
Klimatkompisar når 
längre tillsammans!

Hur mycket PLAST kan vi samla in tillsammans under 
21 dagar för att återvinna eller återanvända?
Nu utmanar UR alla klasser i årskurs 3 att vara med i 

DEN STORA PLASTUTMANINGEN 2021 
Tillsammans ska vi hjälpa plasten till återvinningen, minska plastanvändningen genom att byta 
ut och återanvända plast och upptäcka nya hållbara lösningar för framtiden. Hur långt kan vi nå 
om vi hjälps åt tillsammans under 21 dagar, mellan 15/9 och 6/10?

Gör så här:
1. Välj uppdrag och skanna QR-koden för info
2. Genomför uppdraget med klassen
3. Fyll i era resultat på affischen och på ur.se
4. Dela era framsteg på ur.se och #klimatkompis så att fler kan se hur bra ni jobbar!

Uppdrag Spanaren
Räkna hur många plastprodukter som går att 
använda flera gånger och registrera resultatet.  

Spana efter plast runtomkring er. Vad kan ni hitta för plast i 
till exempel klassrummet, idrottssalen och skolköket eller ute 
på skolgården och på vägen till skolan? Fundera över vilka av 
dessa plaster som är nödvändiga, vilka som kan användas 
igen och vilka som skulle kunna bytas ut. 

Uppdrag Spåraren
Registrera antalet påsar med plastskräp som din klass 
lyckas samla in och lämna till återvinningen. 

Spåra upp plastskräp som hamnat fel. Leta i naturen, hemma 
och på skolan. Tillsammans ska vi hjälpa plasten att hitta till 
återvinningen. Hur många påsar med plast kan just din klass 
samla in? 

Testa själv: Hur många gånger i rad går det att säga ”rätt plast på rätt plats”?

Uppdrag Förändraren
Registrera hur många plastförändringar klassen 
kan komma på.

Här gäller det att använda fantasin och göra era röster hörda. 
Vilka plastförändringar vill ni se i framtiden? Vilka förändringar 
kan ni själva genomföra redan nu i hur ni använder plast? Alla 
förändringar räknas, stora som små!

Klass: ..................................................................................................................................

Skola: ..................................................................................................................................

Ort: .......................................................................................................................................

Vi har antagit plastutmaningen 
och är Klimatkompisar:

Fyll i: Fyll i:

Gå in på www.ur.se från 15 september 2021 för att registrera era resultat och 
träffa fler Klimatkompisar. Här kan ni följa hur långt alla Klimatkompisar når 
tillsammans.

Dela också i sociala medier under #klimatkompis

Fyll i:



Plast är ett mycket vanligt men problematiskt 
material. Eftersom konsumtion och användning 
av plast ökar i hela världen är ökad återvinning 
av materialet en central fråga. 

Klimatkompis är en ämnesövergripande aktivitet 
som riktar sig till elever och lärare i årskurs tre. 
Syftet med Klimatkompis är att eleverna ska få 
ökad kunskap och förståelse inom hållbar utveck-
ling, samtidigt som de får handlingskompetens och 
hopp inför framtiden. Genom att delta i aktiviteten 
får eleverna lära sig mer om hur vi lever och tar 
hand om vår planet och hur de kan agera för att 
påverka sin framtid. 

På www.ur.se/klimatkompis finns en inspirerande 
kunskapsfilm om plast och tre konkreta och tydliga 
videouppdrag att utföra i skolan. Där finns också 
en matig lärarhandledning med arbetsblad som ger 
vägledning och tips, samt visar hur Klimatkompis 
kopplar till LGR11 och FN:s globala mål.

Fler program från UR som handlar om hållbar utveckling ur olika perspektiv

Ekonomisk hållbarhet. Vad händer med återvinningen?
Ta med eleverna på en fartfylld resa från återvinningen till industri-
er som tar hand om avfallet. Upplev vikten av källsortering och de 
stora positiva effekterna på miljö, energi och ekonomi. 

Ekonomisk hållbarhet. Uppdrag framtid 
Alla kan göra skillnad och här träffar vi unga miljöhjältar från hela 
Sverige som engagerar sig i miljöfrågor och sin närmiljö. Serien 
syftar till att lära barn om hållbar utveckling och inspirera till hand-
lingskraft att påverka sin egen närmiljö och framtid.  

Ekologisk hållbarhet. Tora och skogen
En upplevelse av skogens magiska mångfald av växter och 
smådjur i näringskedjor och ekosystem sedd ur hunden Toras 
perspektiv.

Ekologisk hållbarhet. Djur som tar slut
Olika djurarter har kommit och gått under jordens historia, precis som 
förklaringarna till varför. Här får vi ta del av några tydliga och välkända 
exempel från evolutionsteorin och den naturvetenskapliga världsbilden.

Ekologisk hållbarhet. Odlingen
Varje vår väcker Fittja grundsärskola åter liv i sitt odlingsprojekt 
och vi följer med i processen från förodling fram till skörd och 
kompostering. På vägen får vi fördjupning i kretsloppet och ämnen 
som hör odlingen till.

Ekologisk hållbarhet. Bara vanligt vatten
Om det superviktiga vattnet på jorden. Det finns jättemycket 
vatten, men det ska användas av många och till många olika 
saker. Vi människor behöver vatten, men det gör alla djur och 
växter också. 

Ekonomisk hållbarhet. Typiskt teknik
Vad är typiskt för teknik? Jo, att nästan allting är teknik. Alla sa-
ker som människan har skapat för att uppfylla ett behov kallas 
för teknik, och i den här programserien undersöker vi allt från 
teknik i våra kläder till tekniska storheter som datorn och hjulet.

Om Klimatkompis 
och den stora plast-
utmaningen 2021

Ekonomisk hållbarhet. Kjell i returlandet
Om du sorterar dina sopor rätt så blir det väldigt lite kvar. 
Men vad händer efter sorteringen? Kjell och hans vän Ture 
Retur sorterar sina sopor och följer med skräpet till de olika 
återvinningsstationerna för att undersöka saken.

Social hållbarhet. Med all rätt
I tio korta berättelser sätts olika artiklar från barnkonventionen 
in i sammanhang där barn som bor i Sverige kan känna igen sig 
själva eller sina klasskamrater. Berättelserna belyser barns rät-
tigheter enligt FN:s barnkonvention och ger en ökad förståelse 
för när dessa rättigheter kränks.

Social hållbarhet. Vara vänner
Hur känns det att bli utfryst i en chatt? När slutar ett bus att vara 
roligt? Och hur säger man ifrån när en kompis är oschyst mot 
någon? Vara vänner är en dramaserie för lågstadiet om vänskap, 
relationer och empati. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända 
tills rollfigurerna inser att de kunde ha handlat annorlunda och får 
chansen att ge berättelsen ett bättre slut.

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. 
Därför satsar vi nu stort på att stötta dig som lärare!
Det finns ännu fler program om hållbar utveckling för 
åk 3 på temasidan Hållbar utveckling & Agenda 2030 
på UR Play.

Hitta hållbarheten med UR

Fler program från UR som handlar om hållbar utveckling ur olika perspektiv


