
Uppgifter till lektionen Optimist för havet

Titta på lektionsfilmen tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=vTai2SZWSFk&t=87s 
Dela in eleverna i grupper om tre till fyra elever i varje grupp. Be dem att diskutera och att någon 
i gruppen för anteckningar och skriver ner några ord om vad de har diskuterat. Prata i storgrupp 
och be varje grupp presentera några av sina punkter från varje del.

Problemet

• Var kommer skräpet ifrån?  
• Kan skräp flytta på sig och hur skulle det kunna gå till? 
• Om du skulle slänga ett skräp på gatan utanför skolan, vad skulle hända med det? Hur skulle 

det kunna hamna till havet?
• Varför tror ni att man kastar skräp på gatan?

Skräp

Eleverna fortsätter att diskutera i grupperna. Dela ut var sin påse med skräp till alla grupperna. 
Låt eleverna sortera var man ska lägga de olika skräpen och diskutera frågorna nedan. 

• Hur skulle du sortera dessa skräp?
• Hur gör man på stan, går det att sortera? Eller var slänger man sitt skräp?
• Vilket tror du är det vanligaste skräpet?
• Vilket är det värsta skräpet tror ni, och varför tror ni att det är värst?
• Vilket skräp är värst för djuren? Kan djuren skada sig på de olika skräpen? På vilket sätt?

Lösning

Alla städer har någon form av städning av staden, en del oftare och en del mer sällan. Men det 
är ingen långsiktig lösning, för skräpet hinner ju ofta blåsa iväg innan någon har hunnit städa 
upp det. Och att det städas gör också att vi inte riktigt förstår hur mycket skräp vi människor 
slänger på marken. Hur kan vi göra för att minska nedskräpningen? Vi behöver förändra hur vi 
människor beter oss. Hur gör man det? Fortsätt att diskutera i grupperna.

• Hur tycker ni att man ska göra för att minska nedskräpningen? 
• Vilket skräp ska ingå? 
• Ska man kunna sortera på stan? 
• Vad kan man använda skräp till?
• Vad kan var och en av er göra för att minska nedskräpningen?
• Vad kan ni som skola göra? 
• Hur gör man för att påverka dem som bestämmer? 



Enskild övning

Föreställ dig att det är du som bestämmer i din stad. Du kan bestämma vad som helst och det 
blir precis som du har tänkt dig. En dag när du är ute på promenad går du förbi ett super-
skräpigt område. När du fortsätter gå din vanliga promenad blir det bara mer och mer skräp 
längst med vägen. Du bestämmer dig för att genast göra något åt saker. Din stad ska bli skräp-
fri, nu och för alltid! Men hur gör man då om man inte vill städa efter andra hela dagarna? 

Hur gör du? Vem tar du hjälp av? Skyltar, böter, fängelse, berätta om problemen, förbjuda 
förpackningar så att det inte går att skräpa ner med, hur ska man då få sin glass eller sallad? 
Fundera och skriv ner din masterplan!

Klassens informationskampanj

Gör en egen informationskampanj, hur ska ni få eleverna på er skola att sluta skräpa ner? Sätt 
er i gruppen och klura tillsammans ut hur er kampanj ska se ut. Om ni vill kan ni ta hjälp av 
frågorna nedan för att komma igång. 

• Vad vill ni berätta och för vem? 
• Vilket sätt är bäst att använda för att nå många?
• Behövs det bilder för att förklara? 
• Vad ska vi skriva för att göra budskapet tydligt för målgruppen?

Skriv ihop ert förslag och presentera för de andra i klassen.

Utmana andra klasser på er skola; vem kan påverka flest? Hur många personer hinner ni 
informera och berätta om nedskräpning för på en vecka? Man kan prata med föräldrar, 
syskon, kompisar, fotbollslaget, grannar, busschauffören med flera.

Skräplabbet - skraplabbet.se

Hur kan ni göra för att lära er mer om nedskräpning och hur man kan arbeta för att vi ska få en 
hållbar värld? Berätta mer om Grön Flagg, vad är det och varför ska ni vara med? Berätta om 
vad skräplabbet är och hur klassen kan arbeta med materialet.

Pysselboken

Pysselboken kan användas när det finns tid över i klassrummet eller så kan eleverna ta hem 
den och pyssla med föräldrar och syskon. Räcker inte pysselböckerna eller om fler klasser vill 
använda dem går de också att ladda ner digitalt för utskrift på skraplabbet.se/topic/sea 
under Optimist för havet.


