladda ner Volvo Ocean Race App 
för att hålla er uppdaterade om nyheter om lagen och vem som leder! 

Vill ni se båtarna?
Missa inte att boka en plats för din klass för guidade turer och undervisningar i våra evenemangs områden! 
Nedan hittar ni datum för när tävlingen besöker olika städer. Workshops för skolor är endast på veckodagar. 

Värdstad

Alicante

Lissabon

Kapstaden

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajai

Newport

Cardiff

Göteborg

Haag

Datum för stopover

11 – 22 oktober 2017

31 Oktober – 5 Nov 2017

24 Nov – 10 Dec 2017

27 Dec 2017 – 2 Jan 2018

17 Januari – 7 Feb 2018

1 – 5 Februari 2018

24 Feb – 18 Mars 2018

4 – 22 April 2018

8 – 20 Maj 2018

27 May  – 10 Juni 2018

14 – 21 Juni 2018

24 – 30 juni 2018
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Founding Principal Partner Principal Partner Main Partner

We Support

volvooceanrace.com

Besök vårt museum!
Volvo Ocean Race Museum i Alicante är öppet för skolelever och passar utmärt för en utflykt, guidade turer 
och workshops. För mer information, var god besök museovolvooceanrace.com 

För att boka en workshop under ett stopover och mer information om utbildningsprogrammet,  
var god kontakta:

Lucy Hunt
Sustainability Education Program Manager
lucy.hunt@volvooceanrace.com

Utbildningsprogrammet skapades av marinbiologen Lucy Hunt.
Illustrationer & design av wearesmall.es

Se också:
FN:s Clean Seas Campaign

Tack för att du följer oss - Let’s Turn the Tide on Plastic!


