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Til lærer, for- og etterarbeid 
Aksjon grønn framtid 5.-7. trinn 
 

Forarbeid 

1. Fiks det! 
Elevene får lære å gjøre enkle reparasjoner. Det er veldig fint om de tar med noe selv. Her er 

en liste over ting de kan ta med. 

• Plagg som mangler knapp etter trykk-knapp 

• Plagg med dårlig/ødelagt glidelås 

• Plagg med hull i 

• Sminke (øyenskygge) som er blitt til pulver 

• Sko, jakke, veske av skinn som trenger puss og pleie 

• Plagg med nupper 

• Sprittusj med dårlig spiss. 

2. Hva bruker vi plast til? 

 

La elevene jobbe sammen i grupper på skolen. 

1. Diskuter spørsmålene under og skriv ned stikkord. 

• Hvilke ting har dere med dere på skolen i dag som er laget av plast? 

• Hva kunne dere brukt istedenfor? 

• Hva er bra med plast? 

• Hva er ikke så bra med plast? 

2. Presenter resultatene for hverandre. 

3. Filmer om plast i havet 
 

Her bør du som lærer se filmene først, den siste filmen kan oppleves som sterk for noen 

elever.  

 

Newton jakter på plastsøppel i havet. Plastavfall på land er stygt å se på, men det er i havet 

plasten virkelig kan skape trøbbel. Dyr og fisk kan spise den, vikle seg inn i den og bli 

skadet. Visste du at noen steder i verden er det store "plastøyer" som flyter rundt i havet? 

http://tv.nrksuper.no/serie/newton/dmpv74001712/13-05-2012 

Noe av plasten vi undersøker kommer fra denne viken som Kenneth Bruvik fikk satt 

søkelyset på. Sky news har laget en dokumentar og her er en kortfilm. 

https://news.sky.com/video/ocean-hero-this-whale-came-to-us-with-a-message-10920390 

http://tv.nrksuper.no/serie/newton/dmpv74001712/13-05-2012
https://news.sky.com/video/ocean-hero-this-whale-came-to-us-with-a-message-10920390


 
 

Aksjon grønn framtid Side 2 
             
   

 

 

Animasjonsfilm om hvor plasten kommer fra og hva den gjør med 

havet. 

https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz4 

Etterarbeid 
 

Det er nå sen høst og naturen vår går i dvale. Men det betyr bare at naturen gjør seg klar til 

en ny vår. Ta elevene med ut på en fotosafari i nærmiljøet og ta bilde av natur som er fin. 

Lag en utstilling i klassen. 

 

Delta på en strandrydding eller plukk plast i nærmiljøet. 
Hvis dere kan ta en plastryddedag rundt skolen, på et sted i nærheten, i en bekk eller dra til 

en strand å rydde er dere med på å fjerne noe av plasten som ellers havner eller blir 

værende i havet. Lykke til! 

Er det for dårlig vær til å dra ut å rydde på en strand nå, kan dere planlegge en dag til våren.  

Her finner dere informasjon om hvordan dere kan organisere en ryddedag. 

https://www.bof.no/skjaergardstjenesten/marintavfall 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz4
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