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Introduktion

Volvo Ocean Race

Guide för lärare • Kapitel 3 

Välkommen ombord på Volvo Ocean Race utbildningsprogram för hållbarhet. Tävlingen sätter hållbarhet 
i centrum för sin verksamhet och fokuserar på att vara aktiva med kampanjen ‘Turn the Tide on Plastic’ – 
det växande problemet med plast som förorenar 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 
blå 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 ämnen i programmet:

1. Vad är Volvo Ocean Race?
2. Vad är plastföroreningar i havet? 
3. Så bekämpar vi plastföroreningar i havet
4. Mitt positiva 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 8-12 år
• Förslag på övning som berör flera skolämnen  
• Utvärderingsfrågor

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 - 8-10 år
• Grön -10-12 år
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Wisdom är 
tävlingens 

maskot! 

Volvo Ocean Race

Guide för lärare • Kapitel 3
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 kapitel 3. 

Ämne

Geografi

Historia

Naturvetenskap 
och matte

Språk

Globalt 
medborgarskap 

Bild

Övningsblad 1 Övningsblad 2 Övningsblad 3

Mästarberättelse

*Matte, uträkningar 
multiplikation, jämföra

*Lära sig av det förflutna 

* Skriva rapporter, berätta 
historier

*Göra skillnad, positivt 
agerande * Förvalta miljön*Förstå hur plast 

används, veta sin plats

*Rita, göra affischer

*Språkutveckling

Plastavtryck 5 steg

Tillgängliga material:

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

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

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

5. Diplom & märken

6. Frivilliga klassrumsaktiviteter
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Instruktioner:
1. Ta skräp från klassens papperskorg.
2. Be eleverna sortera ut plastskräpet.  
3. Dela in i lag och be dem:

• Väga plastskräpet varje vecka – detta är klassens plastavtryck.
• Sortera plasten i det kan och inte kan återvinnas.
• Väg det som kan återvinnas och jämför med vikten för det som inte kan återvinnas. 

4. Diskutera det som hittats med eleverna. Vad kommer det ifrån? Fanns det mer plast som kunde återvinnas 
eller som inte kunde återvinnas?  

5. Prata om hur ni kan minska klassens plastavtryck
6. Finns det sätt att få ett bättre plastavtryck? Tänk efter, Avstå, Minska, Återanvänd, Återvinn 
7. Gör så att ni får ett bättre plastavtryck. Kan några plastföremål kan återanvändas i klassrummet? En 

yoghurtförpackning kan användas som odlingskärl för frön och plastflaskor kan delas på mitten, målas och 
användas som pennskrin på bänkarna. Försök minska plastanvändandet i klassen och ge barnen och deras 
föräldrar rådet att de ska göra detsamma. Tvätta all plast som kan återvinnas och lämna till återvinningen. 

8. Vissa skolor har kunnat minska skräp och plast avsevärt genom att inte tillåta några sötsaker eller något 
godis i skolan. Andra skolor jobbar med lokala matbutiker och gårdar för att ha kampanjer på frukt som 
mellanmål istället för förpackade rätter.  

Förlängning :

9. Kontrollera ifall din skola har ett skräpproblem. Se över om det finns mer skräp som kan återvinnas. Be 
eleverna skapa en plan för hur skolan kan minska på sitt plastavfall. Utse en ”Miljögrupp” som kan utföra 
planen och en plastgrupp som kan utforska hur mycket skräp och vilken typ av skräp som finns i skolans 
papperskorgar varje vecka. Kan det bli mindre?Infomera andra lärare och föräldrar om planen och hur de 
kan bidra. Använd återanvändbara lunchlådor och undvik gladpack runt mackor. Be eleverna plugga in de 
fem stegen mot att minska plastavfall.  
 
Förklara att alla lag i Volvo Ocean Race också har medlemmar som ser över deras plastavtryck och hur det 
kan reduceras under hela tävlingen, och även andra saker som städar upp haven.  
 
Utse en ”reporter” i klassen som gör videorapporter om era framsteg och utmaningar under arbetet med 
miljöplanen. På så vis kan de dokumentera sin hållbarhetsresa på nätet för att visa upp för skolan och sina 
familjer. BE dem ha med en förklaring av ”de fem stegen”! Filmerna får gärna vara roliga och dramatiska.  

Övning för:
• Räkna ut hur mycket plast klassen använder  
• Förstå olika material som vi använder
• Var kommer skräp ifrån
• Lag arbete
• Analysering:

o Sortering och klassificering  
o Känna igen mönster
o Tolkningar
o  Förståelse och kommunikation 
  

Möjliga klassrumsaktiviteter som berör flera skolämnen:
NATURKUNSKAP
Klassrummets plastavtryck 

Detta behövs: 

Vanligt skräp som hittas i en papperskorg i 
klassrummet eller i skolan i slutet av veckan.  
Återvinningsguide från lokalt 
återvinningsbolag, från kommunen eller 
miljöorganisation.  
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Övning för:
• Observation 
• Ifrågasättande
• Utforskande 
• Kommunikation
• Gemensamt tänkande
• Problemlösning

GEOGRAFI & DRAMA 
Rollspel med skräp

Detta behövs: 

Bilder och foton på skräpiga stränder.

Utskrivna händelsekort.

Utrymme för iscensättning i klassrummet.

Instruktioner:

Fråga eleverna var de brukar leka på fritiden. Rikta in deras svar mot gröna och vattennära områden som 
lekplatser, en lokal park, nära ett vattendrag eller en strand. 

Visa några bilder över nedskräpade stränder och hav. Fråga eleverna varför de tror skräpet är där? Diskutera 
vad som händer med djur i området om de äter skräpet, att de kan bli sjuka och till och med dö. Ge dem tid att 
tänka på andra saker som kan hända.

Dela in klassen i fyra delar. Klipp ut händelsekorten och lägg i en burk så att en lagmedlem i taget kan dra ett 
kort med en händelse på. Laget måste agera ut detta scenario framför klassen.  Sedan kan man be klassen 
gissa vad som har hänt. 
Laget kan avslöja händelsen de spelat upp om de inte lyckas gissa rätt. Klassen kan sedan bestämma en 
lösning för hur man undviker det som spelats upp och hur man räddar miljön.

Händelsekort:

En familj har en picknic vid en av parkens bänkar och bestämmer sig för att lämna alla matförpackningar där. 
Senare kommer några fåglar och ser glänsande skräppapper, tror att det är mat och börjar äta av dem. En fågel 
sväljer skräpet och kvävs, den andra får ont i magen! 

Det är en väldigt blåsig dag och en dam står och packar in matvaror i sin bil. En plastpåse blåser plötsligt iväg, 
damen försöker springa efter men hinner inte. En hungrig sköldpadda simmar i havet och ser vad han tror är en 
smaskig vit manet. Men den har konstiga märken som sköldpaddan inte känner igen. Han äter upp maneten, 
som egentligen är plastpåsen, och ett par timmar senare mår han inte alls bra. 

Det har varit en stor gatufest där alla hade kul och åt och drack ur snabbmatsförpackningar. Ingen såg 
några soptunnor och tog för givet att det skulle städas upp så alla lämnade skräpet på marken. Men innan 
några städare kom började det spöregna vilket gjorde att skräpet spolades bort och hamnade i havet. 
Plastförpackningarna flöt omkring och fiskar och plankton åt av dem för att de trodde det var mat.   

Ett litet barn bygger ett sandslott och använder några plastkorkar från familjens vattenflaskor som utsmyckning. 
Efter ett bad glömmer hon bort sitt fina slott och åker hem med sin familj. Plastkorkarna spolas ner i havet där 
de finns kvar i hundratals år. En albatross är ute o letar mat till sin unge när den ser en kork som flyter på ytan.  
Den tror att det är bra mat, plockar upp det och matar sin unge med den. Ungen äter den men efter ett par 
dagar blir den sjuk och dör med magen full av plast. 

En flicka köper en ansiktstvätt som hon ser i en reklam där man säger att ”den håller huden ren tack vare små 
mikropärlor som får dig att skina”.  Hon använder den varje dag och det blir inget ”fantastiskt sken” från huden. 
Samtidigt finns det små djurplankton o havet som äter de ”små mikropärlorna som får dig att skina” för att de 

Volvo Ocean Race

Guide för lärare • Kapitel 3
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Övning för:
• Teamwork
• Kommunikation

SPRÅK
Debattera om engångsplast är bra eller dåligt för 

Detta behövs: 

Eleverna

Instruktioner:
Skapa två lag med sex elever där det ena laget ska argumentera att ”engångsplast är bra för havet” och det 
andra laget ska argumentera att ‘‘engångsplast är dåligt för havet”. Hälften av eleverna kan vara researchers 
och den andra halvan kan vara talare/ debattörer.  Ge lagen tid att göra research och bestämma sina argument. 
Be dem använda läsunderlaget för Kapitel 1 och Kapitel 2. 

Resten av klassen kan vara publik och ge dem olika frågor att ställa efter debatten, och de kan också komma 
på egna frågor. Lagen får två minuter var för att presentera sina respektive argument. Efter detta kan de ha en 
öppen debatt med frågor och motfrågor innan de återigen får två minuter för att avsluta sin argumentation.  

Lärare kan vara domare eller låta eleverna rösta om vilket lag som vann debatten. 
 

tror att det är mat. Dessa djur äts av större djur som fiskar som sedan fångas av fiskebåtar. Sedan äts fiskarna 
av människor. 

Att spela upp dessa eller andra händelser som eleverna kommer på får dem att fråga sig vad som hänt och hur 
det kan undvikas. Eleverna övar sig på att tänka tillsammans och på att lösa problem. 

Övning för: 
• Kreativitet
• Finmotorik  
• Klippa/klistra och organisation 

Bild
Från skräp till skatt

Detta behövs:

Tvättat plastskräp, sax, lim/klister, färger, penslar, papper, 

färgpennor, paljetter, pysselpynt. 

Instruktioner:

1. Be eleverna välja ut plastskräp och att de ska säga till vad de ska göra av det.

2. Pappret kan användas som bakgrund för konstverket. Hjälp dem med att klippa och klistra om det behövs. 

3. Låt eleverna vara kreativa med sina verk med hjälp av pyntet. 

4. Låt eleverna visa upp resultaten för klassen, vad det föreställer och vad för material de använt. 

• Jämföranden
• Utforskning 
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Övning för:

• Observationer 
• Utforskande
• Analyserande
• Förståelse
• Flyta eller sjunka

NATURKUNSKAP
Naturligt eller syntetiskt

Detta behövs: 

Hudtvätt med mikroplaster och en hudtvätt med naturliga 

ämnen som valnöt eller havre. 

Det behövs två burkar per grupp om fyra. 

Kranvatten.

Märkpenna för att märka bukarna.

Instruktioner:

1. Diskutera mikroplaster, att de kommer ifrån hudtvättar eller tandkräm. Se underlaget till Kapitel 2. 

2. Dela in klassen i lag om fyra. 

3. Varje lag får en burk som märkts med A & B. Lägg i en matsked syntetisk hudtvätt i (A) och en matsked (B) 
– OBS – Säg inte till eleverna vilken burk som är vilken.  

4. Häl vatten i burkarna så att de blir fulla till 2/3 och stäng locket. 

5. Skaka innehållet så att det blandas med vattnet. 

6. Låt eleverna observera innehållet

7. Be eleverna anteckna vad som händer i varje burk

8. Vad var skillnaderna mellan burkarna? Vad hände med innehållet i burkarna? Vilka bevis hittar de?

9. Diskutera varför de var olika  

10. Prata om varför man använder mikroplaster och var de används till.

11. Släng inte mikroplasterna i vasken när ni är klara. Filtrera vattnet genom en handduk och släng den i en 
papperskorg. 

Notera att alla mikroplaster inte flyter.  
Många mikroplaster sjunker till botten av havet. 

Volvo Ocean Race

Guide för lärare • Kapitel 3
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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 göra intervjuer med förskolor genom 
direktsända och inspelade seminarier på nätet! 

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/education 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! 

Host City

Alicante

Lisbon

Cape Town

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajai

Newport

Cardiff

Gothenburg

The Hague

Stopover Dates

11 – 22 October 2017

31 October – 5 Nov 2017

24 Nov – 10 Dec 2017

27 Dec 2017 – 2 Jan 2018

17 January – 7 Feb 2018

1 – 5 February 2018

24 Feb – 18 March 2018

4 – 22 April 2018

8 – 20 May 2018

27 May  – 10 June 2018

14 – 21 June 2018

24 – 30 June 2018

Värdstad

Alicante

Lissabon

Kapstaden

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajai

Newport

Cardiff

Göteborg

Haag

Datum för hamnstoppet 

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

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. 



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

Utbildningsmaterialet skapades av marinbiologen Lucy Hunt. 

Illustrationer och design av wearesmall.es  

Se också:
FN:s Clean Seas Campaign

Founding Principal Partner Principal Partner Main Partner

We Support

volvooceanrace.com

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