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Berättelsen om Olle och hans släktingar består av 12 kapitel. Till varje sida finns lektionstips med 
hänvisning till de kapitel du läser.  Till vissa kapitel finns mer förklarande text som knyter an till 
berättelsen. Det finns även tips på dramalekar i ett antal kapitel. 

Du får själv anpassa lektionstipsen efter den åldern som passar dina elever.  För att fördjupa er mer i 
ämnet hänvisas till webbsidor och litteratur. I innehållsförteckningen kan ni snabbt hitta lektionstipsen 
och till vilket kapitel de tillhör.

Berättelsen är tänkt som en introduktion till att vilja veta mer om miljöfrågor som berör havet.
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Kapitel 1

Var ligger Kosteröarna?
För att ni ska kunna följa Olles resa från Kosteröarna ner till Göteborg är det bra att ta fram en karta 
över Bohuslän. Där kan ni hitta Långagärde som ligger på Sydkoster. Ni kan också titta på olika orter 
som ligger mellan Kosteröarna och Göteborgs skärgård. Kanske några elever har varit på några av plat-
serna längs kusten. Låt dem berätta vad de har gjort där och hur det ser ut!

Kosteröarna
Dessa två öar, Syd- och Nordkoster ligger längst upp i Bohuslän utanför Strömstad. Olle och havet 
handlar om livet för fiskebefolkningen förr i tiden just på dessa öar. Idag ser där annorlunda ut. 
För att ta sig ut till de här öarna tar du båt från Strömstad.
Det bor inte så många människor här året runt men det kommer desto fler besökare på sommaren.
Ta fram en karta och leta reda på var öarna ligger.
Hur många människor bor här året runt?
Hur många barn bor här?
Ta reda på vad folk arbetar med. Arbetar de på ön eller måste de åka in till fastlandet.
Finns här förskolor och skolor?
Hur ser det ut på ön? Gör gärna en tredimensionell karta och placera ut hus, badplatser, båthamnar, 
vägar och annat du kan komma på.

Kosterhavets Nationalpark
Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och invigdes i september 2009.
Kosterhavet ligger utanför Strömstad i norra Bohuslän.  I anslutning till Kosterhavet finns ett naturum. 
Det ligger på Sydkoster vid Ekenäs.
Naturummet har utställningar och klappakvarium. Vill du snorkla så finns det snorkelleder också.
(Det finns även en snorkelled ute på Stora Amundön i Göteborg.)
I Kosterhavets nationalpark finns 12 000 arter, hälften under ytan och hälften på land. Här finns både 
unika, sällsynta och vanliga arter. 

Ta reda på vad en nationalpark är?

Vilka nationalparker finns det i Sverige?

Vilka bestämmelser och regler finns det för nationalparkerna?

http://extra.lansstyrelsen.se/kosterhavet/Sv/Pages/default.aspx

https://www.vastsverige.com/stromstad/produkter/naturum_kosterhavet/

www.nationalparker.se

http://kosteroarna.com/
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Göteborgs skärgård 
Utanför Göteborg finns södra och norra skärgården. Vilka öar tillhör den södra respektive den norra? 
Ta fram en karta och pricka ut var de olika öarna ligger. Finns det några fiskare på dessa öar? Ta reda på 
om det finns förskolor och skolor på dessa öar! Öarna i Bohuslän är kända för sina kala klippor. 
Hur ser det ut på öarna i Göteborgs skärgård?
Ta gärna med din grupp på en båttur till en av öarna. Gör en exkursion . 
Hur ser husen ut på ön? Hur ser naturen ut? Får man köra bil, moped, cykla?

Gör ett timglas

Gå ut på en strand. Känn på sanden. Är den torr eller våt. Hur känns den i dina händer? Är 

den varm eller kall, len eller hård? Ta gärna av dig skorna och gå barfota i sanden.

Material: 
u 2 st petflaskor 

u Lim/kraftig tejp och torr sand. Viktigt att sanden är torr.

Häll sanden i den ena flaskan. Lämna ca 1 dm kvar med luft.

Sätt den ena flaskan mot den andra med öppningen mot varandra. Tejpa ihop dem eller 

använd en limpistol. 

Nu har ni ett färdigt timglas och kan mäta tiden. Vänd på timglaset och se på sanden hur 

lång tid det tar att rinna från den ena flaskan till den andra.

Siffran åtta
Bläckfiskar har mellan åtta och tio armar. Vad använder de sina armar till? Hos flera arter av bläckfisk 
finns en bläcksäck. Vad är det för något och vad innehåller den? Vad använder bläckfisken vätskan i 
bläcksäcken till? Färgämnet i bläcksäcken använder vi människor till olika saker. Kan du ge några exem-
pel på vad färgen har använts till? Vad heter färgen?  
Rita av en bläckfisk och berätta om var den lever, vad den äter mm.
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Spindlar på stranden
Det finns spindlar som lever på gräsbevuxna stränder där det ligger tång uppblåst. De springer fort och 
söker skydd bakom en sten eller i en grästuva. De vanligaste kallas för vargspindlar. Varför lever dessa 
spindlar på stränderna? Spindeln har åtta ben. Den har en framkropp och en bakkropp. Hur sitter benen 
fördelade på spindeln? Vad finns det för olika spindelarter i Sverige. Hur och varför spinner de  sina nät? 
Kan du hitta ett spindelnät? Gå ut eller titta inomhus om du kan se ett spindelnät. Hur ser det ut? Kan 
du rita upp ett?  Vad äter spindlarna? Spindlar har fasettögon och ser världen på ett speciellt sett. Om 
du har så ta fram en fasettkikare och låt eleverna titta på olika saker genom den.

LEK

Ett skepp kommer lastat
Alla sitter i en ring och passar ett föremål mellan sig. Använd t.ex. en snäcka. När man passar snäckan 
till en kompis säger man ” ett skepp kommer lastat”.  Då frågar kompisen - Med vad då….. och den som 
skickat snäckan svarar med något som båten är lastad med. Man kan ha ett tema på lasten t.ex. olika 
fiskar, grönsaker eller något på bokstaven A, B osv.

Skeppsbrott
En hinderbana byggs utav alla möjliga redskap. Har ni tillgång till en gympasal så använd redskapen där. 
Använd annars stolar, kuddar, filtar och annat som ni har. Är ni ute i skogen så använd naturmaterialet 
där, stenar, stubbar, träd, trästockar mm. Det ska gå att ta sig fram på banan utan att nudda golvet/mar-
ken.

Utse en eller två personer, beroende på hur stort skeppsbrottet är, till att jaga övriga deltagare över hela 
banan. De som blir tagna får sätta sig på en bänk vid sidan av och vila tills nästa runda. Nuddar man 
golvet/marken är man självtagen.

Låt bara tre personer sitta på bänken, när en fjärde person blivit tagen och ska sätta sig får den deltagare 
som blev tagen tidigast återgå in i leken. Då blir det mer som en avbytarbänk och alla får vara med och 
leka mer. Byt jagare ofta.
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Fisknät
Vad finns det för olika fisknät? Fisknät gjorde man av knopar. Man använde en speciell nätnål. Hur ser 
den ut? Du kan testa att göra olika knopar som kan vara bra att ha för olika ändamål, ex råbandsknop, 
olika halvslag, överhandsknop, skotstek eller timmermansstek. Det finns många fler. Titta i böcker och 
lär dig några av dessa!

Material: 
u Snöre eller garn

u Litteratur: Praktiska knopar: steg för steg , Barry Mault 

u Knopar som förenklar ditt liv, Miki Anagrius

Gör gärna ett studiebesök på repslagarmuseet i Älvängen. 

https://www.repslagarbanan.se/

Sill 
Man pratar ofta om sillperioderna. Vad menar man med en sillperiod? Hur många var de? Hur ser en 
sill ut? Hur lever de och vad äter de? Vad är ett sillstim? Låt alla barnen/eleverna rita och måla en sill 
och häng upp alla tillsammans så får ni ett helt sillstim! Köp sill och låt alla smaka (gärna MSC-cer-
tifierad eller Krav-certifierad). Vilka traditioner har vi kring sillätandet?  Var får man fånga och var får 
man inte fånga sill idag? Hur förvarade man sill förr i tiden när man inte hade kyl och frys?

Silltunnor
Man packade sillen i i så kallade silltunnor där sillen lades på rygg i tunnan. Tunnorna kunde då väga 
upp till 120 kg. Det fanns speciella tunnbinderier med anställda tunnbindare. Tunnbindarna kallades för 
”kyparna”. Under 1790-talet producerades tio tunnor sill per man och dag. Tunnorna fick bara göras av 
ek och bok. Sillhanteringen krävde mycket salt och tunnor. 

Mer om sillfiske finns i kapitel 4.
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LEK

Sardinburken
Samla alla i en ring. Bestäm vem som ska springa och gömma sig. Under 
tiden personer gömmer sig  räknar alla andra till 100. Därefter börjar alla leta. Den som hittar den 
gömde säger ingenting utan försöker tyst att gömma sig på samma ställe tätt intill den gömde.  Det 
blir trångt som i en sardinburk. Den som hittar gömstället först får gömma sig nästa gång eller bestäm 
turordning som ni vill.

Charader 
Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. Leken kan utföras även om deltagarna 
inte har något gemensamt språk. Här övar man på att samarbeta och vara en del i ett sceniskt samman-
hang. Andra färdigheter som övas kan vara mim, tydlighet, observation. 
En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan 
person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och 
blir delaktig i aktiviteten på något sätt. Den som går in måste inte göra exakt samma sak, utan kan göra 
någonting annat som hänger ihop med den utförda aktiviteten.  Därefter går nästa person som förstår 
aktiviteten in på scenen och blir delaktig i det som pågår. Fortsätt till dess att alla är uppe på scenen och 
är delaktiga i aktiviteten. Om det finns några som inte förstår aktiviteten så måste de som står på scenen 
bli tydligare och mer uppenbara.

Förslag på aktivitet: 
Någon som fiskar
Fiska krabbor, krypa som en krabba
Ro en båt
Hissa segel
Fågelskåda
Simma
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Hummer och andra kräftdjur
Hummern är ett kräftdjur och tillhör gruppen leddjur. Den saknar skelett men har ett skyddande skal 
utanpå kroppen. När hummern och andra kräftdjur växer byter de skal. 
Hur ser en hummer ut? Rita och berätta hur och var den lever?
Hur gammal kan den bli? Vad menar man med att hummern ömsar skal?
Hummer får man nuförtiden bara fiska under speciella tider. Varför är det så? Hur fiskar man hummer? 
När får man fiska dem?
Det finns andra kräftdjur såsom kräftor, räkor, krabbor, gråsuggor och vattenloppor. Ta reda på mer om 
dessa djur.

Krabbor
Det finns olika krabbarter och exempel på dessa är vanlig strandkrabba, krabbtaska, trollkrabba, sim-
krabba m.fl. Vanlig strandkrabba finns på hela västkusten upp till västra Östersjön. Den trivs på alla 
slags bottnar och gärna på grunt vatten. Krabbtaskan är Europas största krabba. Den kan väga upp till 
7 kg. Det är den här som vi vanligtvis äter och som du kan köpa i fiskaffären. Ta reda på hur den fiskas 
och vad som händer om vi fiskar för många!

Det finns krabbor som har kommit till Sverige från andra länder och de ska inte vara i svenska vatten. 
De kallas för invasiva främmande arter. Hittar ni någon sådan ska ni inte sätta tillbaka den i havet igen. 
Det är ullhandskrabban, penselhårskrabban och blåskrabban. Ta reda på hur de ser ut. Ni kan rapportera 
in om ni hittar några sådana. 

Det gör ni på ”Rappen”.  https://www.havochvatten.se /rappen

www.vattenkikaren.gu.se

Fiska krabbor
Ni behöver hinkar, krabbspön och agn.
Krabbspön gör ni enkelt av snöre med en träklyka på. Agn kan vara blåmusslor eller räkor. Hittar ni inte 
musslor ute så kan ni köpa det hos fiskhandlaren. 

Obs! Allt ni fångar från havet är levande så var försiktig med dessa växter och djur. Släpp tillbaka allt i 
vattnet när ni är klara.

Krabba
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Oljelampor med tran
Förr i tiden hade man inte el och därför fick man använda annat för att få värme och ljus i husen. Vad 
använde man för att få ljus? Vad använde man för att få värme i husen? 
Vad är tran och vad gjordes av den? Hur får man fram tran? Man framställde tran av sillen i så kallade 
trankokerier. Var fanns trankokerierna någonstans?
Man använde även tran till att smörja in stövlar och kläder. Varför gjorde man det? Man tillverkade 
även tvål av tran. 

För att tända eld var det bra att tälja spån och lägga in i brasan? Att tälja med kniv är bra att kunna men 
man måste följa regler hur man använder en täljkniv och när man får använda kniv. 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/molndal/for-ledare/

knivregler/

Litteraturtips:
Tälja och snida i trä, Max Bainbridge

                                                                                                                                 

Bohusstickning
Mellan 1939 – 1969 var textilföretaget Bohusstickning aktivt. Det gav inkomst åt fattiga familjer i 
Bohuslän. Mönster till klädesplaggen, framförallt tröjor, designades av mönsterskapare och stickades 
för hand av kvinnor i Bohuslän. De såldes i butiker och modehus. Hur ser dessa tröjor ut? Ge exempel 
på fler plagg som stickades. Vilket material (typ av garn) användes till plaggen? Varför är ull ett så bra 
material. Vilka djur kommer ullen ifrån?

Pröva att sticka en liten provlapp av ullgarn. 

Material: 
u Stickor gärna i trä

u Olika restgarner i ull

https://www.bohuslansmuseum.se/produkter/?store_category=stickning
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Kapitel 2

Torsk, kolja och vitling
Ta reda på hur dessa fiskar ser ut, vad de äter och var de trivs bäst i havet?
Gå till en fiskaffär och titta på olika fiskar som säljs. Där kanske du kan se några av de tre fiskarna. 
Ställ gärna frågor till fiskhandlaren om fiskarna Ex. på frågor: Var har fisken fiskats någonstans?
Får man fiska hur mycket fisk som helst?
Får man fiska vilken fisk som helst? När kommer fisken in till fiskhamnen?
Hur ser en fiskebåt ut idag? Hur mycket väger en fisk som ligger i fiskdisken?
Vad menar man med att filéa en fisk? Vad menas med att halstra fisk?

Litteraturtips:
Ut och fiska, 100 fiskar i färg. Magnus Bolle

Känn igen 25 fiskar, Björn Bergenholz

App: fiskguiden, Världsnaturfonden

www.vattenkikaren.gu.se

www.sportfiskarna.se

LEK

Kom alla mina havsdjur!
En person ropar: - Kom alla mina havsdjur.
De andra som står en bit därifrån, frågar: Hur då?
Då svara den första till exempel: som en krabba , som en fisk, som en manet, som en delfin, 
som en ål mm.
Havsbarnen går då som en ex. krabba. De går fram till den som ropar.
Gör likadant igen.

Vad finns i havet?
Börja med att utse en som är sjöpolis. Sjöpolisen står med ryggen mot de övriga som står bakom en 
linje. Alla frågar: Vad finns i havet? Sjöpolisen säger något som finns i havet och de andra tar då ett steg 
framåt. När sjöpolisen säger något som är skräp ska alla springa tillbaka till boet medan sjöpolisen ska 
försöka ta dem. Den som blir tagen blir sjöpolis, ensam eller tillsammans med den som var innan.
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Ostron

Torsk

Ostron (Europeiskt ostron)
Ostron har man ätit ända sedan sten- och bronsåldern. Ostron var vanligare på den tiden eftersom 
vattnet var varmare. Även vikingarna åt ostron. I Bohuslän har man fiskat ostron sedan 1600-talet. I 
mitten av 1800-talet fångade man 40 - 50 ton ostron men därefter minskade det stadigt.  Ostron trivs i 
skyddade vikar på 3 - 8 meters djup helst på sandiga bottnar. Ostronet består av två skalhalvor med en 
slutmuskel som används för att öppna och stänga skalhalvorna.

Gå längs stranden och se om du kan hitta ostronskal. Förväxla inte ostronet med det japanska 
jätteostronet som har kommit in i våra vatten i Sverige. Vad äter ostronen? Det fínns andra marina djur 
som gillar att äta ostron. Vilka? Hur stort kan ett ostron bli? Ostron lever i vatten med hög salthalt ( 
minst 25 promille). Ta med en salthaltsmätare ut och mät salthalten i ditt vatten. ( Finns att låna på 
Blåmusslan, marint pedagogiskt center på Askimsbadet). Hur varmt bör vattnet vara för att ostronen 
ska föröka sig?

Japanskt jätteostron
Har kommit till Sverige och sprider sig fort. 
Hur har det kommit till Sverige? 
Hur ser det ut och hur stort kan det bli?
Jämför det med det europeiska ostronet!
Det japanska jätteostronet är en 
främmande invasiv art. 
Vad menar man med det?

www.vattenkikaren.gu.se

https://www.havochvatten.se

www.sverigesnationalparker.se

Främmande arter i havet
Främmande arter kan vara växter, djur, svampar eller mikroorganismer som har spridits utanför sitt 
naturliga utbredningsområde av människorna. De kan ha spridits via fartygens barlastvatten eller som 
påväxt på skroven. Men alla organismer klarar inte att etablera sig i den nya miljön. Vattnet kan vara för 
kallt, för sött eller så kan de inte konkurrera med inhemska arter. När främmande arter sprider sig i sin 
nya miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur kallar man dem för invasiva främmande 
arter. De kan då hota den biologiska mångfalden.

Penselkrabba, blåskrabba, amerikansk kammanet, japanskt jätteostron och svartmunnad smörbult är 
några av de främmande arter som har kommit till Sverige. 
Ta reda på mer om dessa! 

Rapportera fynd av amerikansk kammanet, japanskt jätteostron och  

svartmunnad smörbult till: www.artportalen.se 

www.slu.se/akvatiskaresurser 

https://www.havochvatten.se/rappen

Rapportera fynd av penselkrabba och blåskrabba till: 

matz.berggren@gu.se eller 

https://www.havochvatten.se/rappen
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Rödspotta

Plattfiskar
Vilka plattfiskar känner du till? Varför heter de plattfiskar? Välj ut en plattfisk och rita och måla av den 
i naturlig storlek. Har du en banankartong eller liknande kan du göra en bottenmiljö som dessa fiskar 
trivs i. De trivs på mjukbotten vilken består av små- sten, sand, lera eller rester av växtdelar. 
Om du tar med dig en bottenskrapa ut kan du kanske med den få upp några små plattfiskar. Lägg dem i 
en plastbalja och studera dem noga. Släpp tillbaka fisken varsamt efter en stund.
Ni kan också åka till en fiskaffär och titta på vilka plattfiskar man säljer där? Låt eleverna fota av dem 
och skriv ut via kopiatorn och häng upp på väggen. Skriv gärna fakta intill.

Kamouflage
Plattfiskar kan vara svåra att upptäcka på botten. 
De efterliknar sin miljö och kan därför få ett liknande 
utseende som bottnen. Varför ser dessa fiskar ut som de gör och vad är det 
som är bra med detta? Ta reda på vilka fler djur i naturen som kamouflerar sig? 

Makrill
Makrillen är Bohusläns landskapsfisk. Det är en fisk som helst fiskas på våren och somma-

ren. Hur fiskar man makrill? Makrillen är lätt att känna igen. Hur ser den ut? Hur stor blir 

den. Den simmar i stim. Vad menar man med det? Hur ser makrillens kamouflage ut?

www.vattenkikaren.gu.se

www.sportfiskarna.se

www.havochvatten.se

Litteratur: 
Ut och fiska, 100 fiskar i färg. Magnus Bolle

Känn igen 25 fiskar, Björn Bergenholz

App: fiskguiden, Världsnaturfonden

Ål (europeisk ål)
Beskriv hur en ål ser ut - hur lång den kan bli, vad den äter och hur den lever!
Vad menar man med att ålar leker? Vad är en glasål och vad är en blankål? 
Var leker ålen någonstans? Var ligger detta ställe? Titta på en karta! Hur hittar den dit? 
Hur lång tid tar det för den att komma dit? 
Ålen är akut hotad. Vad menar man med det? Vad kan man göra åt detta? 
Vad ska man göra om man får upp en ål när man fiskar?

https://www.havet.nu/livet/al

Makrill

Ål
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Fåglar vid havet

Fisktärna
Fisktärnan är vanlig runt våra kuster. Den kan förväxlas med silvertärnan.
Förr i tiden kallade man den enbart för tärna men fisk syftar på att den äter just fisk liksom de andra 
tärnarterna.Fisktärnan har varit vanlig sedan 1700-talet. Idag finns det ca 25 000 par.
Ta reda på skillnaden mellan fisktärna och silvertärna. Hur ser båda fåglarna ut och vad skiljer dem åt? 
Ibland kan fisktärnan vara lite argsint och vill jaga bort människorna. Varför gör den det?
 
Fiskmås
Fiskmåsen finns över hela landet. Den är vanlig utmed kusterna. Dess latinska namn Larus canus bety-
der grå mås. Fiskmåsen kan förväxlas med gråtrut.Fiskmåsen äter det mesta och är därmed en allätatare. 
Den söker ofta föda i närheten av människan och kan flyga långa sträckor från häckningsplatsen för att 
hitta föda. Hur ser fiskmåsen ut? Jämför den med gråtruten! Hur ser man skillnad.
Vad äter den? Hur häckar den och hur många ungar kan den få?

Vilka fler fåglar kan du se vid havet?

Litteratur: Fågelboken - Sven Mathiasson

Hälleflundra
Den är en starkt hotad fisk. Vad menar man med det?
Den är en plattfisk och är den största plattfisken i Atlanten. Hur stor kan den bli och hur mycket kan 
den väga? Ta reda på var den lever och vad den äter. Mät upp utomhus eller inne i klassrummet hur lång 
hälleflundran kan bli. Mät även upp andra fiskar såsom makrill och sill och jämför storlekarna.                                                                                                                           

Rocka
Mantan, jätterockan, kan bli mer än sju meter bred och kan väga upp till 2 ton. Det finns ca 200 ar-
ter av rockor i världen varav ett tiotal arter finns utanför den svenska västkusten. Den svenska rockan, 
knaggrockan, kan bli 120 cm lång och väga 18 kg. Jämför hälleflundran och knaggrockan. Mät även den 
stora Mantan, jätterockan och jämför med den svenska knaggrockan. På gammel-Olles tid fanns det 
slätrockor. Finns de kvar idag? Hur ser knaggrockan ut och hur lever den?
Det är helt förbjudet att fiska rocka i svenska vatten. Rockor lägger speciella ägg. Ta reda på hur de ser 
ut. Ibland kan man hitta dem uppflutna på stranden. 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/

arter-och-naturtyper/knaggrocka.html

https://www.havet.nu

https://www.slu.se

https://ww.wwf.se/

App: fiskguiden, Världsnaturfonden
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LEK

Fiskarna i havet.
Hitta en bra plats utomhus. Placera 4 föremål  på var sitt ställe (fyrkant). 
Här ska fyra fisksorter ha sitt bo. Torsk, makrill, hälleflundra och rocka. 
Placera ut gruppen på de fyra olika ställena. I mitten lurar den farliga hajen. 
Utse en person till haj. När lekledaren säger t.ex. makrillarna! Gäller det för alla makrillar att springa ur 
sitt bo och sedan återvända tillbaka utan att bli fångad av hajen. Lyckas hajen fånga en makrill så blir 
den även en haj. Lekledaren kan också säga fiskstim! Då ska alla fiskar lämna sina bon. Ledaren ropar ut 
fisksorterna igen, när alla är ute och simmar försöker hajarna fånga dem igen tills alla barn blivit hajar.
                                                                                                                      
Havets djur
Alla deltagare sitter i en ring på stolar. Av ledaren tilldelas de varsin bild. Till exempel fisk, krabba, 
snäcka, maneter. En av deltagarna är utan stol och står i mitten av ringen. När denna person ropar ”Alla 
fiskar (krabba eller snäcka mm) byter plats, måste alla som fått fisken resa sig och snabbt hitta en annan 
stol. Personen i mitten skall nu se till att sätta sig på någon av de stolar som blir tom när fiskarna byter 
plats. En ny person hamnar i mitten och får välja vilket havsdjur som skall byta plats o. s.v.  
Om personen ropar ”Alla havsdjur byter plats” byter alla plats. Man kan hänga inplastade bilder på olika 
havsdjur runt halsen på barnen för att de lättare ska komma ihåg sitt djur.

Hajen kommer
Lägg rockringar på golvet och dela upp gruppen så att det står två till fem barn i varje rockring. Den 
rockring som barnen står i är deras bo och barnen är fiskar som bor i boet. Tilldela varje grupp ett eget 
fisknamn. Vid sidan om står ledaren och ett barn som är hajen. När ledaren ropar lax skall alla laxar ge 
sig ut på simtur utanför boet. Ledaren ropar ut alla fiskar, en grupp i taget. När alla simmar runt ropar 
ledaren: ”Hajen kommer” Då simmar hajen fram och ska ta så många av fiskarna som möjligt. De som 
hinner till sina bon klarar sig. De fiskar som blir tagna är nu hajar. Ledaren ropar ut fisksorterna igen, 
när alla är ute och simmar försöker hajarna fånga dem igen tills alla barn blivit hajar.
Förslag på fiskar: lax, torsk, kolja, makrill, rödtunga, sill, marulk, hälleflundra mm.

Hajen kommer - utan rockring
I vassen lurar en haj som försöker fånga småfiskar av olika slag. Vitlingen har sitt bo och koljan har sitt. 
hajen ropar: ”Alla vitlingar ut och simma!” och vitlingarna simmar ut i ”sjön”. Sedan kan hajen ropa: 
”Alla koljor ut och simma!” eller ”Hajen kommer!” När hajen ropar ”hajen kommer” ska småfiskarna 
simma till sitt bo så snabbt som möjligt för att inte bli uppätna av hajen. De som blir uppätna blir hajar 
och leken fortsätter tills alla är hajar. 
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Kapitel 3
Långafiske
Långan är mest känd som något vi äter kring jul. Den har varit festmat i över 500 år i Sverige. Vet du 
vad det är för maträtt? Hur tillagar man denna fisk? Förr hade man inte kyl och frys utan man fick 
konservera fisk bland annat genom att hänga dem på torkställningar utomhus så de fick torka i sol och 
vind. Hur länge håller en torkad fisk utan att bli dålig? Vad finns det för andra konserveringsmetoder? 
Hur ser en långa ut? Hur många kg kan den väga som mest och hur lång kan den bli? Hur gammal blir 
den?  Hur djupt ner i havet kan den simma? Vad äter den? Hur fortplantar den sig? Var lever den nå-
gonstans? I Bohuslän kan man se denna fisk hänga ute. Varför gör den det? Besök gärna en fiskhandlare 
och se om det säljs långa där.

Andra fiskar som du kan läsa mer om är torsk och kolja. Vad betyder märkningarna MSC, ASC och 
KRAV?

App: fiskguiden

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/langa.html

Koraller 
Visste du att det finns koraller i svenska vatten. De finns i Kosterfjordern i norra Bohuslän. Korallen 
heter ögonkorall. Den bildar rev. Den växer på 80 - 100 meters djup. De kallas för kallvattenkoraller. 
Varför?
Ta reda på vad en korall är för något?
Ta reda på hur ögonkoraller ser ut och hur de lever.
Hur fort växer de? Hur stora kan de bli? Hur gamla kan de bli?
Ögonkorallen är rödlistad och akut hotad. Vad menar man med det? Varför är korallerna hotade idag?
Runt om i världen finns korallrev. Även de är starkt hotade. Ta reda på mer om detta!

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem/svenskakorallrev.1030.html

Mjukbotten
Ca 98% av havsbottnarna är mjukbottnar. De består av lösa och mjuka sedimentavlagringar. 
Det finns två typer av sediment på mjuka bottnar.
1. Sten, sand, lera, muddermassor, organiskt material från industrier och städer. 
2. Marina organismer eller annat organiskt material som kommer från havet eller runnit ut med floder 
till havet.
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Hårdbotten
Hårdbotten består av klippor, stenblock eller mindre stenar.

Vad lever på dessa olika bottnar?
När du är ute vid havet ta reda på vilken typ av botten det är där du befinner dig.
Vilka djur och växter lever vid mjukbotten och hårdbotten?
Ta med vattenkikare, lupp, bottenskrapor, hinkar, litteratur och annat som kan vara bra att ha med sig. 
Häng upp ett stort papper eller tyg på väggen och rita in mjukbotten/hårdbotten. Låt eleverna rita av 
det ni hittar i havet på de olika bottnarna. Klipp ur figurerna och fäst deras bilder på pappret/tyget. 
Skriv gärna vad de olika växterna och djuren heter.

Sälar
Om du åker ut i Göteborgs skärgård så kan du se sälar ligga på kobbarna eller simma i vattnet. Ta en 
skärgårdsbåt från Saltholmen ut till exempelvis Vrångö. Har du tur kan du få syn på några sälar. Vill du 
vara riktigt säker på att få syn på några så bege dig till Slottsskogen. Varje dag kl 14 matas sälarna och 
du får samtidigt information om dem. Här finns knubbsälen och den är en av tre sälarter som finns i 
Sverige. Vilka är de andra två arterna? 

Ta reda på hur sälen lever och vad den äter. 
Hur bra är den på att simma och hur simmar den? 
Varför fryser inte sälarna när de simmar i det iskalla havet om vintern? 
När föder knubbsälen sina ungar? Vad kallas de? När föder de andra arterna av säl sina ungar? 

www.goteborg.se sök på Slottsskogen

https://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1125843-salar

Saltvatten, temperatur och siktdjup
Hav består av saltvatten men halten salt varierar i olika hav. 
Ta reda på vad salthalten är för Skagerack, Kattegatt, Nordsjön 
och Kosterfjorden. Du kan själv mäta salthalten i havet. 
Ta med en salthaltmätare (finns att låna på Blåmusslan, 
marint center på Askimsbadet). Du kan samtidigt mäta 
temperaturen i havet under olika årstider. Då behöver 
du en badtermometer. 
Vill du veta hur långt ner i vattnet som du kan se? 
Använd en siktdjupsmätare eller gör en själv. Du behöver ett rep, 
en rund vit (ljus) platta som tål vatten exempelvis en gammal 
CD-skiva och en tyngd. Du kan använda en sten som du 
knyter fast i repet.

https://www.vastsverige.com/stromstad

/produkter/naturum_kosterhavet/
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LEK

Land och hav
Förvandla uteplatsen till en båt. Liggunderlag eller filtar läggs ut på marken för att bli båtens kajuta, 
Träd blir båtens mast och ett nedfallet träd eller liknande är roddbåt. Ledaren ropar ”kajuta” då måste 
alla sätta sig på liggunderlaget/ filten. Mast! Då håller alla i trädet och spanar utåt och ropar ”Skepp 
ohoj” Rodd! Sätter sig alla på stocken och låtsas ro. Kapten kommer! Då ställer sig alla i givakt.
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Karda, spinna och väva
Ull kommer från fåren. Det finns olika arter av får och några utrotningshotade lantraser kan du finna i 
Slottsskogen exempelvis Dala pälsfår, Hälsingefår och Gutefår Gör gärna ett besök där.

För att få fram garn så måste du karda och spinna ullen. Du kan också färga den i olika nyanser. När 
detta är klart kan du sticka eller väva.
Om du har tillgång till karda och slända kan du låta barnen pröva att tillverka garn. Använd ullgarn.
Vem kan spinna den längsta tråden utan att den går av?

Enkla vävar
En enkel väv kan du göra av pappkartong eller en träram. I pappkartongen klipper du skåror som du 
virar garnet (mattvarp) igenom och i träramen spikar du nubb längst kortsidorna och lindar garnet fram 
och tillbaka.
Du kan också göra en väv utomhus där du använder en träklyka eller en gren i ett träd där du hänger 
stentyngder längst ner i varpen, en så kallad ”vikingaväv.

Litteratur: 
Väv som aldrig förr, Mariana Eriksson

Spinning, Dyeing & Weaving, Penny Walsch

LEK

Garnleken
Alla sitter i en ring. En person håller i ett garnnystan. Personen håller i garnändan och rullar det till valfri person. 
Personen som tar emot garnnystanet håller fast i tråden och rullar det vidare till nästa osv. Så småningom bild-
as ett spindelnät. När man rullar garnet mellan sig kan man säga namn på en fisk eller något annat som finns i 
havet. Sedan kan man rulla ihop garnnystanet samma väg som det kom.
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Textilindustrin
 I Göteborg dominerade textilindustrin från 1700-talet och fram till första världskriget. Industrierna låg 
i Gårda och längs Mölndalsvägen/Göteborgsvägen. Längs Mölndalsån finns Remfabriken, där 100 år 
gamla maskiner för vävning och spinning finns bevarade.
Ta reda på vilka textilindustrier som fanns och vad de var specialiserade på!
Vissa av byggnaderna finns kvar ex Gårda fabriker, Liseberg ( vissa byggnader ) och Krokslätts fabriker. 
Åk gärna dit och titta hur byggnaderna ser ut.  Vissa familjenamn förknippas med textilindustrin som 
du kanske har hört. Nämn några!
I dessa områden har det funnits många andra industrier. Ta reda på vilka som fanns och vad de 
tillverkade!   

http://gamlagoteborg.se/tag/textilindustri/

http://textilmuseet.se/

Remfabriken  https://remfabriken.se/

                                                                                                                     
Stenpiren / Skeppsbron
Piren byggdes 1844-1845. Tidigare fanns här en träbrygga. Den var en av Göteborgs första kajanlägg-
ningar. Härifrån utgick alla skärgårdsbåtar. När stenpiren blev för trång byggdes en ny pir 1922 vilken 
revs 1954. Idag är stenpiren byggd på annat sätt. Ta och åk ut och titta på hur den är byggd. Vilka båtar 
kan du åka med här? Ta reda på hur lång piren var från början och hur lång den är i dag!
Skeppsbron är kajen som går från stenpiren längs Göta älv. Hur långt sträcker sig den? Vilka var de 
första båtarna som la till vid kajen? Innan Stenpiren och Skeppsbron fanns var fick båtarna lägga till då?
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Kapitel 4

Släkten Keiller
Ingenjör Alexander Keiller kom till Sverige från Skottland bara 21 år gammal för att handla med träva-
ror. Tillsammans med sin landsman Gibson statade han en fabrik som spann och vävde, först för hand 
men 1928 infördes maskinspinning av lin och hampa. År 1832-1839 hade firman Gibson& Keiller ett 
segelväveri med hampa och linspinneri i Jonsered. När deras firma upplöstes startade Alexander Keiller 
en mekanisk verkstad och gjuteri på Skeppsbron 1841. Kort därefter fick verkstaden visa vad den dög 
till. Den levererade en ångmaskin på 80 hästkrafter till Rosenlunds bomullsspinneri som startat 1847 
och 1850 byggde verkstaden sitt första järnångfartyg.
 
1867 blev sonen James Keiller (den äldre) chef för det nybildade Göteborgs mekaniska verkstads ak-
tiebolag. Samma år föddes hans egen son James Keiller (den yngre), som 1908 blev överingenjör vid 
Göteborgs mekaniska verkstad och deltog i planläggningen av bolagets nya skeppsvarv, det blivande 
Götaverken.

Ta reda på mer om Alexander Keiller som blev känd i hela Sverige vid industrialiseringens början. Vad 
gjorde honom så känd? Ta reda på mer om hans söner Alexander och James den äldre och hans sonson 
James den yngre.

James Keiller den äldre skänkte området kring Ramberget till Göteborgs stad 1906, som fick hans 
namn Keillers Park. Var ligger den? Ta reda på vad som finns att berätta om den parken. 

http://www.gamlagoteborg.se

http:// www.tidlösspännandehistoria.se

http:// www.historisk-personer.nu
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Ångmaskinen
Redan på 1700-talet konstruerade engelsmannen Thomas Newcomen en ångmaskin. Det kom flera 
män efter honom som arbetade vidare på att utveckla ångmaskinen. Vad använde man ångmaskinen 
till i England under den här tiden? När kom ångmaskinen till Sverige? Vad använde man ångmaskinen 
främst till här i Sverige?

Ångbåtar
Ångfartyg drivs framåt på vattnet med hjälp av ånga. De finns olika varianter av ångfartyg exempelvis 
hjulångare och senare kom propellerbåtar.
Det var engelsmannen Samuel Owens som var den första att testa ångbåt i Sverige, år 1818.
Ta reda på hur en ångbåt fungerar. Jämför hjulångaren med propellerbåtar!
till havet.

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/energi-och-miljo/energikallor/

angmaskiner/

https://www.so-rummet.se/kategorier/angmaskinen

http://www.angbat.se/

LEK

Maskinen
Man bygger en maskin tillsammans genom att välja en rörelse, exempelvis hamra i luften med bägge 
händerna. Alla eleverna står på ett led. Den som står först i ledet (eller en av lärarna om eleverna är 
osäkra) går fram på den tomma plats där man tänkt bygga maskinen). Den behöver rymma alla elever 
som ingår i gruppen) Första eleven sätter igång med sin rörelse. När nästa elev kommer med sin rörelse 
härmar den första eleven honom osv… Detta görs i :

Vanligt tempo
Ökat tempo
Med ljud
Snabbare tempo + ljud
Batteriet tar slut
Explosion
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Färgning med lavar
Tuschlav och andra lavar som växer på berghällar vid havet kan användas till växtfärgning. Tuschlaven 
trivs på klippor där fåglar har gödslat. Den är gråsvart i torka men grönsvart i vått tillstånd. Förr i tiden 
använde man tuschlaven till tusch och bläck att skriva med. I Bohuslän plockade man tuschlav och fär-
gade ullgarn. Vilket man sedan vävde tyger eller stickade tröjor av. Viken färg blev det av tuschlaven? Ta 
reda på hur man gjorde förr i tiden när garnen skulle färgas med tuschlav. Pröva att växtfärga med olika 
växter. Du behöver ofärgat ullgarn som är tvättat med tvålflingor. Du varvar växterna med ullgarnet i en 
stor kittel med vatten i. Låt sjuda i ca 60 min ej över 90 grader. Skölj garnet efteråt. 

Litteratur: 
Naturlig färgning, Lina Sofia Lundin,                  

Växtfärgning, Gösta Sandberg (Bokbörsen)

www.bergianska.se: Olika metoder för växtfärgning

Lavar vid havet
Vilka andra lavar kan du se växa ute på klipporna vid havet? Gå ut på en exkursion till havet. På klipporna växer 
lavar. Vilka kan du se? Ta gärna foton på dem du hittar. Ta med luppar, kamera och litteratur.

Litteratur: 
Fältflora: lavar, mossor och kärlväxter, Lars Salomon

https://www.vattenkikaren.gu.
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Valar
Valar lever i havet och är däggdjur som andas luft. De ser ut som stora fiskar som simmar i havet men 
det som skiljer utseendet på dem är att valen har en stjärtfena som är liggande och fiskar har en stående 
stjärtfena. Fiskar lägger ju ägg (rom) medans valarna föder levande ungar.
Det finns två olika grupper av valar. Vilka? Vad skiljer dem åt? Den största valen är blåvalen. Till vilken 
grupp hör den? Hur stor kan den bli? 

Tillverka en val i papier machet

Material: 
u hönsnät

u tidningspapper

u tapetklister

u färg

Forma valen med hönsnätet. (Du får själv välja vilken storlek på valen du vill ha)Doppa 

tidningspappret i tapetklistret och klä valen med ett lager. Låt torka. Klä valen med ytter-

ligare 4 lager tidningspapper eller tills du tycker att den är tillräckligt stabil. Låt varje lager 

torka innan du lägger på ett nytt. När de har torkat så grundmålar du den med exempelvis 

vit färg. Sen målar du den i den färgen som valen har.

Se en val på riktigt!
Om du vill se en val på riktigt ( fast den lever inte) gör då ett besök på Göteborgs Naturhistoriska Mu-
seum. Där finns Malmska valen som strandade i Askimsviken för över hundra år sedan. Ta reda på vad 
som hände med Malmska valen och varför den heter så! 

www.gnm.se

www.valar.se 

Valfångst 
Fram till 1500-talet var valar vanliga ute i världshaven och i kustnära vatten. Då började en intensiv 
valfångst efter valar för dess kött och späck. De blev nästan utrotade och valjakten minskade i mitten av 
1900-talet och numera har den nästan upphört.
Ta reda på vilka metoder som har funnits för att fånga valar. 
Vad är späck och vad använde man det till?
Hur ser det ut idag med valfångsten? är det några länder som fortfarande fångar dessa djur?
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Plast och skräp i havet
Idag drabbas valarna av plast och annat skräp i havet. Valarna tror att det är mat som går att äta. Flera 
valar har flutit iland på Västkusten med magarna fulla av skräp.
Vad kan vi göra för att inte valarna ska få i sig plast och skräp?

Skräpletarjakt!
Ta med skolklassen ut till en badplats eller något annat ställe vid havet. Plocka upp allt skräp som du 
hittar. Vad hittar ni för skräp? Var kommer det ifrån?
Gå in på webbsidorna nedan så får du reda på vad du ska göra av skräpet.

http://www.stadasverige.se/ http://renkust.se/er hundra år sedan.

Sillfiske
Havets silver eller havets vita guld
Man känner till fyra stycken större sillperioder i Bohuslän från 1500-talet och framåt, 1556-1589, 
1660-1680, 1747-1809 (stora sillperioden) samt 1877-1906. 
Under de här perioderna behövde man mycket arbetskraft. Staten erbjöd de som ville flytta ut till 
västkusten fri mark, fritt timmer till att bygga hus med och gynnsamma skatteförmåner. Det var under 
sillperioderna som samhällen i Bohuslän byggdes upp.
Man kunde inte längre använda sig av det gamla fiskesättet med sättgarn och drivgarn. Istället använde 
man landvad.
Man framställde också tran av sillen i så kallade trankokerier.

Hur kunde ett samhälle se ut i Bohuslän under sillperioden? Bygg gärna upp en modell av hus med 
omgivningarna runt samhället.

Man fick väldigt mycket sill under dessa perioder därför fick man sälja den till andra länder. Vilka 
länder och vad använde man sillen till mer än till mat? Hur transporterade man sillen? Hur kunde man 
förvara den utan att den blev dålig?

Sillfiske idag
Sill fiskas än idag men inte i så stora mängder som under sillperioden. Hur fiskar man sill idag? Hur 
konserverar man sill idag? Sill äter vi under speciella högtider i Sverige. Vilka? 

Studiebesök
Gör ett besök i en livsmedelsaffär och se vilka olika inläggningar man har gjort av sillen. Titta också 
vilka företag som gör detta och var de finns någonstans.
Låt gärna eleverna smaka på olika inläggningar.

http://gamlagoteborg.se/2014/04/11/sillen-havets-silver/

https://popularhistoria.se/sveriges-historia/sillen-gjorde-bohuslan-till-ett-klondyke
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Antalet fiskar minskar
Antalet fiskar minskade under Gammal-Olles tid och det gör de även idag. Vad beror detta på? Vilka 
fiskar får man fiska idag och vilka fiskar ska man låta bli?  Vad menar man med ett hållbart fiske? Idag 
finns det en lista över hotade arter (rödlistan) På den här listan finns 35 arter med. Ta reda på några av 
dem.
Vad kan man göra för att fiskebestånden ska komma tillbaka?

Fiskehamnar
I Göteborg med omnejd finns ett antal fiskehamnar bland annat, Fiskebäck, Vrångö, Öckerö och Hönö. 
I Göteborg finns också en fiskehamn dit båtarna kommer med sin fisk. Där hålls varje morgon fiske-
auktion. Vad är en fiskeauktion? I Fiskehamnen kan du göra studiebesök.

Vilka fiskar tar man upp idag med de moderna fiskebåtarna? Hur går det till? Vad har man för 
hjälpmedel idag för att köra fiskebåtarna och hur drar man upp fisken ur vattnet.
Finns det fiskar som vi inte ska fiska? Varför i så fall?
På Havs och vattenmyndighetens webbsida kan du få information om vilka fiskar som man har fått in 
för dagen. Här kan du också få information om fiskestopp m.m.

Ut och fiska
Om du vill pröva att fiska med din skolgrupp så finns något som heter klassdraget. Det är Sportfiskarna 
som håller i detta. Kontakta dem så får ni vara med om en fiskedag och lära er om fiske och fiskar.

www.sportfiskarna.se

http://www.gfa.se/utbildningscentret/

https://www.havochvatten.se

http://fiskguiden.wwf.se/

App: 
fiskguiden
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Kapitel 5

Undersök en fisk!
Välj en fisk! Exempelvis torsk.
Rita upp fisken. Skriv ut namnen på de olika delarna på fisken, exempelvis olika fenor, hörselorgan, 
luktgrop, gälar, simblåsa.
Om ni vill kan ni köpa en fisk (eller fiska upp en) och låta eleverna ta en titt på de olika delarna och 
därefter rita av dem.
Prata gärna också om hur fisken kan andas i vattnet, hur den simmar och hur den äter.
Fiskar finns i både sött och salt vatten. Nämn några som lever i de olika vatten. 

Fisk som vandrar
Det finns fiskar som vandrar. Vad menar man med det och varför gör fisken det? Exempel på det är 
öringen. Hur ser öringen ut?  Rita upp dess livscykel. Man pratar om att fisken leker. Vad menas med 
det?

www.sportfiskarna.se

App: 
fisknyckeln (Sportfiskarna)

Trålning
Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna. Trålens nät släpas längst botten för att ta upp 
fisk eller räkor. Nätet får med sig sådant som den inte ska exempelvis småfisk, sjöstjärnor, och skaldjur. 
Trålning skadar inte bara djuren i havet utan växter och botten skadas. Vad får trålning för konsekvenser 
för livet i havet? Vad finns det för andra fiskemetoder som är bättre? 

www.havet.nu

Hampa 
Arkeologer har hittat hampa som är daterad till 8000 år före kristus. Hampa har använts på många oli-
ka sätt i många länder runt jorden. Hampan används för sina starka växtfibrer för att göra textilier, rep, 
nät, pappersmaterial och byggmaterial. Hampan växer fort och behöver inte besprutas med bekämp-
ningsmedel. Odlingen av hampa upphörde i Sverige runt 1920-talet. Idag odlas den i liten skala.
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Fläta med hampasnöre eller gör knopar
Köp en rulle med hampasnöre. Gör en lång fläta.
Du kan också köpa tjockare hampa i en båtaffär. Köp längder på 1,5 meter. Sätt tejp i ändarna. Nu kan 
du göra olika knopar exempelvis olika halvslag, pålstek och råbandsknop.

http://nora.scout.se/files/2014/01/Knopar-LL.pdf

Litteratur: Viktiga knopar, N.Olliffe

Lin
Lin odlas både för oljan och för att göra lingarn. Det är fröna som man får linoljan av. Det är en lågväxt 
oljeväxt och rikt förgrenad. Linet som man använder till garn kallas för spånadslin och har långa strån 
utan förgreningar. Lin har odlats i hela norden. I Sverige odlades linet framförallt i Hälsingland och 
Ångermanland. Linodlingen minskade kraftigt i slutet av 1800-talet. Lin för textiltillverkning odlas inte 
längre i Sverige men det finns några linneväverier. Ta reda på vilka de är och vad de väver.
För att tillverka lingarn måste linet gå igenom en process. Ta reda på hur detta går till?

Virka med lingarn
Ni kan gå till en garnaffär och köpa lingarn. Då kan ni känna hur det känns och ni kan exempelvis virka 
något av det

Odla lin
Ni kan handla en påse med linfrön i någon trädgårdshandel men man kan också ta de linfrön som man 
äter och pröva att så dem. Testa i en stor kruka med jord eller på en liten plätt på din skolgård eller för-
skolegård i en rabatt eller liknande. 

Snörpvadar även kallad ringnot
Snörpvadar blev vanliga under början av 1900-talet tills 1950-talet. De består av ett nät som dras ihop 
kring fiskstimmet. Det kan vara upp till 2000 meter långt och 200 meter djupt. Överdelen är försedd 
med kork eller liknande och underdelen är försedd med blytyngder. Snörpvaden läggs ut i en ring där 
fisken finns.
Vilka fiskar fångades bäst med snörpvad?
Finns det några nackdelar med att fiska med snörpvad?
Vilken är den vanligaste fiskemetoden idag? Hur påverkar den fiskebeståndet?

https://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/fiskguiden/fiskemetoder/

1133555-fiskemetoder
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Svarta guldet / kol
För att driva maskiner i fabriker, transportera råvaror till produktion och för att föra ut varorna till 
kunderna behövdes under 1800-talet helt nya energikällor. Muskelkraften från människa och djur 
räckte inte till. I England, industrialismens vagga, var det framför allt det fossila bränslet kol som blev 
energikällan Till en början använde man träkol, men jakten på energi ledde till att merparten av all skog 
i England höggs ner. Även kol som plockas upp ur marken till exempel stenkol och brunkol är fossila 
bränslen.
Den stora upptäckten som förändrade sättet som vi använder energi på kom under 1800-talets senare 
hälft då det fossila bränslet olja upptäcktes. 
Vad är stenkol och vad är brunkol? Hur framställer man dessa fossila kol?
Vad använder man kol till? Hur används det?
Varför ger förbränning av kol mycket koldioxid?
Vad är träkol? Vad används det till? Hur framställer man träkolen?
Vad är en kolmila?

Kolkritor

Material: 
u konservburk

u fingertjocka pinnar

u täljpknivar

u seckatör

u sand

Skala pinnarna med täljkniven. Dela pinnarna i lagom storlek för burken. Häll sand i botten 

av burken. Ställ i pinnarna och fyll på med sand runt om och ända upp. Lägg på burkens 

lock. Tänd en eld och sätt burken upp och ned i eldstaden. Elda 1 - 2 timmar. Låt burkarna 

svalna innan kritorna tas ut.

Konservering av mat
Förr i tiden fanns inte kyl och frys. Då hade man andra sätt att lagra mat. Man saltade, rökte, torkade, 
isade för att konservera mat. Fisk var vanligt att man saltade, rökte eller torkade

Torkning och rökning av mat – Hur gick man tillväga?
Saltning av mat – Hur gick man tillväga?
Var får man tag på salt och hur går man tillväga för att ta vara på det?
Kylning på is – Hur gick man till väga. Var fick man tag på is? 
Vad är en iskällare? När kom kyl och frys?
Jordkällare - Hur ser en jordkällare ut? Hur är den byggd? 
Vad kunde man förvara i den?

Torka äpplen
Gör ett försök med att torka exempelvis äpplen. Skär dem i cm tjocka ringar. Häng upp dem på tork på 
snören. Hur lång tid tar det för äppleskivorna att torka.
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Merry Christmas

Färsksaltad gurka 
1 liter vatten
0,75 dl salt
1 kg västeråsgurka
10 – 20 svartvinbärsblad ( kan man hoppa över)
1 knippe krondill eller vanlig dill.
1 glasburk som rymmer det dubbla vattenmängden + lock.

Tillsätt saltet i vattnet. Rör om tills det löser sig. Lägg i gurkan och ev. svartvinbärsblad. Klipp dillen i 
mindre bitar och tryck ner dem under vattnet. På med locket. Låt stå i ett dygn! Var så god och smaka!

https://varldenshistoria.se/kultur/fore-kylskapet-sa-holl-maten-sig-farsk

Jultraditioner år 1900
Förr i tiden var det inte ovanligt att julförberedelsen tog veckor. Man gjorde oftast all mat själv. Lutfisk, 
korvar och bakverk tillverkades. Något som var mycket vanligt förr bland lantbefolkningen var att man 
spred ut halm på golvet inne i stugan, vilket visade att julfirandet kunde börja. Julklappar var det ofta 
sparsamt med. Förr i tiden så tillverkade de flesta julklapparna själva, och det kunde vara så enkla saker 
som en träfigur eller ett bröd. Seden att använda julgran började i Tyskland under 1600-talet. I Sverige 
kom julgranen först till de adliga familjerna. Inte förrän på 1800-talet spreds traditionen till de övriga 
samhällsklasserna.

Julgran
Ta reda på var traditionen med julgran kommer ifrån. Hur har juldekorationerna i granen sett ut sedan 
1800-talet. Har det förändrats?
Julgranar är ju en gran som växer i våra skogar. Ta reda på några saker om själva trädet. Hur stort kan 
det bli, hur gammalt, hur ser det ut mm?
Gå gärna ut och titta på granar i skogen. Om du hittar några kottar på marken kan du plocka med dig 
några. Jämför en våt kotte med en torr. Vilka djur äter kottar?

Julmaten
Maten var viktig under julen. Ta reda på vad man åt kring sekelskiftet 1900. Vad äter vi idag och vilken 
mat finns inte med på våra julbord idag

Julhalm
Förr i tiden var det också viktigt att lägga halm på golvet i stugorna. Varför? Vad är halm för något? 
Man kan göra fina figurer i halm att hänga i julgranen. Låt eleverna testa halmarbete!  

http://www.halmenshus.com/

Julklappar
Varför ger vi bort julklappar? Hur började den här traditionen?
Varför tror du det heter julklapp? 

Julbad 
Julbad var ett bad på julaftonens eftermiddag som var en tradition i det svenska bondesamhället och 
ofta årets enda bad. Ta reda på mer om hygienen i bondesamhället!
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Merry Christmas

Gamlestadens fabriker – väv och spinneri
Textilindustrin var en av de första att industrialiseras. Det började 
med bomullsindustrin och fortsatte med ylle- och linneindustrin. 
Industrierna låg ofta vid något vattendrag för att man fick energi 
från vattenhjul i forsar. Ångmaskinen och elektriciteten gjorde att man 
blev mer oberoende av att lägga industrin vid vattendrag. 

Från slutet av 1700-talet och fram till första världskriget var Göteborg textilindustrins huvudstad i 
Sverige med flest anställda. I Borås och Sjuhäradsbygden dominerade textilindustrin ända in på 
1970-talet.

Gamlestadens fabriker som namnet säger låg i Gamlestaden. Här tillverkade man spinneriprodukter, 
bomullsvävnader och fisknät. Intill fabriken fanns bostäder för de anställda. I Gårda och längs Möln-
dalsvägen ( Krokslätts fabriker) låg också många textilindustrier exempelvis Almedals och Jakobsdals.
Ta fram en karta över Göteborg och pricka ut var de olika textilindustrierna låg.

Textilfabriker
De flesta fabriker låg förr vid något vattendrag. Varför?
Fabriker idag är mindre beroende av att ligga vid vattendrag. Varför?
Vad är det för verksamhet i de gamla textilfabrikerna i Göteborg idag?
I England uppfann man en mekanisk spinnmaskin, Spinning Jenny, och mekaniska vävstolar. Vad är 
en spinnmaskin och vad vävde man i vävstolarna och vad användes detta till. Hur underlättade dessa 
maskiner arbetet?

http://gamlagoteborg.se/2014/05/26/goteborg-var-textilindustrins-huvudstad/

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/industrihistoria/textilindustrins-historia/

http://textilmuseet.se/

https://remfabriken.se/  Gör ett studiebesök!

Litteratur: Spinning, Dyeing & Weaving, Penny Walsch

Fisknät av bomull 
Sverige tillverkades förr fisknät av garn spunnet av hampa eller lin. Detta odlade fiskarna oftast själva. 
De ersattes senare med bomull. Bomull var man tvungen att importera från andra länder. Se lektionstips 
kapitel 1.

Brev
Anna och Klara berättade att de hade fått ett brev från kusin Ester som arbetade på Gamlestadens 
Fabriker i Göteborg.
På den tiden skrev man ofta brev för att berätta hur man hade det. Det fanns heller inte telefon, därför 
var det viktigt att skicka brev. Idag skriver vi och skickar brev på ett helt annat sätt. Vi skriver och skick-
ar mail och sms.

Ta fram ett fint brevpapper och kuvert. Du behöver också en penna. Skriv ett brev till Anna och Klara 
och berätta hur det ser ut idag i din skola, på din skolgård, vilka kamrater du har och vad ni gör i skolan.
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Kapitel 6

Exkursion till havet
Gör en halv- eller heldagsutflykt till havet för att undersöka och upptäcka vad som finns under ytan och 
vid strandkanten. Åk ut till en badplats eller en bra plats vid havet som ni känner till. Ta på er oömma 
kläder. Glöm inte matsäck.
Bra att ha med sig ut: Hinkar, håvar, bottenskrapor, vattenkikare, luppar, litteratur om havet.
Använd håvarna till att håva upp växter och djur från havet och lägg i hinkarna som är fyllda med 
vatten. Ta också upp en tångruska och lägg i en hink. Nu kan ni undersöka vad ni har hittat. Ta hjälp av 
böcker för att få reda på vad ni hittat.

Tång eller alg
Tång är det mer vardagliga namnet för flercelliga alger men alg omfattar även de encelliga algerna. Det 
finns många olika arter av alger. De delas in i grupper om brunalger, grönalger och rödalger. De växer på 
olika djup och på olika typer av botten. Bestäm er för att undersöka 2 – 3 arter av dessa. Ta upp några av 
dem och titta noga på hur de ser ut. Hur känns de, luktar de något och kan man äta dem? 
Vilka djurarter trivs i tången/algen.? Varför växer tången/algen på olika djup?
Vad kan man använda alger/tång till? Lägg en brunalg i varmt vatten och se hur den ändrar färg.

Ålgräsängar
Ålgräs är en kärlväxt med långa smala blad. Den bildar stora ängar på sandiga havsbottnar. Ålgräsängar 
finns bland annat i Askimsviken och i vattnet utanför Amundön.
Varför är det bra att det växer ålgräs i vikarna?  Många arter lever bland ålgräset. Ta reda på vilka? 
En del fiskar letar efter mat i ålgräsängarna. Ta reda på vilka och vad hittar de för mat?
Ålgräsängarna minskar. Varför gör de det?

www.vattenkikaren.gu.se

Litteratur: Havets djur och växter, Mareld Media

Livet under vattenytan, Klas Malmberg

Noriko på äventyr i tången, Marie Lenngren

Blåstång
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Studiebesök
För att lära mer om havet så kan det vara bra att förbereda sig innan man beger sig ut. Ett studiebesök 
på några av Göteborgs museer  och institutioner som har marin inriktning är bra att göra. Här kan 
du på nära håll se både levande och icke levande växter och djur. Det finns många spännande arter att 
titta på, ex berggylta, havsanemon, sjöpungar, sjöstjärnor, sjöborrar, märlor, vattengråsuggor och mycket 
annat.

Universeum, www.universeum.se

Sjöfartsmuseet, https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/ (stängt till 2021)

Naturhistoriska museet, www.gnm.se

Blåmusslan - marint pedagogiskt center på Askimsbadet
Skolor och förskolor kan boka in sig. Här finns material att låna. Ingen personal finns utan man är här 
på egen hand. Ingen avgift. Vid bokning kontakta:
goteborg@goteborg.se

Olika båttyper
Många ser den traditionella träfiskebåten som en symbol för Bohuslän. Fiskebåten har ett stort kultur-
arvsvärde, genom att den förmedlar en viktig berättelse om Bohusläns kustkultur och om 1900-talets 
fiske. Allmogebåtar är traditionella bruksbåtar av mindre storlek som användes av allmogen längs 
kusterna. Ett fiskemuseum på Hönö har många olika båtmodeller, både fiskebptar och segelfartyg.

Kosterbåt 
Kosterbåten har använts som fiskebåt (drivgarnsbåt) och transportbåt och användes främst i mellersta 
och norra Bohuslän under 1800-talet. 

Julle 
En båttyp som var vanlig i Bohuslän och kallades för bohusjulle eller långedragsjulle. Vanligt var att 
den var byggd i furu på ekspant. Jullen användes till fiske, främst vid hemmafiske med garn, koljebackor 
(långlina med hundratals agnade krokar) och hummertinor och för transport och nöjessegling. Den ska 
inte förväxlas med ”jolle” som oftast är en annan båttyp. 

Snipa  
Exempel på snipa är bohussnipan. Den är spetsig i fören och i aktern. Den skandinaviska snipan har 
sitt ursprung i vikingarnas långskepp. Snipan användes till fiske och transporter. Den användes mest vid 
hemmafiske, och roddes eller seglades.

Blåmussla
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Kutter 
En kutter (från eng. cutter - skära eller klyva) är ett mindre enmastat segelfartyg med stort djupgående. 
En typ av fiskefartyg har också kallats för kuttrar.

Eka  
Ekans ursprung är ökstocken som var en urholkad trädstam. Ekorna är alla flatbottnade. Normalt 
saknar ekor köl, De drivs med åror eller vrickning, även segel har kommit till användning, så kallade 
segelekor. Ekan var förr den vanligaste båten. Den ägdes av nästan alla hushåll vid kusten och inne i 
fjordarna
 
Dinge 
Är en liten roddbåt ”släpjolle” som bogseras efter en större båt av engelskans dinghy. 

www.fiskemuseet.se

Gör faktablad 
Dela in eleverna i grupper. Låt dem välja en av båttyperna som har nämnts i texten. Låt dem ta reda på 
fakta. Rita och måla hur båten ser ut. 
Gör gärna ett besök i någon mindre båthamn och titta på de olika båttyperna där. Vad är båtarna bygg-
da av? 
Många båtar har problem med påväxt på botten. Vad är det som växer på båtarna. Hur kan man förhin-
dra påväxt utan att använda gifter?

Gör en egen båt med segel (för de minsta)
Skaffa bananlådor eller liknande. Låt baren måla eller dekorera dessa.
Du behöver tyg till segel. En pinne att sätta seglet på. Tejpa eller fäst på annat sätt pinnen på båten.
Nu kan ni segla iväg!

Barkbåtsrace
Gå till närmaste bäck eller annat vattendrag. Ta bark som ligger på marken. Fäst en pinne på. Nu kan ni 
släppa i båtarna i vattnet och se hur långt de kommer. 
Vilken båt kommer först? Ta tiden mellan två punkter och se hur lång tid det tar för båtarna att nå dit.

https://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/bathallen/

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fritidsbatar

/ren-batbotten.html

Blåmussla
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Olika hav utanför västkusten
Kattegatt, Skagerack, Nordsjön och Kosterfjorden
Ta fram en karta och se var dessa hav finns. 
Ta reda på var gränserna går för de olika haven. 
Hur stora är de och hur djupa är de (medeldjupet) Det finns vissa ställen ”rännor” som är extra djupa. 
Nämn några? Var finns dessa? Hur djupa är de?
Några av namnen på haven har sitt ursprung från ett annat land. Vilket? Vad betyder de?

Kosterfjorden ligger utanför Strömstad i norra Bohuslän. Kosterhavet är en marin nationalpark. 
I Kosterhavet finns 6000 marina arter, varav cirka 300 av dem inte har hittats någon annanstans i 
Sverige. Syftet med parken är att skydda dessa arter, och bevara området i oförändrat skick. 
Vad menar man med en fjord? Vad menas med en nationalpark? 

Östersjön ligger på Sveriges östra sida. Hur långt sträcker sig Östersjön. Vad kallas de olika haven i 
Östersjön. Titta på kartan! Här är vattnet inte lika salt som på västkusten. Varför är det så? 
Utanför sydvästra delen av Sverige finns Öresund. Titta även här på kartan hur långt den sträcker sig. 
Hur är salthalten i detta vatten?
Ta även reda på hur djupet i Östersjöns olika hav och Öresund!

http://extra.lansstyrelsen.se/kosterhavet

LEK

Hela havet stormar
Låtsas att deltagarna är små båtar. Båtarna tuffar runt ett antal uppställda stolar ,en stol färre än antalet 
deltagare, till ljudet av musik. Använd gärna havs eller stormljud. När ljudet stängs av gäller det för 
båtarna att så snabbt som möjligt sätta sig på en av de lediga stolarna. Den som inte får en egen får 
snällt tuffa in i hamnen.  Som hamn kan ni välja en lämplig  trevlig plats. 
Därefter tas en av stolarna bort, startar musiken på nytt och leken går vidare. 
Vilken båt blir kvar till sist?
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Fyrtorn - hur fungerade de förr?
När fartygen blev så stora att de kunde lämna den trygga kusten och även segla på natten fick vi behov 
av fyrar. De första fyrljusen kom från vedeldar anlagda på höga klippor och torn. De hölls brinnande 
när fartyg skulle angöra en kust eller hamn under dygnets mörka timmar. Ljusskenet syntes inte så långt 
och det var svårt att hålla elden brinnande vid hårt väder eller regn. Falska fyreldar användes också för 
att locka fartyg på grund för att plundra dem. Vaxljus, trä- och stenkol ersatte veden men i slutet av 
1700-talet kom oljelampan som brann med stark och klar låga. 

Under 1800-talet ökade sjöfarten kraftigt och det hände ofta att fartyg gick på grund. För att fartygen 
lättare skulle kunna navigera byggdes fyrar på Bohuskusten. På 1920-talet började man använda elektri-
citet i fyrarna. Fasta mistlurar fanns tidigare vid de flesta stora fyrar i havsbandet. På slutet av 1800-talet 
utgjordes dessa av klockor eller kanoner. De senare avfyrades med vissa mellanrum vid dimma. Senare 
användes sirener, tyfoner och nautofoner. För de två senaste förstärktes ljudet med trattar. Mistlur kom-
mer från engelskans mist, dimma. Ljudsignaler till sjöss framförallt vid dimma kallas för mistsignal. 

Nobelpris:
År 1912 fick Gustaf Dalén Nobelpriset i fysik för sina uppfinningar av självverkande regulatorer för 
fyrar. 

Hållö, Måseskär och Pater Noster 
Ta reda på fakta om dessa tre fyrar. Var ligger de? När är de byggda? Hur fungerar de? Hur ser de ut? 
Ser de likadana ut?

Fyrtorn hur fungerar de idag
Idag drivs fyrtornen av avancerad teknik. Vad har man idag för energikällor för att driva dessa? Ta reda 
på hur en modern fyr fungerar?

Fyrkaraktär
Fyrkaraktärer visar hur fyrarna blinkar på sjön. Ljussignaler med olika färger och intervaller talar om 
hur du ska gå med båten för att hitta bästa och säkraste vägen. Ta reda på vad de olika signalerna och 
färgerna betyder.

Bygg ett miniatyrfyrtorn
Använd gärna återvunnit material såsom glasspinnar, träpinnar, kork, plast och annat material som du 
har.Hur får ni det att lysa?

https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/2012-2-fyrar.shtml
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Vinga Fyr
Strax utanför Göteborg ligger Vinga fyr. Den ligger 10 sjömil från Göteborgs centrum. Redan i början 
av 1600-talet fanns det ett sjömärke här, en så kallad båk. Fyren som finns där ute nu är från 1890-talet.
Hur mycket är en sjömil? Ta reda på vad en ”båk” är?  
Fyrvaktaren bodde med sin familj på ön. Hur tror du livet var där då? Ta reda på så mycket du kan om 
livet för en fyrvaktare och hans familj. Skriv gärna en berättelse om detta. Gör ett studiebesök ute på 
Vinga. Då kan ni besöka båken och fyrtornet. Hur högt är fyrtornet?
Vinga är ett naturreservat och här växer många växter. Passa på att ta reda på vilka växter det är när du 
är där ute.

http://vinga.nu/

Signalflaggor
Signalflaggor används till sjöss på båtar att signalera till andra båtar om vad som händer. Flaggorna 
används vid festliga tillfällen för utsmyckning av båtarna. När man gör det på en båt heter det flagga 
över topp. Signalställ  är samlingsnamnet för alla signaler tillsammans. Flaggor betecknas med bok-
stäver från A – Z.  Det finns 25 flaggor. Varje flagga vill tala om något. (Hen kan också sätta ihop två 
stycken flaggor för att berätta om något.) Samma flaggsystem finns i hela världen.

Flaggmålning
Låt varje elev göra en flagga var. 
Låt dem måla en flagga och skriv vad den betyder.

LEK

Flaggleken
Välj ut 5 st flaggor. Låt eleverna bli bekanta med vad de betyder. Tala om vad de ska göra när flaggorna 
visas. Låt nu eleverna gå runt i rummet. 

Exempel: 
1. Man över bord – då ramlar alla ner på golvet. 
2. Mina maskiner går för full back – alla backar
3. Stoppa farten ögonblickligen – alla stannar och står stilla.
4. Jag behöver hjälp – alla rör bägge armarna upp och ner.
5. Jag behöver lots ( behöver hjälp med att hitta till hamn) – 
   alla tar varandra i hand och går runt i rummet. Vem tar befälet här?
https://www.nationalflagg.se/signalflaggor-och-signalstall.html 

Fyrar och båtar i dimma
Klassen delas upp i två grupper, ett led på var sida kortsidan av klassrummet. Ena sidan blundar eller 
har en bindel för ögonen, de är båtar. Ledaren instruerar att det är dimma och storm. 
Den andra sidan (som inte blundar) får nu placera sig spridda på golvet framför ledet med blundan-
de båtar. Båtarna börjar gå ut på golvet. Fyrarna får välja ett ljud som de ger ifrån sig när båten börjar 
närma sig ”grundet”. På det sättet får de som är båtar en känsla av att navigera över till andra sidan i 
kompakt dimma. 
Det är viktigt att en eller flera ledare finns och tar emot när båtarna kommer i mål på motsatt sida.
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Lotsar 
I Sverige har alla större fartyg (över 70 meter långa eller 14 meter breda) lotsplikt. Lotsen anländer i en 
orange lotsbåt med beteckningen LOTS eller PILOT som körs av en båtman som kliver ombord för att 
tillfälligt vägleda fartyget in i hamn. I Amerikaskjulet i Göteborg finns lotsbeställningen. Lotsar, båt-
män och lotsbåtarna, finns vid kajkanten på Tångudden.

www.sjofartsverket.se

LEK

Lotsa en båt
Först målar ni två olika signalflaggor. Hälften av gruppen målar flaggan ”Jag behöver lots” (G). Den är 
gul och blårandig och den andra gruppen målar ”Jag har lots ombord” (H)  den är vit och röd, se websi-
da. Lägg ut små hinder (kobbar och skär) runt om i rummet. Bestäm var hamnen ska vara.
Här arbetar man två och två. En är båt och har flaggan ”jag vill ha lots” och en är lots och har ”jag har 
lots”.  Båtarna tuffar omkring runt kobbar och skär. När ledaren (läraren) ger signal  hissar båten sin 
flagga ”jag vill ha lots. Då tuffar lotsen ut till båten. Håller upp sin flagga och båten får då ta ner sin 
flagga. Nu ska lotsen föra båten i hamn.

Badorter
Redan på 1700-talet startades kurbadorter vid hälsokällor. I Strömstad öppnades 1781 brunn med till-
hörande havsbad och 1811 inrättades ett havsbad i Varberg. Efterhand växte badorter vid havet fram i 
Marstrand som fick ett uppsving genom kung Oscar II besök vid badorten. Carl Curman bidrog till Ly-
sekils framväxt som en betydande badort. Kring sekelskiftet 1900 växte en ny typ av strandbad fram för 
societeten med Mölle, Saltsjöbaden och Falsterbo. Båstad, Särö och Arild blev populära genom besök av 
kung Gustav V. Efter andra världskriget ökade efterfrågan på havsbad vid stränder.

Saltholmen
1903 bestämde man att det skulle anläggas en badort på Saltholmen. Spårvagn drogs ut 1906-1908. 
Man byggde ett varmbadhus, kallbadhus och en serveringslokal. 1923 byggde man en simstadion på 
Saltholmen. Den var 50 x 25 meter. Här fanns trampolin och hopptorn och plats för 970 personer på 
läktarna.

https://www.bohuslansmuseum.se/samlingar-och-historia/

hur-sag-vastkustens-badorter-ut/

Tång och tångbad
Tångbad har ansetts vara hälsobringande för kroppen. Det finns många olika slags tång och 
de kan användas för dessa bad. Gör en utflykt till havet. Se om du kan hitta blås- tång . 
Var och hur växer dessa? Varför har blåstången blåsor? Om du känner på blåstången kan 
den kännas slemmig. Varför har den detta slem? Blåstången klarar också kyla väldigt bra. 
Hur kommer det sig? Du kanske kan hitta andra arter av tång och alger. Ta reda på 
vad de heter. Efter stormar kan du se mängder av tång som har blåst i land. Det luktar 
speciellt när den ruttnar. Tång kan användas till gödsel på åkrar och i trädgården. 

www.vattenkikaren.gu.se

https://tangbloggen.com/tag/godning/
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Kapitel 7

Transportmedel i staden
Spårvagn
De första spårvagnarna i Göteborg drogs av hästar (1879). De gick mellan Brunnsparken och Stigberg-
sliden. Efter 23 år pensionerades hästarna och spårvagnarna började gå på elektricitet. Hur har utveck-
lingen sett ut vad det gäller spårvagnar och bussar i Göteborg. Hur har spårvagnar och bussar sett ut 
under åren. Rita gärna!

Åk Ringlinjen 
Åk med den gamla spårvagnen , se tidtabell på hemsidan.
Besök spårvägsmuseet - Epost: museum@ringlinien.org

https://www.ringlinien.org/

Båtar över älven och skärgårdsbåtar
I mitten av 1800-talet skedde transporterna över älven med en handkraft vevad färja mellan Lilla Bom-
men och Kvillebäcken på Hisingen. Den ersatte en roddfärja mellan Klippan och Färjenäs som funnits 
tidigare.
I och med att Göteborg fick fler industrier och skeppsvarv på Hisingssidan så satte man in så kallade 
ångslupstrafik. De körde ångbåtar även till norra och södra Skärgården. Många sommargäster åkte ut 
till skärgården och på Styrsö Bratten fanns ett kall- och varmbadhus. Båtarna fick namn efter fåglar. 
Göteborgs Ångslupsbolag som ägde båtarna gick i konkurs 1921 och 1922 och då köptes båtarna upp 
av AB Styrsö Havsbad för att säkerställa sommartrafiken för badgästerna. Styrsö Nya Trafik AB (Styr-
söbolaget) bildades samtidigt.

Båtnamn
Ta reda på hur en ångslup ser ut och hur den fungerar!
Båtarna fick namn efter fåglar. Ta reda på vilka fågelnamn och hur dessa fåglar ser ut. Rita av dem och 
skriv hur de lever. Nästa gång du åker ut till havet kanske du kan hitta dessa fåglar.
Hur tar man sig över älven idag? Ta gärna en åktur med någon av färjorna. Stanna gärna vid Klippan 
och promenera runt där. Här kan man se en gammal bevarad del av Göteborg.

https://www.styrsobolaget.se/om-oss/var-historia

Litteratur: m fåglar i Sverige, Staffan Ullström
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Arbetsförhållanden i textilfabriker
I mitten på 1800-talet var arbetskraften billig eftersom de flesta anställda var under 15 år. Men när 
maskinutvecklingen började ta fart och maskinerna blev mer komplicerade så anställde man fler vuxna, 
de flesta var kvinnor. Det innebar också att man inte behövde så stor arbetskraft. De flesta fabriker var 
dåligt ventilerade, bullernivån var hög och lokalerna var kalla och dragiga.
Hur tror du att en dag på en textilfabrik såg ut? Hur långa var arbetsdagarna? Kan du tänka dig in i hur 
det var att arbeta på en textilindustri? 
Hur ser det ut idag på våra industrier. Hur ser arbetsmiljön ut i dag jämfört med på 1800-talet.
Sverige importera mycket textilier, kläder och tyger från andra länder där det är billigare arbetskraft. 
Hur ser arbetsförhållandena ut i dessa länder. 

http://textilmuseet.se/

Remfabriken  https://remfabriken.se/

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/industrihistoria/textilindustrins-historia/

Hållbar konsumtion
Det krävs stora mängder energi, vatten och kemikalier för att framställa kläder. De flesta kläder vi köper 
är tillverkade i Asien. Det blir många och långa transporter.
Vad kan du göra för att få en hållbarare konsumtion?

http://www.naturvardsverket.se/hallbara-textilier/

Bilderna är från Remfabriken i Göteborg. Här kan man se hur det såg ut i en textilfabrik för 100 år sedan.
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Var kom bomullen ifrån?
I över 5000 år har fibrer från bomullsplantan använts för tillverkning av kläder. Bomullen odlas i tro-
piska och subtropiska områden. Bomullen kom till Sverige under vikingatiden. Bomullsplantan kräver 
mycket vatten vilket kan ställa till problem i vissa länder. Det går åt ca 2 700 liter vatten i genomsnitt 
för en t-shirt och ca 11 000 liter för att tillverka ett par jeans.

Bomullsplanta och klädesplagg
Ta reda på hur bomullsplantan ser ut och hur den vill växa. Rita av den! Följ vägen från bomullsplanta 
till färdigt plagg. Hur går den här processen till? Ta reda på om bomullsplantan kommer från ekologisk 
odling och om klädesplaggen är tillverkade ekologiskt. 

Det första mekaniska bomullsspinneriet startades i Sjuntorp i Västergötland år 1813. Vilka länder odlar 
bomull? Hur transporteras bomullen till Sverige? Hur går tillverkning av bomullsgarn till?

Köp in bomullsgarn, bomullstyg och ren bomull.  Låt eleverna titta och känna på detta. Har eleverna 
något klädesplagg på sig av bomull?

Så ett bomullsfrö

Frön kan köpas exempelvis hos Impecta fröhandel. 

Gör enkla krukor av tidningspapper:
u Vik ett uppslag från en dagstidning dubbelt.

u Rulla runt en flaska och vik in botten allt eftersom.

u Tryck till ordentligt mot bordet och lyft ur flaskan. Krukan kommer 

eventuellt vara skev och tippa, men oroa dig inte, när du fyller den 

med jord blir den stabil!

u Vik in eller ut kanten för extra snygg finish och stabilitet.

http://textilmuseet.se

https://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf

Fackföreningen
En fackförening är en organisation som sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller 
arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. Det kan innebära förhandling om 
löner, regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö

Elevråd
Ni har säkert ett elevråd på er skola där ni kan få vara med om att tycka och bestämma vad som händer 
på skolan. 

Ni kanske också har ett klassråd?
Klassråd
Bestäm vem som ska vara, ordförande och sekreterare.
Bestäm ett eller flera ämnen som ni vill diskutera kring, exempelvis skräp på och kring skolgården eller 
hur skolgården ska se ut. Ni kan fritt välja vilka ämnen som ni tycker är aktuella.
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Elektricitet
I dag kan vi trycka på en knapp för att få elektricitet till våra lampor, köksmaskiner, datorer mm. Det 
tog tid innan det elektriska ljuset blev tillgängligt för alla. Sveriges första elverk öppnade i Göteborg 
år 1884 av privatägda ”Elektriska AB” som levererade ström till knappt 1 000 glödlampor, i huvudsak 
till butiker och restauranger i de centrala stadsdelarna. Även på landsbygden byggdes elverk och år 
1893 fanns 100 elektriska anläggningar i Sverige. Det var främst industrin som använde sig av elkraft. I 
hemmen var fotogenlampan den billigaste och vanligaste typen av belysning fram till 1910-talet. Efter 
första världskriget kom elektrifieringen av Sverige igång på allvar.
Fortfarande är det många ute i världen som inte har elektricitet. 
Ta reda på hur det ser ut i andra länder och hur många människor 
på jorden som inte har elektricitet.

Elektricitet hemma och i skolan
Vilka apparater har du hemma och i skolan som går på elektricitet? 
Vilka apparater kan du inte vara utan och vilka kan du kanske vara utan?

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/industrihistoria/

Trångboddhet
När folk började flytta in till städerna för att arbeta i fabriker behövde de någonstans att bo. De bostä-
der som fanns var små och i dåligt skick. Det kunde bo 7-10 personer i en enrumslägenhet. Hur fick 
man plats? Hur sov man? Vatten fick hämtas ute på gården och man eldade i vedspis och kakelugn. 
Dass (toalett) fanns på gården eller i trapphuset (svalen). Förhållandena var mycket dåliga och folk blev 
sjuka i kolera och lungturberkulos. Löss var ett stort problem. För att få bukt med detta börjades arbe-
tarbostäder byggas med högre standard.

Studiebesök
Jämför dåtidens boende och förhållande med hur vi bor och lever idag!
Gör ett besök på Annedals lägenhetsmuseum. Det ligger på Brunnsgatan 14 i Annedal. Där visas hur 
man bodde förr, levde och vilka redskap och hjälpmedel hushållen förfogade över.

http://www.annedalspojkar.se/museum/

https://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/

1850-1900-industrialisering-och-bostadsnod/
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Kapitel 8

Doktor Allard och badbarnen
Dr Allard startade resorna för ”badbarnen” ut till Askim. Barnen åkte tåg från Linnéplatsen ut till 
Askimsbadet. Det var Säröbanan som tågbanan kallades. 
Ta reda på hur stationen på Linnéplatsen såg ut och hur tågen såg ut.

I Guldheden finns gator som är uppkallade efter doktorer och sjuksköterskor. 
Finns det någon gata som heter Doktor Allards gata? 

Var brukar ni bada någonstans? Har ni varit ute vid Askimsbadet och Marholmen? Om ni åker dit ut så 
kan ni se de gamla röda barackerna som badbarnen höll till i när det var dåligt väder. Där fick de mjölk 
och kanelbulle. Barackerna ligger vid campingen

Kullagerfabriken
Kulan som kullagerfabriken kallades för startades 1907 i Gamlestaden. Egentligen heter den Svenska 
kullagerfabriken som förkortas SKF. Sven Winquist utsågs till verkställande direktör och teknisk chef. 
Vem var den här mannen? Vad var det han gjorde som var så viktigt.
Vad är ett kullager och vad använder man dessa till. Ge exempel!

LEK

Känslobussen (tåg)
Ställ upp stolar som i en buss. Sätt en stol främst till föraren. Välj en ur gruppen som kan vara förare 
som sätter sig på denna stol. Låt de andra i gruppen stå på ett långt led. Be eleverna att tänka ut en 
karaktär, som beter sig på ett visst sätt, med en viss känsla. Exempel: det kan vara att hen är sur, glad, 
ledsen, tuff, rädd, blyg, kissnödig m.m. Om det är några som har en färdig karaktär kan de ställa sig 
främst i ledet och börja. Bra att ha färdiga kort där olika karaktärer beskrivs. Nu ska en i taget kliva på 
bussen och vara en av karaktärerna. Alla som sitter på bussen härmar karaktären (inklusive chauffören).  
(Att många gör samma sak gör att man förstärker varandras känslor) Bussen fylls på till sista man.

Rulla kula
Kulor har ni säkert lekt med. Hur bra kan de rulla? Har ni en kulbana så testa. Ni kan också lägga ut ett 
föremål på golvet och se vem som kan rulla kulan närmast föremålet.

http://gamlagoteborg.se/2017/12/18/nordiska-kullager-ab/
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Askimsbadet
Blåmusslan – marint pedagogiskt center
På Askimsbadet finns det marina pedagogiska centret, Båmusslan. Hit kan du som lärare och pedagog 
ta med din grupp för att ha lektioner eller fri tid vid havet året runt. Det finns ett grundmaterial som ni 
får använda både inomhus och utomhus. Toalett och kök finns. Här finns ingen personal på plats så ni 
får boka in er och hämta ut nyckelbricka.  
För bokning kontakta: anette.wigeborn-bergstrom@ponf.goteborg.se

Långgrundet utställningsrum
Är ett utställningsrum med information om vad som finns i havet och på land i Askimsviken. 
En viktig del handlar om nedskräpning i havet. Långgrundet är öppet maj – september.

Badplatser - Askimsbadet och Marholmen
Dessa två badplatser har lite olika karaktärer. Askimsbadet har sin långa sandstrand och sin stora gräs-
matta. Här är också långgrunt men längst ut vid piren är det djupt. Här finns rullstolsramper för de som 
behöver. En lekplats finns här. Marholmen är mer bergigt. Här finns också en brygga.

Undersök vad som finns i vattnet och på land
Ibland ser det ut som det är tomt på botten. Men om du bottenskrapar eller håvar och samlar upp dina 
fynd i en hink så kommer du troligtvis att hitta en massa spännande djur och växter. Ta en tångruska 
och lägg den i en hink. Undersök vad som finns i den?
Håvar, bottenskrapor, luppar, mikroskop och hinkar kan du låna på Blåmusslan på Askimsbadet för dem 
som har bokat lokalen, eller så tar du själv med dig det du behöver.

På land och vid strandkanten kan du leta snäckor och musslor. Du kan leta efter spår i sanden eller på 
gräsmattan. Kanske kan du se spår efter någon fågel. På Marholmen kan du undersöka vilka växter som 
växer i bergsskrevorna. Många olika lavar kan du se växa. Hittar du en massa snäck- eller musselskal på 
berget är det säkert en fågel som har krossat dem med sin näbb för att få ut lite mat.

Simskola/ simkunskap
Är det någon som har gått i simskola? Kan ni till och med simma? Vilka märken kan man ta på 
simskolan?
Är det någon som vet hur man livräddar någon som har trillat i vattnet. Om ni inte kan det så kontakta 
Svenska Livräddningssällskapet. De kan lära er hur man gör.

http://slsgoteborg.se/

Vad kan flyta i vatten?
Fyll en balja/hink med vatten. Samla saker som du hittar ute av olika slag.Testa vilka som flyter eller 
inte flyter. Sätt kork på en liten flaska och lägg den i vattnet. Vad händer? Ta av korken och fyll flaskan 
med vatten och lägg tillbaka den i baljan. Vad händer? Hur flyter vi människor i vattnet? Har någon 
testat?
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Är det lättare att simma i saltvatten?
Fyll en hink till 2/3 med vatten. Lägg ned ett ägg mycket försiktigt med en sked. Studera hur ägget 
sjunker ned till botten. Ta upp ägget igen.
Häll rikligt med salt i vattnet ( 6-10 msk till 1 liter vatten). Rör om med en sked tills det löst sig. Lägg 
försiktigt ned ägget med skeden igen. Vad händer med ägget?

LEK

Någon är nedkyld
En pojke eller flicka har gått vilse eller kanske badat för länge och hittats nedkyld. För att tina upp den 
nedfrusna ställer man barnet i mitten. Alla andra ställer sig runtomkring och börjar sakta att massera 
den frusne kamraten. Om det inte blir bättre så får de ställa sig tätt, tätt och gnugga sig mot den frusnes 
kropp som då tinar sakta men säkert. Den här övningen tränar att ta i andra och är även en trygghets-
övning

Semester
Förr i tiden hade de som arbetade inte mycket semester. När det blev vanligt att arbeta i industrierna 
krävde de tunga arbetena att arbetarna fick tid att vila upp sig. 1938 kom en lag för att arbetare och 
lägre tjänstemän skulle få två veckors betald ledighet som man kallade för industrisemester. Då tog alla 
arbetare ledigt samtidigt i juli. 
Hur ser det ut idag. 
Fråga era föräldrar hur lång semester de har?

Sommarlov
Hur var det för barnen som gick i skolan? När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige 1842 fick 
läsåret anpassas efter det gamla svenska bondesamhället. Barnen behövdes hemma på sommaren, för att 
hjälpa till i jordbruket. 
Hur länge är ert sommarlov? Vad brukar ni göra då?

Varannandagsskola 
I början av 1900-talet var det vanligt att barn gick i varannandagsskola. Tre dagar i veckan gick barnen i 
skolan. De andra dagarna hjälpte de sina föräldrar eller så gjorde de dagsverken. Dagsverken kunde vara 
att hjälpa till i köket hos olika familjer eller att rensa ogräs på åkrarna och plocka potatis på hösten.
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Volvofabriken
Volvo grundades 1926 som ett dotterbolag inom SKF, Svenska kullagerfabriken. Många bilar har 
tillverkats sedan dess. 
Volvo är latin men vad betyder det? Vilka fler svenska bilföretag har det funnits i Sverige? 
Vad använde man för drivmedel till de första bilarna och hur har utvecklingen sett ut tills nu vad det 
gäller drivmedel?

http://www.volvomuseum.com/

Götaverken – båtvarv
För Göteborg har varvsjobben haft avgörande betydelse för sysselsättningen. Där konstruerade och 
byggde de varvsanställda under mer än hundra år fartyg och många andra verkstadsprodukter. 
Götaverken är det varv vars verksamhet varade längst. Skotten Alexander Keiller var föregångare till 
Götaverkens bildande. Han startade en verkstad på Skeppsbron. År 1855 köpte han upp mark vid 
Lundbyvassarna på Hisingen där Götaverken ligger. På 1860-talet flyttade varvsrörelsen över till denna 
plats och behöll den sedan fram till nedläggningen av varvet. Vid mitten av 1930-talet hade 
verksamheten växt så att Götaverken var världens största skeppsvarv. På 1940-talet hade Götaverken 
mellan 4000 och 5000 anställda. Götaverkens verksamheten upphörde i maj 2015, som då hette 
Damen Shiprepair Götaverken AB. 

Ta reda på hur det var att arbeta på ett båtvarv förr i tiden. 
Vad hade de för olika arbetsuppgifter? 
Hur var arbetsförhållandena?
Vilka båtvarv finns idag i Göteborg?

http://varvshistoriska.se/varven/g%C3%B6taverken.html
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Blåmusslan som vattenrenare
Blåmussla är bra att ha som agn när man krabbfiskar men visste du att blåmusslan fungerar 
som vattenrenare.

Gör ett experiment:

Material:
u Levande Blåmusslor. Förvaras svalt eller i kylskåp i saltvatten från havet tills de 

      ska användas. Hittar du inga musslor i havet vilket är bäst, kan du köpa i fiskaffären. 

u Pulver av nyponsoppa, O´Boy eller liknande.

u Glasburkar, glasbägare

u Saltvatten av bra kvalitet.

Gör så här:
Blanda pulver av t.ex. nypon, O´Boy eller liknande i saltvatten från havet. Vattnet ska bli grumligt. 
Fyll några glasbägare med blandningen och lägg ner några musslor i varje bägare (minst 2 st helst fler). 
Ha även en bägare utan musslor, som jämförelse.
Se vad som hänt efter en timme! Låt musslorna stå helt ostörda och inte i solsken.
Vad betyder det som har hänt?

Plast det nya materialet
Plastindustrin började ta fart under andra världskriget och under 1950-talet men blev mycket stor 
under 1960 och 1970 – talet. Redan under 1500-talet experimenterade man och fick fram plastmaterial. 
Plast blev en förbrukningsvara och många engångsartiklar togs fram.
Be eleverna ge förslag på olika engångsmaterial i plast! Vilka andra saker är gjorda av plast? Titta dig 
omkring och se om du kan se något som är tillverkat av plast! Kläder, skor, väskor, datorer mm. 
Hur tillverkar man plast?  Hur lång tid tar det för plast att brytas ner i naturen? Jämför med olika 
material såsom metall, frukt, papper mm.
Hur får man fram plast? Vad är olja för något och hur utvinner man det? Nämn några länder 
som utvinner olja. 

Plasthistoria: https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/industrihistoria/plasthistoria/

Oljeutsläpp
Oljeutsläpp i havet får stor påverkan på växt- och djurlivet. Det är viktigt att snabbt ta reda på vilken 
typ av olja som har släppts ut för det finns olika oljor och de har olika stor påverkan på miljön. Det är 
också viktigt att veta hur stor mängd olja som har läckt ut, vilken tid på året det är och vilka väderför-
hållande det är. Det påverkas också av vilka växter och djur som finns på platsen där oljan hamnar.
På land drabbas ju fåglar hårt. Ta reda på hur man gör för att rädda fåglarna?
När ett oljeutsläpp sker så åker kustbevakningen ut. Ta reda på hur de arbetar?

https://www.kustbevakningen.sehttps://www.havochvatten.se/hav/

fiske--fritid/miljopaverkan/oljeutslapp.html
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Kapitel 9

Kolonistugeområden
Vid området kring Askimsviken kan du se campingen dit många turister kommer och semestrar 
under en tid på sommaren. Du kan också se kolonistugorna som många bor i under sommaren. 
Koloniområden finns på flera ställen runt Göteborg. Har du något koloniområde i närheten där du bor?

På 1800-talet var städerna trånga och det bodde många människor i de små lägenheterna som fanns för 
arbetarna. Bostadsbristen var stor och lägenheterna trånga. Tanken  med kolonistugeområdena var att 
ge storstadsborna möjlighet att komma ut till sin egna trädgård och odla grönsaker och frukt och på det 
viset hålla sina livsmedelskostnader nere. Särskilt under första och andra världskriget var dessa 
trädgårdar viktiga. Det var också viktigt att komma ut i friska luften.
Vid Askimsviken ligger Göteborgs fritidsförenings kolonistugeområde som startades 1939. 
Välenkolonin finns i närheten.
Om du tar en promenad i området så ta gärna och gå upp till dansbanan. 
Vad tror de att människorna dansade för danser förr?
Hur dansar du idag?

Odla i krukor eller i odlingslådor
Att odla tillsammans med eleverna är både roligt och lärorikt. Det finns många fröer och plantor som är 
kul att följa under växtsäsongen. Man kan odla blommor och man kan odla ätbara saker.
Om ni inte kan sköta om växterna under sommaren så låt eleverna odla i egen kruka som de tar med sig 
hem när sommarlovet börjar. Har ni någon som kan vattna växterna är det roligt att odla i pallkragar.

Litteratur: 
Odla från kärnor - Holly Farrell

Odla året om - Lena Israelsson

Odla i pallkragar - Eva Robild



62

Strandstädning
Skräpet utmed våra kuster och i havet kommer från många olika håll. En del har kastats på stranden, en 
del fallit från båtar och en del kommer från nedskräpning långt inne på land. Oavsett var skräpet kom-
mer ifrån så orsakar det samma problem. Djur skadas och växter påverkas. Framförallt är plasten det 
stora problemet eftersom den bryts ner så sakta. Det dumpas 220 000 m³ skräp per år i Nordsjön. 8.000 
m³ av detta sköljs upp på Bohusläns stränder. Stränderna städas av både anställda från olika kommuner 
och volontärer. 

Vill ni hjälpa till att städa kusterna så finns det ett sätt som Ren Kust skriver om. På deras hemsida 
finns strandstädarkartan där du kan meddela var du har städat och var skräpet ska hämtas.

http://renkust.se 

Städa Sverige är också en organisation som håller våra kuster rena.

https://www.stadasverige.se/stada-kust/

Skolstädning
Skolstädning i Göteborg känner ni säkert till och kanske har varit med på. Detta sker varje år i april. 
50 000 barn är ute och städar runt skolor och förskolor. Den här aktiviteten är jätteviktig för ni gör ett 
oerhört bra jobb. Plockar ni skräp runt skolan/förskolan eller på andra platser bidrar ni till att hålla det 
fint och rent. Det ni plockar upp hamnar inte i havet och inte heller på land där det också påverkar djur, 
växter och förstås oss människor.

http://renkust.se

Visste du att park- och naturförvaltningen städar kobbar, skär och stränder varje år. De åker ut med båt 
och samlar ihop mängder av skräp. I kanalerna inne i Göteborg kan du också se en båt, som kallas för 
Renström, åka runt och städa. Det slängs mycket skräp i kanalerna.
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Kapitel 10

Fåglar och skräp
Havsfåglar äter plast i tron att det är mat. Plasten kan se ut som föda men nu har man förstått att fåg-
larna använder luktsinnet för att finna föda när de flyger över haven. Plasten i havet avger den lukt som 
fåglarna letar efter. Man har studerat stormfåglar, en fågelgrupp som innefattar albatrosser, liror och 
stormsvalor, och som man vet använder luktsinnet för att hitta föda. 
Vilka fåglar kan du se vid havet eller vid havsstranden? Ta gärna med en kikare. 

Här nedan ser du hur lång tid de tar för olika material att brytas ner. 
Fråga eleverna hur lång tid de tror att olika material bryts ner. Eller gör en tipspromenad.

Tidningspapper 6 veckor
Äppelskrutt 2 månader
Cigarettfimp 1 - 5 år
Plastpåse 1 – 20 år
Tuggummi 20 - 25 år
Plastmugg 50 år
Aluminiumburk 200 – 500 år
Petflaska 450 år
Fiskelina 600 år
Glas – bryts aldrig ner

Litteratur: 
Fågelboken - Sven Mathiasson

Fågelsång - Jens Pedersen

Flaskpost
När man går på en strand i Bohuslän flyter det iland olika saker. Ibland kan man hitta flaskor och i 
någon av dem kan det ligga ett brev, flaskpost.
Klassen/gruppen kan skriva ett brev och lägga i en flaska med kork på. Glöm inte att skriva vem som 
skickade flaskposten och lägg med en adress i.
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LEK

Snurra flaskan
Alla sitter i en ring. Någon börjar att snurra den tomma flaskan. Den som snurrar flaskan bestämmer 
vad personen ska göra som flaskan pekar på. Den flaskan pekar på ska sedan snurra flaskan o.sv.Man 
kan också bestämma ett tema. Exempelvis havet. Den som snurrar frågar – Vem i havet är du?  Då får 
den som flaskan pekar på säga vem man är, exempelvis ”krabba” och ev. härma en sådan.

Väder
I Sverige har vi fyra olika årstider. Kan du nämna vilka det är? Vad är det för årstid just nu? Vad händer 
med naturen under dessa årstider. Titta på ett lövträd som exempel. 

Vad händer i havet under de olika årstiderna? Du kan gå ut och dokumentera vädret under några dagar. 
Skriv upp plats, år, dag och tid. Vilken temperatur det är i luften och i vattnet (Hav, sjö eller damm). 
Regn, snö, hagel, molnigt, grått eller sol? Blåser det? Hur mäter man vinden? Hur mycket blåser det 
idag? 

Hur ser det ut i andra länder i olika delar av världen. Finns de fyra årstiderna där också? På den södra 
sidan av jordklotet är det sommar när vi har vinter. Hur kommer det sig. Vad är regnperiod och vad är 
torrperiod.

Vädret i Sverige och på jordklotet har inte alltid varit likadant. Det har förändrats genom tiderna. Varför 
är det så? Kan du märka några förändringar i Sverige? Är det varmare eller kallare? Är det soligare eller 
regnigare? Är det blåsigare eller lugnare?

https://www.smhi.se

Litteratur: 
Lätta fakta om väder - Catriona Clarke

Upptäck väder och klimat - Pär Holmgren
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Kapitel 11

Nu spökar det!
Vet du vad spökfiske är?
Många fiskeredskap förloras i havet. Bland annat hummertinor och fiskegarn. När de ligger kvar i havet 
så fastnar fiskar, skaldjur, andra marina djur och även fåglar. De kan inte ta sig loss och då dör de. Det 
kallas för spökfiske. Dessa spökredskap fortsätter att fiska så länge de finns kvar i havet. Fiskegarnen är 
gjorda av plast och det tar väldigt lång tid att brytas ner. 
Petflaska 450 år
Fiskelina 600 år

Hitta rester av fiskeutrustning
När ni är vid havet så kan ni leta efter rester av fiskeredskap. Ni ser plastlinor som ofta är blåa eller 
gröna. Frigolitbitar, bitar av nät och mycket annat. Ta gärna med er plasthandskar och påsar att lägga 
skräpet i och lägg det i närmsta papperskorg eller ta med det till förskolan/skolan.

Varför använder man fiskeredskap av plastmaterial idag? Fundera på detta? Finns det något annat mer 
miljövänligt material att fiska med?

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/marint-skrap/spok-

garn-och-andra-forlorade-redskap.html

Marin återvinningscentral
I Bohuslän utanför Kungshamn har man startat en marin återvinningscentral. Här lämnas gamla fiskeredskap in 
som har hittats eller som inte används längre. Här säljs gamla reservdelar till fiskeredskap och olika experiment 
görs med att tillverka nya saker av det gamla.

www.sotenas.se

Hur kommer plasten till havet 
Ca 80 procent av det skräp som hamnar i havet kommer från land. Skräpet kommer från trottoarer, 
gator och stränder, där det har slängts eller tappats. Det förs sedan med vindar, regnvatten och floder till 
havet. Men mycket av soporna kommer även från fartyg.
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När plastskräp har hamnat i havet, försvinner det inte. Skräpet driver med strömmar och vindar och 
samlas i stora skräpvirvlar i världshaven, eller spolas upp på stränder. Till svenska västkusten kommer 
årligen stora mängder skräp som förs dit långväga ifrån av havsströmmar. Bohuslän har de värst drabba-
de stränderna.

Med tiden bryts plasten ner till mindre och mindre bitar som sjöfåglar, marina däggdjur och fiskar kan 
missta för mat. Till slut är de så små att de kallas för mikroplast (<5mm), något som till exempel muss-
lor kan få i sig. 

Tyger av syntetmaterial, som fleecefiltar och kläder av fleece släpper mikroplaster när de tvättas. Vissa 
hygienprodukter innehåller mikroplast. Även om reningsverken tar hand om den mesta mikroplasten, 
så hamnar ändå miljontals mikroplastpartiklar i våra vattendrag varje timme. Men 10 - 30 procent av 
plastpartiklarna passerar genom reningsverkets filter och hamnar i haven. I havet blir de kvar i hundra-
tals år.

Sverige förbjöd år 2018 microplast i kosmetika som sköljs av. Ge exempel på några sådana produkter.

https://www.hsr.se/sites/default/files/lararhandledning_gy.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/plastfritthav

https://www.havet.nu/?d=3485

EU- förbud mot plast – vilka? 
Följande produkter förbjuds från år 2021:
• Plastbestick
• Plasttallrikar
• Sugrör i plast
• Bomullspinnar i plast
• Matbehållare i polystyren
• Dryckesförpackningar i polystyren
• Muggar i polystyren
• Oxo-nedbrytbar plast (Finns i vissa plastpåsar men är inte vanlig i Sverige.)

Pet-flaskor ska från år 2025 vara tillverkade av minst 25 procent återanvänd plast i genomsnitt. 
År 2030 ska alla plastflaskor vara tillverkade av i snitt 30 procent återanvänd plast.

Vad kan vi göra själva
Vad kan du göra för att minska användningen av plast?
Vilka plastmaterial har du runt omkring dig i din vardag? Kan man byta ut något av det till miljövänli-
gare material?
Var brukar du se dessa plastartiklar?
Vilka material använde man förr till paketering.
Ge exempel på miljövänliga förpackningar.
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Kapitel 12

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jor-
den, växter och djur på land, i hav och sötvatten. Biologisk mångfald handlar även om att skydda särskilt 
värdefulla områden, att arbeta med en grön infrastruktur i hela landskapet och att ta fram åtgärder för 
hotade arter som behöver särskild hjälp. 
Det handlar också om att få in den biologiska mångfald tydligare i hela samhällsplaneringsprocessen, 
bland annat genom att peka på den nytta människan har av biologisk mångfald i form av s.k. ekosys-
temtjänster. 
Det arbetas också med åtgärder mot invasiva främmande arter. 

Sverige och de allra flesta andra länderna i världen har enats om att den biologiska mångfalden ska 
bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt.

CBD - internationellt avtal
Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, konventionen om biologisk mångfald, (CBD) där vi 
förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald. Vi ska använda naturen på ett uthålligt sätt så att den 
inte förstörs eller tar slut. Det innebär till exempel att vi ska bruka skogen så att alla djur och växter som 
finns i skogslandskapet kan leva kvar där, vi ska bedriva jordbruk på sådant sätt att alla små mikroorga-
nismer (bakterier och svampar) och ryggradslösa djur som sköter nedbrytningen i jorden inte försvinner, 
och att alla andra arter i jordbrukslandskapet överlever. Vi ska bedriva fiske så att inte all fisk tar slut. Vi 
ska planera våra städer så att många olika arter av djur och växter kan leva i vår närhet. 

Förutom Sverige är det drygt 190 (år 2018) andra länder som också har ratificerat konventionen. 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/

biologisk-mangfald/
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Gör en naturruta

Gå ut i naturen till en skog, äng, gräsmatta, havsstrand eller liknande.
Mät ut en kvadratmeter med snören eller pinnar. Vilka arter kan du hitta på din plats? Skriv upp, rita av 
eller fotografera.
Hur många arter har ni hittat? Är det stor eller liten mångfald. 
Skriv gärna upp datum, klockslag och väder.

Material:
u Luppar 

u Pincetter

u Plastbalja

u Bestämningsnycklar

u Litteratur

u Rep/snöre

Undersök den biologiska mångfalden i havet

Undersök en tångruska eller gör ett bottenskrap med en bottenskrapa.
Vilka arter hittar ni?

Material:
u Plastbalja

u Bottenskrapa

u Luppar

u Bestämningsnycklar

Gå gärna ut olika årstider och undersök om det är någon skillnad!

Virtueprojektet 
Här använder du plastskivor (Cd-skivor) som man hänger upp på rad i ett snöre. Dessa sänker man 
ner i havet vid en brygga. Knyt fast dem i bryggan. Bäst är att hänga ut dem i april. Nu kan ni komma 
tillbaka och se vad de blir för påväxt. Det går ganska snabbt.
Gå med i projektet så får ni information och plastskivor.

www.virtue.science.gu.se 

FN- klimatkonventionen
Klimatkonventionen är ett ramverk för åtgärder för att förhindra klimatförändringarna. 
Överenskommelsen godkändes 1992 av 195 parter (194 stater samt Europeiska unionen) och trädde i 
kraft 1994.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Interna-

tionellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/
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Hotade arter/rödlistade arter i havet
För att en art ska klassas som rödlistad krävs att den förts in före år 1800  i Sverige och därefter före-
kommit i området kontinuerligt.
Vid rödlistningen delas arterna in i olika kategorier, beroende på hur hotade de bedöms vara.
Akut hotad, 
Starkt hotad
Sårbar, 
Nära hotad, 
Nationellt utdöd 
Livskraftig 
Det finns även en kategori som heter Kunskapsbrist, där arter med okänd status placeras.

Havsmiljön är den livsmiljö på jorden där det är störst kunskapsbrist vad det gäller rödlistade arter. 53% 
går under kunskapsbrist. Bottentrålning är den fiskemetod som hotar flest arter i havet. Övergödning 
och gifter hotar också havsmiljön.

Uppgift:
Ta reda på olika arter i havet som är rödlistade/hotade i Sverige?
Vad kan man göra för att rädda dessa arter?
Om du går in på fiskguiden kan du se vilka fiskar som du inte ska fiska eller köpa i affären.

Fiskguiden – välj rätt    https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/fiskguiden/

https://www.wwf.se/hav-och-fiske/hav-i-varlden/hotade-marina-arter/

Temperaturen höjs på jorden / Global uppvärmning
Världens länder bestämde under klimatförhandlingarna 2010 att begränsa den globala medeltempera-
turhöjningen till 2 grader. Tvågradersmålet betyder att vi ska hålla temperaturökningen på jorden under 
två graders ökning. 2019 släpptes en specialrapport av IPCC (The Intergovermental Panel on Climate 
Change) som visar att vi behöver hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Ta reda på mer om detta!

1- gradersvärlden - lever vi i nu. 
Medeltemperaturen har ökat med 1 grad sedan förindustriell tid. Några av de 
effekter som har blivit på jorden är dessa:
Värmeböljor har blivit vanligare i vissa områden.
Torka och vattenbrist på vissa kontinenter.
Översvämningar, lerskred och regnstormar har blivit vanligare i olika områden.
Den genomsnittliga havsytan har höjts med ca 20 cm.
4/5 av alla ekologiska system på jorden har påverkats.

Ta reda på vad som riskerar att hända om vi får 1,5 graders värmehöjning.
Vad kan landet Sverige göra för att förhindra den globala uppvärmningen?
Kan du som enskild person göra något?

www.naturskyddsforeningen.se

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8368-7.pdf
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Bli en planetskötare

Gör som Sigtuna kommuns skolor - gör en handbok för planetskötare
För att eleverna ska förstå hur alla kan hjälpa till att få en bättre miljö är det bra att starta ett projekt där 
man på ett lätt och engagerat sätt kan börja.
Börja med att göra en handbok tillsammans där ni spaltar upp vad man kan göra. Dela in aktiviterna i 
olika teman.

Vilka är med och gör boken – namn, foton eller självporträtt.
Hur ska vi gå till väga? Inspiration, studiebesök, intervjuer, 
Vad ska du bli när du blir stor .. drömmar!
Från fotspår till handspår - Genom historien har människan lämnat stora och
små fotavtryck efter sig, många otroligt fina och bra, men en del mindre bra som har haft och fortfa-
rande har en negativ inverkan på klimatet och miljön. Ta reda på vilka större förändringar som skett i 
samhället de senaste 150 åren.
Elevernas tankar om miljön – hur ser det ut i dag? Nedskräpning, konsumtion, trafik mm.
Maten – Vad äter vi idag, vad odlar vi och hur transporterar vi maten.? Vad kan vi göra för en bättre 
framtid.
Resor – kollektivtrafik, tåg, cykel mm. Hur tar vi oss till olika platser idag. Hur vill vi att det ser ut i 
framtiden?
Boende – hur bor vi? Hur ser framtidens boende ut? Miljöhus, energisparande, återvinning mm?
När jag behöver något – Köpa, var och hur? Återvinning, byta grejer eller spara?
Hur ser elevernas tillvaro ut i framtiden? Låt dem få spana in i framtiden. Hur bor vi, hur transporte-
rar vi oss, vad äter vi mm.  Var leker vi och hur och med vilka leksaker? Hur ser det ut i vår natur och i 
våra hav i framtiden?
Vad kan vi göra på skolan/förskolan för att bli en bra planetskötare?
 och gifter hotar också havsmiljön.

https://www.sigtuna.se/Global/Miljo_Natur/Energi_och_klimat/dokument/Handbok%20

planetsk%C3%B6tare_komplett.pdf
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Olle och havet - lektionstips

I berättelsen om Olle och havet får du följa Olle och hans släktingar från 

1800 - talets början till nutid. De är bosatta i Långagärde på Sydkoster i norra 

Bohuslän. Genom att följa en familj på Koster under 200 år blir det synligt hur 

samhället har förändrats De lever på fiske. Vi får följa dem när sillfisket var stort 

och när sillfisket tog slut. När inkomsten inte räckte till blev de tvungna att ge 

upp Sydkoster för att ta arbete i Göteborg. Det blev andra tider i den stora 

staden med industrier som dominerade och arbetsförhållanden och boende 

som inte var bra. Den röda tråden i texten är havet med dess olika arter, 

överfiskning och nedskräpning. För att förstå hur våra hav har utvecklats så 

behöver man veta dess historia. Därför får du följa med på en tidsresa som 

börjar med fisket i Bohuslän, industrialismen, ångmaskinen, elektriciteten, 

miljöfrågor till nedskräpning i havet.
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