
www.friluftsgjengen.com  

 

Mer plast enn fisk i havet? 
Undervisningsopplegg og prosjektarbeid for skoler i Nord-Troms 

 

Forord 

Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole tar miljøet på alvor. I våre fagplaner har vi hvert år 
miljøvern på agendaen, og setter fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer tilknyttet 
nærmiljøet vårt. 

I det siste året har den marine forsøplinga langs kysten fått stor oppmerksomhet, mye grunnet 
funn av plast i en hval på Vestlandet. Hvis man da tenker at det var jo bare en -1- hval, hva er 
egentlig problemet med det? Greier du å få elevene til å filosofere over det spørsmålet, så får 
du sannsynligvis også flere elementer innen marin forsøpling som virkelig er dagsaktuelle 
problemstillinger som elevene kan jobbe ut i fra. 

Det er ingen tvil om at den maritime forsøplinga har vært et eksisterende problem i mange år. 

Vi alle har et ansvar for miljøet vårt. Vi i Friluftsgjengen tar miljøvern veldig alvorlig, og 
jobber preventivt med å skape nysgjerrighet, formidle kunnskap og bevissthet, gode 
holdninger og vilje til å både begrense og ikke minst gjøre noe med det. 
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Rammefaktorer 

Klassetrinn: 5-7. klasse (Dette kan differensieres ut i fra kunnskapsmål på de ulike trinn) 
Gruppearbeid: Kontaktlærer/prosjektlærer deler gruppene inn etter både nivå og antall. 
Tidsbruk: Forarbeid: 4-5 timer. Feltarbeid: 2 dager. Etterarbeid: 4-5 timer. 
Fag: Naturfag, Samfunnsfag, matematikk, norsk/IKT. 
Utstyr: I felten: Penn, liten notisblokk, søppelsekker, engangshansker, fotoapparat 
             På klasserommet: Pc, notisbøkene, fotoapparatene, overføringskabel. 
Faglig forankring: Innen naturfag skal elevene jobbe med undersøkende arbeidsmetoder, 
hvor det å gjøre egne erfaringer og utvikle forståelse basert på disse, vil være sentralt i 
faget. I samfunnsfag vil det sentrale spørsmålet være knyttet opp mot forbruk, gjenvinning 
og bærekraftig utvikling. 
I matematikk vil statistikk og Excel være sentrale temaer. Volum og måleenheter vil kunne 
tas i bruk innen matematikk. 
Norsk/ IKT kan også brukes innen dette tverrfaglige prosjektet i form av rapportskriving, 
lage avisreportasje/ avisinnlegg (formidlingsbudskapet må ikke glemmes), dokumentasjon 
gjennom foto, og presentere for klassen/ politikerne vha. powerpointpresentasjon, f.eks. 
Ved Skjervøy barneskole jobber vi kontinuerlig med lesing i alle fag. Det kan nok med 
fordel brukes her også, selv om dette ikke er et satsningsområde for andre skoler/ 
kommuner. 
Kunnskapsmål:  

- Bli kjent med friluftsområder i nærområdet ditt 
- Bli kjent med begrepet hva maritim forsøpling er og hvilke konsekvenser dette kan 

få/ får for levende skapninger i havet. 
- Finne ut hvilke typer søppel man kan finne i fjæra, kildesortere, registrere, veie, 

samle inn søppel. 
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- Lage en forskningsrapport og presentere denne gjennom ord og lage tabeller. 
- Dokumentere funn ved hjelp av ord og bilder (foto) i en presentasjon tilpasset 

tilhørere/leserne.  
- Lage en power point-presentasjon i IKT 

Kompetansemål:  
- SAMFUNNSFAG:  
- Forklare hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, 

vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. 
- MATEMATIKK:  
- Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram 

og kommentere illustrasjonene 
- Gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og 

tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle beregninger 
- NATURFAG: 
-  Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid m/ andre 
- Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og 

feltarbeid 
- Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy 

 
 

 

Forarbeid 

Lærer kan på forhånd lage et hefte med ulike og differensierte tekster som omhandler marin 
forsøpling. Relevante tekster og filmer kan hentes ut fra hjemmesidene til Miljødirektoratet, 
Hold Norge Rent og miljøstatus.no  

I forarbeidet er det viktig at det skal være motiverende og skape nysgjerrighet for temaene 
rundt marin forsøpling. Derfor anses det som viktig at forarbeidet skal være av en 
undersøkende art, hvor elevene aktiviseres med å finne ut, og ikke i et påfyllingsperspektiv 
hvor lærer forteller, leser fra tidligere publiserte artikler. Selvfølgelig vil det være av interesse 
for elevene å pensle seg inn på temaet, at noe informasjon rundt temaet må gis. 

I starten av prosjektet vil det være lurt å kartlegge litt hva elevene faktisk vet rundt 
problematikken marin forsøpling. Dette kan gjøres ved hjelp av f.eks. at elevene bruker 
metodene tankekart, brainstorming, lesebestilling og kanskje VØL-skjema.  

Innen marin forsøpling, så er det flere temaer som det kan jobbes med. Det kan skilles mellom  

- Søppel i havet og søppel langs kysten 
- Mikropartikler (mikroplast) 
- Havstrømmer kilder og transportveier, hvor kommer det fra og hvor blir det av? 
- Økologiske effekter av marin forsøpling (for mennesker og dyr) 
- Sosioøkonomiske effekter av forsøpling (samfunnskostnader) 
- Lover og regelverk 
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Eventuelle tilpasninger og valg av tema innen maritim forsøpling, kan gjøres med tanke på 
både klassens størrelse, tidsbruk, tilgjengelighet etc. Vår erfaring ble at det må begrenses, og 
at elevene ikke må gape over for mye. Det enkle ble det beste. 

Ofte viser det seg at elevene vet en god del allerede om temaet maritim forsøpling. Mange av 
elevene har fått med seg ett og annet fra medias dekning av problematikken rundt dette. 

Det kan være lurt å kartlegge hva elevene vet, for på den måten å til rette legge et prosjekt 
som dette på en mer tilpasset måte. 

Ofte kan det være lurt å la elevene selv skrive ned hva de tror de vil finne. Hvis dem jobber i 
grupper, så kan det være kilde til mang en god diskusjon. Det er utviklende og elevene får et 
eierforhold til prosjektet ved å bli hørt og tatt med i diskusjonen. 

I forarbeidet er det også viktig i våre øyne å skape nysgjerrighet hos elevene.  

La elevene derfor lage sine egne hypoteser rundt maritim forsøpling med å pirre 
nysgjerrigheten deres. Ved å skape nysgjerrighet, motiverer du dermed elevene for det 
arbeidet som kommer. Eksempler på spørsmål elevene kan lage en hypotese fra kan være:  

- Hva forventer dem å finne? 
- Hvorfor finner man mer plast på den ene stranda og en annen type søppel på den 

andre? 
- Er det sånn at det vil være mer tau og garnrester i nærheten av et oppdrettsanlegg? 
- Hvordan er det mulig at det havner tunge motordeler på stranda?  
- Hvorfor er det sannsynlig at man i dag finner mer plast i havet/strender enn tidligere, 

eller er maritim forsøpling bare «storm i et vannglass»? 
- Er det noen typer plast som er mer utbredt på strendene? 
- Hvor lang tid tar det for de ulike artiklene brytes ned av naturen? 
- Hvor blir egentlig søppelet av? 
- Kan vi bli syke av å spise fisk som har spist plast? 

Feltarbeid 

Feltarbeidet som klassen skal gjøre, kan utføres på uendelig mange måter. Også her tenker vi 
at det enkle er ofte det beste. 

Det kan ofte lønne seg at man deler klassen/ gruppa inn i flere små grupper med ansvar for 
hver sine typer søppel. Eksempel: 

Gr.1: Tau/garn 

Gr.2: Metall 

Gr.3: Papp, papir og isopor 

Gr.4: Glass/ keramikk 

Gr.5: Behandlet trevirke 

Gr.6: Plast 
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Innsamling og registrering 

Hver gruppe samler inn og legger det adskilt fra de andre gruppene. Hva elevene eksakt 
samler inn, kan skrives ned og loggføres. Da vil man lett finne ut om det er noe som går ofte 
igjen i funnene innad gruppene. Klarer man av funnene å finne «synderen»? 

Når elevene er ferdige med å samle inn søppel i det gitte området, så skal funnene telles og 
veies. Lag gjerne en konkurranse mellom elevgruppene; hvem finner mest? 

Fordel arbeidet mellom elevene i gruppene, slik at ingen blir passive, og la de ulike 
oppgavene gå på rundgang. 

Elevene kan under denne sekvensen reflektere rundt sin egen hypotese; stemte den? Hvorfor/ 
hvorfor ikke? 

NB: Avtal med noen at søppelet kan hentes på angitt sted i etterkant av søppelplukkinga. 

Etterarbeid 

I denne sekvensen, så skal all data bearbeides. Alle funn skal skrives inn i regneark med antall 
funn fra hver av de ulike gruppene. Vekt kan også føres inn her. Dette skal utgjøre en 
vesentlig del av presentasjonen i rapporten. 

Gruppene kan reflektere gjennom sine funn ved å ta stilling til følgende spørsmål: 

- Hvilke søppel var det mest av? Hva er årsaken til det? 
- Hvor mye av søppelet som ble funnet er fra skipstrafikk/ maritim og havbaserte kilder, 

landbaserte kilder, brukere av fjæra? 
- Hva er grunnen til at det ikke blir slått hardere ned på når lover brytes i denne form for 

forsøpling? 

Forslag til videre arbeid: 

-Lagre dataene fra dette prosjektet for bruk til neste års kull skal jobbe med det samme. 
Sammenlign funnene. 

-La elevene skrive sitt eget innlegg til avisene og presenter funnene der. Jo mer 
oppmerksomhet, bedre er det. 

-Dra på besøk til noen av de elevene mener er synderne, f.eks. oppdrettsnæringen. Presenter 
funnene, og kanskje elevene kan komme med forlag til hvordan dette kan løses? 

-Hvilke tiltak kan vi faktisk gjøre? Få gjerne kommunepolitikerne med på tankegangen deres.  

 

 

 

 


