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Introduktion
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 kapitel 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 
• Arbetsblad (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! 

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 kapitel 
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 4. 

Ämne

Geografi

Historia

Naturvetenskap och 
matte

Språk

Globalt medborgars-
kap 

Bild

Övningsblad 1 Övningsblad 2

Förädling Cirklar och linjer

Konstruktion och 
design

Nya ord, matcha ord, 
minne

Tillverkning och produktion

Matcha ord, research, 
reportage

Övningsblad 3

Mitt positiva plastavtryck

Historisk användning av föremål

Hut man gör positiv förändringCirkulär ekonomi Lära av naturen

Pyssel Rita

Skriva ett kontrakt, läsförståelse, 
matcha ord

Kreativitet, utsmyckning 

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. Till exempel förädla plast till konst. 

5. Diplom & märken

6. Frivilliga klassrumsaktiviteter



5

Gör er egen bioplast i klassen! En bioplast är gjord av naturliga och återvinningsbara ämnen som växtfetter, 
majsstärkelse eller bananskal. Det är plast som kan brytas ner naturligt i miljön utan att skapa föroreningar.  

Instruktioner:
1. Blanda alla ingredienser i kastrullen.

2. Koka blandningen tills den är tjock och klar.

3. Droppa i 1-2 droppar färg om du vill ha färg på plasten.

4. Hål ut blandningen på pappret i formen du vill ha (OBS: blandningen är het, låt svalna något innan du 
formar den).

5. Ta bort alla bubblor duser med hjälp av tandpetaren. 
 
Alternativt: Skapa en form eller mall.  

6. Låt blandningen svalna i två dagar eller tills den stelnat helt.  
 
Alternativ: om du vill att den ska vara mer gummiaktig – häll i lite mer glycerin, ju mindre glycerin desto 
sprödare blir plasten. 
 
Observera: När plasten har svalnat och stelnat kan den inte längre formas, detta måste göras medan den 
är varm.  

Nästa steg:
Diskussion
Fråga eleverna följande frågor:
Trodde du att vi kunde göra vår egna plast?
Varför tror ni glycerinet gör plasten mer gummiaktig?
Hur länge tror ni bioplasten varar jämfört med plast från olja?
Tror du den här typen av plast är farlig för miljön?
Fråga eleverna vad den allra första plasten var gjord av – var det en bioplast? (Ta en titt på tidslinjen i 
presentationen för Kapitel 2) 
Vilket är det bästa sättet att slänga bioplasterna? Kan de hitta svaret på nätet? 

Ni övar:
• Mätning
• Observation
• Insamlande
• Kommunikation 

Möjliga klassrumsaktiviteter som berör flera skolämnen:

NATURKUNSKAP 
Fantastisk bioplast

Detta behövs: 

• En platta för att värma
• En kastrull
• Bakpulver
• En tandpetare
• 10ml destillerat vatten
• 0.5-1.5g glycerol
• 1.5g majsstärkelse 
• 1ml av vit vinäger
• 1-2 droppar karamellfärg (Om du vill att 

plasten har en färg) 
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Ni övar:
• Teamwork & samarbete
• Räkna och inlärning
• Jämförelser/analyser
• Koordination 
• Lära sig om processer
• Logiskt tänkande

NATURKUNSKAP & FYSISK AKTIVITET
Cirkulär och linjär process

Detta behövs:

• Utrymme för två lag att röra sig på
• 2 stora papplådor per lag (en för ”råvaror” och en för 

”avfall”)   
• Insamlad plast som delats in i bitar (tillräckligt för att fylla 

en låda per lag)  
• Tomma små lådor (5 per lag) t.ex. lunchlådor eller 

glasspaket

Instruktioner:
1. Dela in gruppen i fyra lag eller fler.

2. En del lag är linjära och står på en linje. I början av ledet står ”Produktionsledaren”. I slutet på den står 
Produktionsavslutaren och Produktionsövervakaren. 

3. Andra lag är cirkulära och formar en cirkel. I början av cirkeln står ”Produktionsledaren” och i slutet står 
Produktionsavslutaren och Produktionsövervakaren (bredvid ledaren).

4. I början av cirkeln/ledet står en stor papplåda full av råvaror (uppklippt plast). Varje Produktionsledare har 
fyra lunchlådor. Ledaren startar spelet med en av lunchlådorna och fyller den med plast från råvarorna. Den 
skickas sedan vidare längs med ”Produktionskedjan” fram till Produktionsavslutaren och varje gång den når 
slutet så räknas den av Produktionsövervakaren. Lunchlådorna kan bara skickas åt ett håll längs med kedjan. 
För de linjära lagen måste Produktionsavslutaren tömma ut råvarorna i lunchlådan i  avfallslådan i slutet av 
kedjan innan lunchlådan kan skickas till början igen. De cirkulära lagen kommer att kunna tömma sina råvaror 
tillbaks i råvarulådan och ge lunchlådorna direkt till Produktionsledaren. 

5. Bestäm en tid för lagen att räkna så många färdiga produkter som möjligt. 

6. I slutet av spelet får eleverna analysera: skillnaden mellan avfallet hos linjära och cirkulära lag, skillnaden i hur 
mycket resurser de har kvar, tog det slut för någon? Skillnaden i hur många ”färdiga” produkter lagen har. 

Alternativ:
Utse en eller fler oberoende ”kvalitetskontrollanter” som kan gå mellan lagen och se att alla ”färdiga” produkter 
håller standarden och är fyllda upp till kanten.  

Alternativ för unga barn: 

Lagen står i linje eller i en cirkel. En stor låda med råvaror står i början och en stor tom låda för avfall i slutet. 
Barnen kan skicka plast med händerna längs med kedjan. De kan inte släppa någon plast på marken. Allt måste 
plockas upp och skickas till slutet på kedjan. I slutet på linjen måste plasten tömmas i avfallslådan men den 
cirkulära gruppen kan lägga tillbaks det i råvarulådan. 

Diskutera följande med eleverna:
Vilka lag får slut på råvarorna först? Vem skapar mest avfall? Vem återanvänder mest plast? Diskutera vad som 
funkar bäst – linjärt eller cirkulärt? Vilket är bäst för att leva upp till flest ledord? 
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SPRÅK & DRAMA
Reporter i havets tjänst 

Instruktioner:
1. Med dina elever: 

a. Titta på Sky Ocean Rescue Report på nätet:  
    https://news.sky.com/feature/sky-ocean-rescue-10734494  
b.  Titta på en nätrapport: 

https://www.volvooceanrace.com/en/news/10507_Millions-of-micro-plastic-particles-found-in-European-
waters.html

2. Be eleverna att göra research för en nyhet på nätet om havsmiljön och plastföroreningar. 

3. Be dem förbereda ett nyhetsinslag med en rubrik och en skriftlig rapport. Sedan kan de förbereda tre 
slides med bara bilder för att visa sitt inslag för klassen. 

4. Den sista delen i projektet är att presentera inslaget som att det vore en rapport i Sky Ocean Rescue. 

Nästa steg::

Ha en stund för frågor och svar efter varje presentation. Be klassen eller skolan att gå med i Clean Seas kampanj 
på nätet och att de ska anta utmaningen på www.volvooceanrace.com/pledge för att hjälpa till att göra havet 
renare. 

För yngre elever: 

Läs en artikel för eleverna och visa en video från länkarna ovanför. Be dem att rita en bild som beskriver det du 
precis berättat för dem. Be dem sedan att visa upp sina bilder och att berätta för dig och klassen om tre fakta 
från historian ni gått genom. 

Eleverna ska låtsas att de är reportrar för ett nyhetsprogram om havsmiljön

Ni övar:
• Research
• Kommunikation 
• Språk
• Drama

Detta behövs: 

• Access till dator
• Access till internet för research
• Access till videoutrustning eller telefon 

med video
Alternativ: Eleverna rapporterar framför 
hela klassen utan kamera. 
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Instruktioner:

Välj ut två lag om 6, ett lag ska debattera för att ”linjärt är bättre än cirkulärt” och motståndet ska tala för att 
”cirkulärt är bättre än linjärt”. Hälften ska vara researchers och hälften sa vara talare. Ge lagen en utsatt tid för 
att göra research och för att de ska öva på vad de vill säga under debatten. Säg till dem att anvädna sig av 
läseböckerna i Kapitel 2, 3 och 4. 

Resten av klassen kan vara publik och du kan ge dem olika frågor att ställa, och be dem att komma på 
egna frågor att ställa efter debatten. Det första laget får två minuter att presentera sitt argument, sedan får 
motståndarna lika lång tid för att presentera sitt. Efter detta kan debatten öppnas upp för frågor i några minuter. 
Sedan ges lagen tid för att komma på avslutande kommentarer i debatten och två minuter var till att tala – nu får 
det andra laget inleda.

Lärare kan vara domare eller så kan du låta klassen rösta för vilket lag som vinner genom att se vem majoriteten 
väljer.

Ni övar
• Teamwork
• Kommunikation 
• Jämförelser
• Research 

Ni övar: 
• Kreativitet 
• Finmotorik
• Uppfatta grunderna i förädling

Detta behövs:

• Utrymme för debatt
• Bord
• Stolar
• Tillgång till internet för research 

Detta behövs:

• Gamla plastpåsar (runt 12 för ett 
hopprep) 

• Sax
• Tejp

SPRÅK & DRAMA
DEBATT: ”Linjär bättre än cirkulär” 

BILD
Förädla gamla plastpåsar till hopprep 

Instruktioner:
1. Be eleverna att ta med gamla plastpåsar som kan finnas hemma eller i skolan.

2. Klipp påsarna till rektanglar och klipp bort handtagen.

3. Klipp rektangeln till strimlor.

4. Knyt ihop strimlorna tills du har den längd på hopprepet du önskar.

5. Ta sex långa strimlor och tejpa ihop dem i en ända. Tejpa sedan ihop strimlorna bak på en stol som ett 
fäste. 

6. Fläta ihop de sex strimlorna över varandra.

7. Gör om detta med sex andra strimlor.

8. Se till att repet har bra vikt för att kunna svängas runt bra.

9. Tejpa ihop ändarna på hopprepet med tejp för att skapa handtag för hopprepet.  
Nu har eleverna skapat ett hopprep från förädlade gamla plastpåsar och nu kan de använda det för att leka 
med! 
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Utmaningar, certifikat och mer info

När eleverna gjort färdigt övningsbladen och utmaningarna för varje kapitel 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! 

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 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 Maj  – 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

Utbildningsmaterialet skapades av marinbiologen Lucy Hunt

Illustrationer och design av wearesmall.es   

Se också:
UN Environment Clean Seas Campaign 
(cleanseas.org)
Ellen Macarthur Foundation
(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy)
Circular Ocean
(www.circularocean.org)

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


