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Introduktion:
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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!

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 paper. 

Se diagrammet nedan för att se vilka skolämnen som berörs i 
övningsbladen som hör till ämne 1. 

Ämne

Geografi

Historia

Naturvetenskap 
och matte

Språk

Globalt 
medborgarskap 

Bild/

Övningsblad 1 Övningsblad 2

Båten och lagen

*Städer, länder, 
Flaggor, navigation

* Nationer som tävlar

* Enkel båtdesign + 
båtbygge – flyta/sjunka

* Språk hos nationer som tävlar

*Lagarbete

* Design, teckning 

Övningsblad 3

Kommunikation & Teknologi

* Teknologi historisk, 
förändring & varaktighet

* Hur kommunikationsteknologi 
fungerar

* Kommunikation, skriva rapporter

*Utvecklar sinne för 
plats

Rutten

Tillgängliga material:
1. Powerpoint-presentation på nätet – tillgänglig för nedladdning – med anteckningar och information om 
grunderna för Volvo Ocean Race. En spännande presentation som engagerar elever. 

2. Elever arbetar med tre uppsättningar av övningsblad på tid som du avsätter för det, kan göras i skolan eller 
som läxor. 

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 

Volvo Ocean Race
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Klassrumsaktiviteter som berör olika ämnen 

Instruktioner:

1. Dela in eleverna i grupper som kan använda olika mätutrustning.  

2. Be grupperna mäta längden på en tävlingsbåt i Volvo Ocean Race (kallad Volvo Ocean 65) som är 20m. 
Alla grupper startar på samma plats och markerar sitt resultat i marken. Jämför resultat.  

3. Be elever att ställa sig sida vid sida och se om de kan nå båtens längd genom att sträcka ut sina armar 
utan att tappa taget om varandras händer.  

4. Be eleverna att tänka på djur och hur stora de är? Tror de att kortare eller längre än en Volvo Ocean 65:a? 
Kan de namnet på några av dessa djur?

Utveckling:

5. Fråga eleverna om de kan mäta ut storleken på ett djur de redan känner till. Hur stort är detta djur jämfört 
med en Volvo Ocean 65:a, hur många sådana djur kan man ställa på rad för att få samma längd som en 
Volvo Ocean 65:a? Trodde de att båten skulle vara större eller mindre än längden du visar? Hur stora är 
andra djur jämfört med båten?  

Några exempel på djur: Blåval = 30 meter, Vithaj = 8 meter
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Detta behövs:  
Stor öppen yta som gymnastiksal eller skolgård
Måttband
Mäthjul
Måttstock
Elever använder sina fötter
Ritkrita eller tape (beroende på markyta) för att 
markera avstånd 

Detta behövs:

En stor öppen plats, yta eller öppet fält för att springa, 
hoppa, ligga ner så som gymnastiksal eller skolgård. 
En högtalare för instruktioner om du inte vill gapa. 

MATTE & bIOLOGI:

Övning för:
• Geografi

• Språk

• Presentationer

• Skrivande

• Historia 

FysIsKA ÖVnInGAR:
VOLVO OcEAn RAcE: båT-HAV-LAnd

Övning för:
• Koncentration 

• Lyssnande 

• Koordination
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Instruktioner:

1. Innan ni startar bör eleverna ha lärt sig alla kommandon för övningen. (Se nedan och för yngre elever kan 
man använda färre kommandon).   

2. Alla elever starar med att ställa sig på led vid sidan av ytan.  Läraren ropar sedan ut kommandon till eleverna 
som sedan utför den handling som kommandot är förknippat med.  
 

KOMMANDO

Båt

Hav

Land

Babord

Styrbord

Hissa segel eller bärga segel

Stormigt vatten

Skyfall

Doldrums

HANDLING

Stanna/flytta till startlinjen vilket är båtlinjen

Spring till mitten av ytan - havslinjen.  

Spring till slutet av fältet - landslinjen

Spring till vänstersidan av ytan och ställ 
er på rad.

Spring till högersidan av ytan och ställ 
er på rad.

Veva på armarna som om man hissar segel 
ombord med en kompis. Om man inte hittar 
någon att veva med är man utslagen ur leken. 

Sitt ner och vagga från sida till sida med 
armarna vajandes i luften. 

Snurra runt med armarna utåt 5 gånger

Rör er i slowmotion

Volvo Ocean Race

Guide för lärare  • Kapitel 1 



7

Utmaning på övningsblad 2: 
skapa en tävlingsbåt i Volvo Ocean Race! 

Instruktioner: 

1. Bygg en båt från återvunnet eller ”upphittat” material som kan utnyttja förnybara energikällor som vind eller 
vattenströmmar för att ta sig framåt. Tänk på att använda skräpmaterial eller föremål som bör återanvändas! 

Utveckling:

2. Skapa en propellerbåt som använder sig av energiomvandling och skapar sin egen framdrivning. Använd 
gummiband och plast- eller pappbitar för att skapa en propeller, fäst det mellan två pinnar och fäst dem i sin 
tur i din båt. Snurra upp gummibanden och plastbiten och nu bör båten röra på sig! Uppmuntra elever till att 
experimentera med olika typer av design och skapa en tävling för att avgöra vems båt som är snabbast. 

Instrukitoner:

(Elver kan arbete i grupp eller själva)

1. Be hälften av eleverna att fantisera om hur det skulle vara att vara Onboard Reporter ombord på sitt 
favoritlag i Volvo Ocean Race när de seglar nere i Södra ishavet. Be dem förklara för klassen vad de 
upplever, känner och ser omkring sig i sin fantasi. 

2. Be andra hälften av eleverna att fantisera om hur det skulle vara att vara Onboard Reporter ombord på sitt 
favoritlag i Volvo Ocean Race när de seglar i indiska oceanen. Be dem förklara för klassen vad de upplever, 
känner och ser omkring sig i sin fantasi.

Utveckling:

3. Säg till eleverna att en seglare i tävlingen har deltagit åtta gånger och sett förändringar i hur tävlingen sett ut 
och fungerat. Fråga dem hur länge den seglaren varit med om tävlingen arrangerats vart tredje år. Be dem 
förklara hur de tror tävlingen kan ha förändrats genom åren. 

Utmaning i övningsblad 3: Onboard Reporter 

Övning för:
• Geography
• Climate
• History

Övning för:
• Bild

• Kreativitet

• Globalt medborgarskap 

Detta behövs:
Övningsblad 3. Inget annat material  

Detta behövs:
Plastskräp som t.ex. flaskor
Gummiband
Prydnadssaker 
Lim
Färgpennor



brädspel om Volvo Ocean Race
Ladda ner Volvo Ocean Race spel på nätet och printa på återvunnet papper.   
Eller låt eleverna skapa sina egna spel: Se nedan:

Instruktioner:

1. Be eleverna skapa ett brädspel som är baserat på resa som en båt i Volvo Ocean Race gör runt jorden – ur 
skulle det se ut? 

2. Uppmana till att bra beteende ska ge fördelar i spelet, det vill säga att man till exempel  kan få extraslag om 
man hjälper till att städa skräp på en strand! Eller om albatrossen Wisdom ser dig hjälpa hans vänner i och 
runt havet så får man gå tre steg fram. Används fantasin! 

3. Elever kan också stöta på problem som bromsar dem i spelet – till exempel kan man stå över ett slag om 
man stöter på plastskräp i havet.
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UTMAnInGAR, cERTIFIKAT OcH MER InFO

Detta behövs:
Papper eller papp
Färgpennor
Kapsyler som spelpjäser
Tärning

Övning för:

• Bild
• Kreativitet
• Fantasi
• Klippning 

Volvo Ocean Race
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Var en del av “Plastic bottle boat challenge” 
på nätet och engagera er i ett rekordförsök i 

Guinness rekordbok 2018! 
http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx



   

När eleverna gjort färdigt övningsbladen och utmaningarna för varje ämne kan du skriva ut deras diplom och 
märke. När en elev samlat samtliga fra märken har de blivit en Volvo Ocean Race-kämpe för havet! Ni får gärna 
registrera era elever och låta oss veta hur många elever som genomfört hållbarhetsprogrammet.  

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. 
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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

UTMAnInGAR, cERTIFIKAT OcH MER InFO
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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

Founding Principal Partner Principal Partner Main Partner

We Support

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

volvooceanrace.com
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