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Innledning 
 

Den kunstneriske opplevelsen i skolen 
Utgangspunkt for denne musikalen med tilhørende læremiddelpakke er å styrke barn 
og unges mulighet for læring gjennom utøvelse og opplevelse sammen med andre. 
Arbeidet med en musikal med miljøproblematikk som tema kan bidra til å nå 
kompetansemålene for mange fag: naturfag, norsk, regning, samfunnsfag, kroppsøving, 
musikk og kunst og håndverk. Læremiddelpakken har også flere tverrfaglige oppgaver.  

Gjennom musikalen og arbeidet med læremiddelpakken skapes en naturlig møteplass 
for alle fagene. I det virkelige livet henger mange ulike områder sammen, mens i 
kunstneriske læreprosesser legges det ofte for lite vekt på sammenhengen mellom 
opplevelsen, den utøvende aktiviteten og de konkrete kompetansemålene. 
 

TENKE GLOBALT – HANDLE LOKALT 

Fremtiden ligger i barn og unges hender. De må finne løsninger på miljøutfordringer vi i 
dag ikke kjenner omfanget av. Dette opplever mange som så stort og uoversiktlig at de 
ikke klarer å se sin egen rolle i bildet. Hva kan jeg gjøre? 

Musikalen tar opp reelle problemstillinger innen miljø- og klimaområdene og peker på 
en del tiltak alle kan gjøre. Målet er å vise at vi har mange virkemidler lokalt, og at hver 
og en av oss har ansvar for egne handlinger.  

Å arbeide med sang, dans, dramatiseringer og gode opplevelser skaper positive 
relasjoner mellom elevene og styrker evnen til samarbeid. Gjennom mestringen og 
følelsen av å bli tatt på alvor oppnår elevene gode resultater.  

«Vi formes av våre opplevelser – de sitter i oss på en slik måte at vi ønsker å formidle 
tilsvarende til våre egne barn. De bidrar til at vi blir aktive bidragsytere i et levende 
lokalmiljø, gir oss et repertoar i sosiale sammenhenger, en innsikt i det samfunnet vi er 
en del av og de blir stående i en personlig bank der rentene kan tas ut i livets oppturer 
og nedturer» (Magnar Osland 2010). 

Oppgavene i læremiddelpakken er ment som for- eller etterarbeid i ulike fag, og har 
som formål å gjøre elevene tryggere i situasjoner der de skal yte og gi av seg selv. Dette 
gjelder både innen dramatisering, sang, fremføring av innøvd tekst, egenprodusert tekst 
og dans. I fagdelen kan man arbeide mer systematisk med lærestoffet og oppgavene 
innen klima- og energispørsmål i ulike fag.  

Oppgavene har i stor grad sammenheng med manuset i barnas klimakonferanse, men 
kan overføres til andre emner eller temaer.  
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Fra kompetansemål i faget etter 7. årstrinn: 

HISTORIE 

…skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske 
tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i... 

GEOGRAFI 

…forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis... 

…forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, 
vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast... 

SAMFUNNSKUNNSKAP 

…forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke 
inn på forbruksvanar... 

 

Samfunnsfag 

Mål med oppgavene 
Målområdene er hentet ut fra både historie, geografi og samfunnskunnskap. Oppgavene 
kan være en del av forarbeidet til innøvingen av musikalen og de kan brukes 
emnebasert. Flere av tekstene er overførbare til emner innen naturfag. 

FRA KUNNSKAPSLØFTET 

«Opplæringa i samfunnsfag skal setje søkjelyset på naturlege og menneskeskapte forhold 
på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte samanhengar mellom produksjon og 
forbruk og vurdere konsekvensar som ressursbruk og livsutfalding har på miljøet og ei 
berekraftig utvikling». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppgavene som følger har tatt utgangspunkt i mange av tekstene i musikalen Barnas 
klimakonferanse.  I tillegg er forslag til egnede oppgaver hentet fra Samfunnsfag 6, utgitt 
av Gyldendal, forfattere: Tor Gunnar Heggem, Vesla Løvland, Mette Krogh Lære. 

Høvding Seattles tale er hentet fra:  
http://voxpopulinor.blogspot.com/2006/08/klok-manns-tale.html 
 
Det finnes også gode oppgaver og løsninger om miljøspørsmål på internett:  
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1889952&languageId=1&siteNodeId=8392468   

Klikk på samfunnskunnskap og deretter på forbruk og forurensning 

http://voxpopulinor.blogspot.com/2006/08/klok-manns-tale.html�
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1889952&languageId=1&siteNodeId=8392468�
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Tekst til gjennomlesing 

MENNESKENE OG NATUREN 
 

 
 

Vi mennesker deler jordkloden med millioner av andre arter, og er avhengig av det som 
vokser og gror og kryper og kravler på jorda. Blir naturen ødelagt og planter og dyr dør, 
overlever ikke menneskene heller. 

Denne avhengigheten tar vi ikke alltid hensyn til. Lenge høstet ikke menneskene mer av 
naturen enn at den kunne fornye seg og reparere skadene. Nå har vi begynt å utnytte 
naturen på en slik måte at naturen kan bli ødelagt. Det er flere grunner til dette:  

• Det er blitt mange flere mennesker på jorda.  

• Vi har bygd fabrikker og tatt i bruk maskiner som forurenser. 

• Redskapene våre er så store og effektive at vi lett kan ødelegge store områder av 
naturen med dem. 

• Vi lever på en annen måte enn tidligere og bruker mange flere varer. Det fører til 
forurensning og problemer med hva vi skal gjøre med avfallet.  

• Vi reiser mer med motoriserte kjøretøy og forurensingen av lufta øker. 

I dag forstår stadig flere at vi må ta vare på naturen hvis vi skal ta vare på oss selv og dem 
som kommer etter oss. Målet for framtida må være å utnytte naturen på en måte som 
jorda kan tåle, det som kalles en bærekraftig utvikling. 

På neste side kan du lese indianerhøvding Seattles tale fra 1852 til president Millard 
Fillmore. 
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Høvding Seattles tale  
 

"Den store høvding i Washington har sendt bud om at 
han ønsker å kjøpe vårt land. Men går det an å kjøpe 
eller selge himmelen over oss eller varmen fra jorda? 
En slik tanke er fremmed for oss. Vi eier ikke luftas 
renhet eller glitringen i vannet. Hvordan kan han da 
kjøpe det av oss? 

Hele jorda er hellig for mitt folk. Hver eneste 
skinnende barnål. hver sandstrand, hvert slør av dis i 
de mørke skoger, hvert summende insekt er hellige i 
mitt folks bevissthet. Sevjen som strømmer i trærne er 
den røde manns erindringer. Vi er en del av jorda, og 
den er en del av oss. De duftene blomstene er våre 
søstre. Hesten, hjorten og ørnen er våre brødre. Vi 
tilhører alle den samme familie. 

Våre skikker er andre enn den hvite manns. Synet av deres byer er en pine for den røde 
manns øyne. Er dette fordi den røde mann er en villmann som intet forstår? Det er 
ingen fred å finne i den hvite manns byer, intet sted å høre løvet sprette om våren eller 
slagene av insektvinger. Larmen i byene er en hån mot mitt øre. 

Luften er dyrebar for den røde mann, for alt levende ånder i den samme luft. Den hvite 
mann later ikke til å bry seg om den lufta han puster i. Lik et døende menneske er han 
ufølsom for stanken. Hvis vi skal gi fra oss vårt land, må dere huske at lufta deler sin ånd 
med alt levende. Og dere må behandle dyrene som deres brødre. 

Vi har sett tusener av bison-okser ligge råtnende på prærien, etterlatt av den hvite mann 
som skjøt dem ned fra vognene som ble trukket av den rykende jernhesten. Den røde 
mann dreper dyr bare for å opprettholde sitt eget liv. Hva er mennesket uten dyrene? 
Hvis alle dyr var borte, ville menneskene dø av åndelig ensomhet, for alt som skjer med 
dyrene vil også ramme menneskene. Alt henger sammen. 

Gud ga dere herredømmet over dyrene, skogene og den røde mann – av grunner vi ikke 
kjenner. Kanskje ville vi forstå hvis vi kjente den hvite manns drømmer. Men vi er 
villmenn, og den hvite manns drømmer er skjult for oss. Derfor må vi velge vår egen vei. 
Men når den siste røde mann er borte, og minnet om ham bare er som skyggen av en 
sky som glir over himmelen, vil mitt folks ånd fremdeles leve i disse skogene, for vi 
elsker landet som den nyfødte elsker sin mors hjerteslag. 

Dette vet vi: jorda tilhører ikke mennesket. Mennesket tilhører jorda. 

 

OPPGAVER TIL DISKUSJON 

• Hva synes dere er det viktigste høvding Seattle sier? Han holdt talen i 1852, men 
synes du allikevel at det han sier kan ha betydning for vår moderne tid? På hvilken 
måte? 

• Hvis dere mener at høvding Seattle har noe å si til folk i vår tid, hva kan dere da 
gjøre for at talen blir kjent for andre? 
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Tekst til gjennomlesing 

EN BRUK JORDA VÅR IKKE KAN TÅLE 

Menneskene trenger frisk luft, rent vann og ren jord. Slik vi lever i det moderne 
samfunnet, blir jord, vann og luft forurenset og tilført giftstoffer.  Skoger hogges ned og 
dør. Dyrearter og plantearter forsvinner og mangfoldet i naturen blir mindre. 

Dette er alvorlige problemer som vi må gjøre noe med. Både enkeltmennesker og stater 
har et ansvar for det. 

Vann 
Menneskene er avhengig av rent vann. Før 
var det vanlig å slippe kloakk ut i bekker og 
elver og ut i havet. I kloakken kan det være 
bakterier og giftstoffer. Mange steder blir 
kloakken renset nå, mens andre steder går 
kloakken direkte i sjøen fremdeles.  

Moderne jordbruk bruker mye gjødsel. Når 
det renner vann fra åkrene fører det med 
seg næringsstoffer ut i bekker, elver og 
innsjøer. Da kan vannet bli forurenset og 
tilgrodd av planter. Gift fra plantevernmidler 
kan sige ned i grunnvannet slik at det blir 
forurenset.  

Utslipp av eksos fra biler og fly og giftstoffer, 
metaller og olje fra industrien kan forurense 
vann, og forurensningen kan bli spredd over 
store områder. 
 

Jord 
Jord kan bli forurenset på samme måten 
som vann. Men jord kan også ødelegges på 
andre måter. Når vi pløyer og harver jorda, 
blir den liggende bar en stund. Da kan regn 
og vind vaske med seg det øverste jordlaget. 
Slik avrenning er et problem, særlig hvis vi 
pløyer om høsten og ikke sår før om våren. 
Noen steder blir det drevet så intenst 
jordbruk at næringsstoffene i jorda blir brukt 
opp. Det er til stor skade. 
 

Luft 
Lufta blir forurenset av gasser og støv. Biltrafikken er skyld i mye av den forurensede 
lufta i byer og tettbygde strøk. Det er både asfaltstøv og gass fra motorene som 
forurenser. Når vi brenner kull, olje og gass blir det dannet karbondioksid. Et problem 
som skyldes luftforurensning, er det vi kaller sur nedbør.  Forurensninger i lufta blir 
med regn og nedbør ned til bakken. Da er regnet surere enn rent vann, og det virker inn 
på plantelivet og dyrelivet. Fisken i innsjøene våre er spesielt følsomme for sur nedbør. 
Denne forurensningen kommer fra industrien i blant annet Russland, England, 
Tyskland i tillegg til vårt eget land.  
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OPPGAVER: 

• Vet du om andre måter vi mennesker forurenser på? Er det noe hver enkelt kan 
gjøre? 

• En appell er en kort tale eller et innlegg som skal fortelle de som hører på hva som 
er appellantens mening i en sak. Nedenfor kan du leseappellene som elever i 
musikalen skal fremføre.  

• Er det et vers du mener er viktigere enn de andre? Hvilket vers kunne du tenke deg 
å fremføre? Begrunn svaret. 

• Lag din egen appell og ta med hva du mener er det viktigste vi kan gjøre for å ta 
vare på jorda. 

 

Appellene fra musikalen 

 

Industri og fabrikker må passe på!  

De må rense sine utslipp, både store og små. 

Kjære alle land som har industri: 

Kjøp klimakvoter nå, for det trenger vi!  

Kjøp klimakvoter nå, for det trenger vi!  

 

Jorda vår fylles opp med alt for mange biler! 

Det har gått alt for langt, og de fyller alle 
filer. 

CO2 er farlig, og er skumle gasser!  

Og svevestøvet legger seg i svære masser.  

Ja, svevestøvet legger seg i svære masser. 

 

Løsningen er el-biler og bio-gass. 

Den energien lager vi jo alle i dass! 

Hvis flere kjører kollektivt og tenker på 
jorda, 

vil lufta bli bedre, vi kan kose oss i sola!  

vil lufta bli bedre, vi kan kose oss i sola! 

 

Det er mye som må gjøres, for mye er galt! 

Vi må starte med oss selv, for det betyr alt! 

Sorterer du søppel og avfall forsvarlig,  

Så blir det straks veldig mye mindre farlig!  

Da blir det straks veldig mye mindre farlig 

 

Jeg vil slå et slag for det vi alle kan gjøre. 

For nå har vi sjansen til at flere kan høre! 

Isoler ditt hus og bytt til sparepærer.  

Så sparer du strøm, og mer enn du aner!  

Så sparer du strøm, ja mer enn du aner! 

 

Lag din appell: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Tekst til gjennomlesing 
Klimaet 

Vi har mange hjelpemidler som bruker strøm. Trenger vi elektriske tannbørster? 
Barbermaskiner? Rulletrapper? vannkokere?  

Vanndamp, metan og karbondioksid (CO2) i lufta gjør at en del av varmen som stiger 
opp fra jorda ikke forsvinner ut i verdensrommet. Gassene virker som glasstaket i et 
drivhus, og de er da også kalt drivhusgasser. Det gir en behagelig 
gjennomsnittstemperatur på rundt 15O C på jorda.  

CO2 er en gass vi blant annet får når vi brenner kull, naturgass, olje og bensin. Utslippet 
av CO2 har økt kraftig i det siste fordi vi forbruker store mengder energi til bilkjøring, 
flytrafikk og strøm i hjemmene og i industrien.  

Mange forskere er redde for at det blir så mye karbondioksid i atmosfæren at 
temperaturen på jorda vil stige. Dette kaller vi drivhuseffekten. Klimaforandringene kan 
komme til å skape stor problemer: noen steder kan det bli for tørt, andre steder kan det 
bli flom. Havet kan komme til å stige og oversvømme landområder. Alt dette vil ramme 
de menneskene som bor der. Forskerne er uenige om hvor fort dette kan skje, og hvor 
alvorlig det blir, men nesten alle er enige om at dette er et problem vi må ta på alvor.  

OPPGAVER: 

Les teksten til ”Drivhuseffekten” fra musikalen på neste side. Bruk internett eller 
oppslagsverk for å finne ut hva følgende ord betyr: 

• Sfære 

• Biologisk  

• Ekstremvær  

• Klimaendringer  

• Klimaavtaler  

Norge er et av flere land som har innført 
klimakvoter. Bruk internett eller 
oppslagsverk for å finne ut hva en 
klimakvote er.  

Økt drivhuseffekt er en følge av 
menneskenes levemåte. Mange ønsker 
lettvinne løsninger og de bytter ut varer 
og gjenstander oftere enn det som 
egentlig er nødvendig. I musikalen 
handler mobilsangen om nettopp dette. 
Les teksten på neste side og finn 
eksempler på hvordan selgeren forsøker å 
påvirke Gobi og vennene til å kjøpe en 
nyere mobil.
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Drivhuseffekten 
 
Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 
Skal alt brukes opp må noen si stopp!  
Nå må alle mennesker våkne opp! 
 
Drivhuseffekten er et merkelig ord! 
Den er slett ikke bra for noen på vår jord. 
For olje kull og gass, skaper sfæren om til glass,  
slik at varmen holdes inn – og ingen vil vinne! 
 
Ref.: Stopp og tenk! For tiden ruller og går! 
Biologisk mat’riale har brukt millioner år,  
Ja kanskje hundre millioner år! 
Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 
Skal alt brukes opp må noen si stopp! 
Nå må alle mennesker våkne opp! 
Åh – åh - åh - åh - åh - åh - åh  

 
Vi vil få ekstremvær med storm og orkaner. 
Og vannet stiger mer enn vi aner! 
Klimaendringer og klimaavtaler - 
Politikere holder mest vakre taler! 

 
Nå må noe gjøres min venn! 
La ingen sovne igjen og igjen. 
Ta mye bedre vare på sfæren rundt jorda - 
Så alle får en fremtid vi gir bort til barna.  

 
Ref.: Stopp og tenk! For tiden ruller og går! … 

 
 
 

Mobilsangen 
 
Nå, hvordan er det med deg? Trenger du ny 
mobil? Du kan få kjøpe av meg! 
 
Er du ung? Er du rå? Vil du kjøpe kan du få! 
Har du gammel mobil så ikke fortvil! 
Jeg har det du trenger,  
og du trenger ikke penger. 
For kun kroner en, kan du bytte,  
væ’kke sen! 
I vår jungel av tilbud  
er det lett å gå seg vill. 
Jeg er der for deg, og jeg er veldig snill! 
Vi har stor skjerm og liten skjerm,  
og tasteknapp og touch. 
Og fast og full og pakkepris  
hvis du er først! 
Takk for at du sender MMS,  
av eksen min med stygg hårsveis. 
Takk for at du passer min lille engel  
når jeg vil ha litt fred. 
Takk for at du tekster meg vitser  
når jeg kjeder meg på jobben. 
Takk for at du er min venn,  
og for at vi sparer penger  
med fast pris i fra Chess! 
 
Vi har Telenor og Net Com  
og Tele 2 og Chess 
La oss fortelle hva som passer deg best! 
Youngtalk og talkmore  
eller D juice og kontant,  
Med venner og familie sparer du en slant!  
Lurer du fortsatt på hva du skal velge? 
Her er mitt utvalg av hva jeg kan selge.  
Kanskje HTC og Nokia,  
og Siemens er best? 
Sony Ericsson og Samsung  
skårer bra i test. 
Når helgen kommer,  
kan du kose deg hjemme. 
Legg deg på sofa’n,  
du kan taste og klemme. 
På den nyeste mobilen  
med det beste av det beste. 
I morgen kommer flere,  
gjør deg klar til den neste. 
 
Lag din egen avtale med meg, jeg selger så 
gjerne til deg! 
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Tekst til gjennomlesing

BRUK-OG-KAST 

Vi bruker engangsbestikk, engangsgriller, engangskamera. Hva mer? 

De rike landene er ofte kalt forbrukersamfunn. Folk i disse landene bruker – 
og kaster – flere varer enn noen andre mennesker før oss har gjort. 

Dette er også et problem fordi vi er så mange. Det blir produsert så 
utrolig mange varer, noen av dem er ikke nødvendige engang.  

Dette skaper et annet problem: Hvor skal vi gjøre av det vi kaster? 
Hva skal vi gjøre med søplet vårt? Avfallsplassene utenfor storbyene 
er noen av de største ”byggverkene” menneskene noen gang har 
skapt. Gift og tungmetaller fra avfallet kan forurense grunnvannet 
og jorda omkring. Noen steder blir søplet brent, og gassene fra 
forbrenningene kan være giftige.  

 

FRA FABRIKKEN TIL BUTIKKEN 

Når vi kaster så mye, må vi stadig lage nytt. Det fører til at vi må forbruke ressurser. For 
å lage varene må fabrikkene bruke en mengde elektrisitet. Mange av 
fabrikkene i utlandet får elektrisitet fra kullkraftverk eller gasskraftverk. 
Slike kraftverk slipper ut blant annet CO2 i store mengder. Noen 
fabrikker tar i bruk kjemikalier for å lage varene. Etterpå må de bli 
kvitt restene etter dem. Produksjonen fører til avfallsstoffer fabrikkene 
må kvitte seg med. Råvarene og de ferdige varene må pakkes inn. Da 
går det med mye emballasje: innpakningspapir, papp og plast. Varene 
fraktes med bil, båt eller fly, som også forurenser. 

 

HVA GJØR VI? 

Verden i dag er komplisert, og alle er avhengige av hverandre. Vi må se langt utover våre 
egne landegrenser når vi skal løse miljøproblemene, men samtidig må vi ”feie for egen 
dør” og gjøre en aktiv innsats i eget land. Et slagord sier at vi må tenke globalt og handle 
lokalt. 

 Her i landet har vi mange lover og forskrifter om miljø. Vi har lov om naturvern, lov 
mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), lov om friluftslivet og flere andre.  
Gjennom slike lover og forskrifter bestemmer myndighetene for eksempel hvilke utslipp 
som er tillatt. Brudd på lovene blir etterforsket og straffet. 

Norge har skrevet under på mange internasjonale miljøavtaler, alt fra avtale om å 
beskytte ozonlaget til en avtale om å bevare flaggermus i Europa.  
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Velg en eller flere filmer til diskusjon: 
 

Kaste her eller kaste selv? 
http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI  

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON: 

• Hva tror dere filmskaperne ønsker å si med filmen? 

• Hva slags setninger kjenner du igjen fra en vanlig handel? 

• Hva gjør det som blir sagt så spesielt?  

• Det oppstår en uventet situasjon i filmen, hva er dette? 

• Hvordan løses den uventede situasjonen? 

 

Det bittelille ekstra:  
http://www.youtube.com/watch?v=b5XC_GjF-0I&feature=related 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON: 

• Synes dere denne filmen har noen likhetstrekk med virkeligheten? 

• Hva synes dere eventuelt er likt? 

• Kjenner dere igjen noen av slagordene i filmen?  

• Filmskaperne ønsker at folk skal begynne å tenke igjennom om vi virkelig trenger 
alt vi kjøper. Tror dere at de oppnår dette gjennom denne filmen? 

 

Shine:  
http://www.youtube.com/watch?v=di1TSEQfuOc&feature=related  

Glow:  
http://www.youtube.com/watch?v=qRiL7f-4kRU&feature=related 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON 

• Hvordan er denne filmen lik vanlige reklamefilmer for såpe og sjampo? 

• Hva skiller denne filmen fra vanlige reklamefilmer? 

• Hva slags virkemidler har filmskaperne brukt? 

• Synes dere filmen passer godt med det som blir sagt? 

• Hva tror dere filmskaperne forsøker å si med denne filmen? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI�
http://www.youtube.com/watch?v=b5XC_GjF-0I&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=di1TSEQfuOc&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=qRiL7f-4kRU&feature=related�
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OPPGAVER: 

• Finn eksempler på reklame vi forbrukere påvirkes av i hverdagen (tv, reklame i 
posten med mer).  

• Hvilke tv-reklamer husker du best? Hvorfor? 

• Tror du at du lar deg påvirke av reklamen?  

• Reklame ønsker å skape et behov for en vare hos en forbruker. Synes du det er 
riktig at vi har så mye reklame på tv, i posten og andre steder? Begrunn svaret ditt. 

• Er det noe du vet det er ulovlig å reklamere for?  
 
 
 

 
Fast knallkjøp! 

TILBUD 
Mer enn 80 gode tilbud i butikkene 

Ta 3 betal for 2 
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Tekst til gjennomlesning 

HVORDAN FÅ BUKT MED PROBLEMENE? 

Her hjemme kan myndighetene legge avgifter på industribedrifter som forurenser. Vi 
har også fått innført klimakvoter, som er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene 
av klimagasser. En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.  

Myndighetene selger bare et visst antall klimakvoter, og bedriftene må klare seg med de 
kvotene de får kjøpt. Om de bruker mer, må de forsøke å kjøpe kvoter av andre, som 
ikke trenger dem selv. Slik får man en viss kontroll på hvor mye CO2 som slippes ut. 
Pengene man tjener på kvotene brukes til gode miljøformål, for eksempel til 
skogplanting.  Samfunnet bevilger også penger til en hel rekke tiltak som skal gjøre 
miljøet bedre: bedre behandling av avfall, omlegging til mer miljøvennlig transport, 
omkjøringsveier i byene, grønne områder som skal bedre trivselen og gjøre helsa til folk 
bedre.  

For å finne gode løsninger trenger vi å vite mer om de skadene vi påfører miljøet og oss 
selv. Samfunnet gir penger til forskning som kan finne ut hvordan vi skal skape en 
bærekraftig utvikling.  

Norge har gode kunnskaper om miljøvern. Denne kunnskapen deler vi med fattige 
land. Vi gir også pengestøtte til utviklingsland slik at de kan ta seg av miljøproblemene i 
sine land på en bedre måte. 

De rike landene i verden må ta på seg et hovedansvar for å prøve å løse de store 
miljøproblemene. 

EN UTVIKLING JORDA VÅR KAN TÅLE – ER VI VILLIGE TIL Å GJØRE NOE? 

I dag vet vi en god del om hva som kan skade naturen rundt oss. men vi vet at det vil 
koste penger å bøte på de skadene som alt er gjort, og det vil koste å legge om 
livsmønsteret vårt og leve på en måte som jorda tåler. Kanskje vi ikke kan eie så mange 
ting som før. Kanskje det ikke er selvsagt at alle skal kunne ha bil, eller reise med fly slik 
som i dag. Og da spørs det om vi er villige til å ”ofre” slike goder. 

Mange mennesker – og land – har tenkt at miljøproblemene ikke er så farlige. Vi 
forurenser nok en del, men jorda vil alltid greie å reparere seg selv. Dessuten vil det ikke 
skje noe alvorlig i vår tid. Vi kan ikke gjøre stort i alle fall. Har vi råd til å tenke slik? 

OPPGAVER: 

Les de to familiescenene fra musikalen.  

• Hvem er det som har de gode ideene i familien til Katla? 

• Hvem har best holdninger i familien til Gobi? 

• Hva tror dere grunnen kan være til at familien til Gobi velger en del lettvinte 
løsninger? 

• Syng Enøk-rap. Hvilke tiltak kan hver enkelt av oss gjøre for å spare på strøm? 

• Syng Får søpla siste stikk. Hvordan kan hver og en av oss behandle søpla vår på en 
bedre måte? 
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Får søpla siste stikk?  
Jeg skjønner ikke alltid hvor det kommer fra! 
Alt rusk og rask vi samler oss var nyttig i sta’! 
Vi kjøper alt på billigsalg og tror det er bra 
Men trenger vi det egentlig? Hvor nyttig er det 
da? 
 
Reklamen gir oss tilbud om alt som er bra. 
Så kjøper vi alt nytt, som var så kjekt å ha! 
Vi kjøper og vi kjøper, og budsjettet går med 
tap.   
Det gamle som var like bra blir puttet i et skap! 
 
Når søpla flyter overalt,  
og ingenting blir borte, vi blir overfalt! 
Av pappesker og plast, glass og hermetikk 
Hvor gjør vi av alt da? Får søpla siste stikk? 
 
Kjøpe her og samle der, hva tenker vi på? 
Spar miljø og klode som vi lever på nå! 
Søpla flyter høyt og lavt i hus og natur. 
Spar og tenkt på flere, så er du litt lur! 
 
Når søpla flyter overalt,  
og ingenting blir borte, vi blir overfalt! 
Av pappesker og plast, glass og hermetikk 
Hvor gjør vi av alt da? Får søpla siste stikk? 

 

Enøk-rap 
Skru ned varmen. Slå av lyset.  
Spare strøm, men ikke fryse!  
Skru ned varmen. Slå av lyset.  
Spare strøm, men ikke fryse! 
 
Tar du på en ekstra genser,  
finns det nesten ikke grenser  
for hvor godt og varmt du har det,  
tenk på alt det du kan spare! 
Sparepærer varer lenger,  
sparer strøm og sparer penger.  
Sparedusjer sparer vann,  
spare der du spare kan! 
 
Skru ned varmen. Slå av lyset.  
Spare strøm, men ikke fryse!  
Skru ned varmen. Slå av lyset.  
Spare strøm, men ikke fryse! 
 
Husk å stenge kulda ute,  
steng den ute bak din rute! 
Og hver gang du går fra rommet,  
av med lyset, væ’kke dumme! 
 
Sparepærer varer lenger!  JA! (Alle) 
Sparer strøm og sparer penger JA! (Alle) 
Sparedusjer sparer vann JA! (Alle) 
Spare der du spare kan!  JA! (Alle) 
 
Skru ned varmen, spare strøm,  
det er Enøk’s sparedrøm! 
 Skru ned varmen, spare strøm,  
det er Enøk’s sparedrøm! 
 
(Gjengitt med tillatelse fra Akershus Energi) 
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OPPGAVE OM KILDESORTERING: 

 

Å kildesortere er gøy, særlig når det handler om å vinne!  

Læreren/den voksne legger fram noen gjenstander/avfallsgjenstander (det går an å be 
klassen samle inn i uken før for eksempel) som hver deltager skal kildesortere. Sett fram 
bøtter med skilt på (restavfall, plastemballasje, papp, papir og kartong, glass- og 
metallemballasje, småelektronisk avfall, farlig avfall, matavfall). Dette går på tid så det er 
om å gjøre å være raskest! Dere kan dele inn i lag eller kjøre en-mot-en. 

Variant 1) Sorter mest mulig på gitt tid 
Lagene får utdelt like mye søppel/har felles søppeldunk som de skal sortere i egne 
bøtter. Har dere bare ett sett bøtter kan man ta det på rundgang ved å dele klassen i to. 
Hver gjenstand som er riktig sortert gir ett poeng. Feil sortert gir ett minuspoeng. 

Variant 2) Sorter riktigst mulig på gitt tid 
Lagene får utdelt masse avfall og av dette skal de plukke ut en gjenstand til hver bøtte. 
Dvs. en riktig avfallstype i hver dunk gir ett poeng, flere avfallstyper eller feil avfallstyper 
gir ingen poeng/minuspoeng. 

Det er mange varianter av denne leken, men elevene synes det er gøy når det går raskt 
og det går an å ta mange runder. 
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OPPGAVE 

 

Finn ti ord som har med energi og miljø å gjøre. Strek over dem med markeringspenn. 
Ordene kan stå både vannrett, loddrett og diagonalt 

 

Løsning bakerst i boka. 
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Naturfag 
 

Mål med oppgavene 
Flere av tekstene og oppgavene i samfunnsfag egner seg også godt for det naturfaglige 
perspektivet. Enkelte av oppgavene i naturfagsdelen henviser derfor til teksten i 
veiledningen til samfunnsfag. Det er lagt vekt på å finne fram til læringsaktiviteter som 
kan gi god variasjon i for- og etterarbeidet, dersom læreren ønsker å bruke mer tid på 
temaet. Denne veiledningen og oppgavene i den er tilpasset handlingen i musikalen. 

FRA KUNNSKAPSLØFTET 

Generell læreplan har mange formuleringer som gir retning til arbeidet med 
miljøspørsmål i undervisningen. I kapitlet om Det miljøbevisste menneske står det:  

«Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlige 
kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Denne 
må ta utgangspunkt i de begrensninger natur, ressurser, teknologisk nivå og sosiale 
forhold setter, og de konflikter som utløses når miljøhensyn skal prioriteres. 

Opplæringen må følgelig gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om 
samspillet mellom menneske og natur. Den må spore de unges trang til å forstå 
prosessene i naturen. Det fordrer fordypning i naturfagene. Undervisningen må 
motvirke oppsplittet læring. Konkret viten er nødvendig, men er alene ikke nok - 
helhetlig naturfaglig og økologisk kunnskap er også nødvendig». 

I FORMÅLET FOR NATURFAG STÅR DET: 

«Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om 
naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling». 
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Fra kompetansemål etter 7. trinn: 
Forskerspiren: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke 
en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet 

• forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske 
observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater 

• trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier 

Fenomener og stoffer: 

• Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for 
miljøet lokalt og globalt 

• foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale 
hjelpemidler 

Teknologi og design: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, 
forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt 

• gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til 
å utnytte energi i vind og vann 
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Handlingen i musikalen tar opp følgende utfordringer: 
• Mennesket som utnytter og forsøpler naturen utover det som er forsvarlig 

• Bruk og misbruk av energikilder. Energiøkonomisering. 

• Bærekraftig utvikling: Hvor mye kan jorda vår tåle uten at det går ut over 
livsgrunnlaget for mennesker, planter og dyr i framtida? 

• Klimautfordringene: Global oppvarming gjennom økt, menneskeskapt 
drivhuseffekt 

• Avfallsproblemer: Bruk-og-kast og kildesortering 

 
Arbeidet med musikalen kan gi inspirasjon til å arbeide rent faglig med disse temaene, 
og tekstene vil forhåpentligvis også vekke nye spørsmål hos elevene. Det vil være 
formålstjenlig at læreren da utnytter mulighetene til å undre seg sammen med elevene, 
og lærer dem å stille de gode spørsmålene. I kompetansemål fra Forskerspiren finner vi 
grunnlag for disse aktivitetene. I bearbeidelsen av eventuelle spørsmål som dukker opp 
underveis, kan det være lurt å ha noen læringsaktiviteter som gir elevene svar, slik at 
læreren ikke blir et orakel som svarer på alt. Dessuten er det viktig å få elevene til å 
engasjere seg utover musikalen. Derfor blir forarbeid og etterarbeid viktig. 

Internettressurser som kan være til hjelp 
Nedenfor følger noen internettsider med ulike læringsaktiviteter som kan være nyttige i 
både forarbeid og i etterarbeid for musikalen. Musikalen gir et godt utgangspunkt for å 
arbeide dypere med problemstillinger som reises i teksten: ”Hva betyr dette? Hvor kan 
vi finne informasjon om dette problemet?”  Det er selvfølgelig ikke meningen at alle 
aktivitetene nedenfor skal gjennomføres, men opplistingen er ment som en hjelp til å 
finne fram til aktuelle ressurser som kan gjøre undervisningen med spennende og 
variert. 

www.miljolare.no Denne siden er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Siden 
er inndelt i 12 ulike temaer, blant disse Avfall og gjenvinning og Helse, inneklima og 
skolemiljø. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine 
nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det 
mulig å sammenligne egne og andres observasjoner. Her finnes blant annet aktiviteten 
CO2 på skoleveien som setter søkelys på elevenes ”egne” bidrag til utslippene. 
 

co2nnect.org Dette er en annen nettside hvor elevene kan måle sine egne CO2-utslipp, 
basert på skoleveien. Elevene registrerer distansen de reiser til skolen, i tillegg til 
transportmiddelet de bruker, og legger så informasjonen inn i den internasjonale 
databasen. Med utgangspunkt i sine egne og andres data kan de så gjennomføre en kort 
nettundersøkelse om klima- og transportutfordringer. Her er det mulig å analysere og 
diskutere resultatene, og sammenligne deres CO2-utslipp fra transport med resultater fra 
andre skoler og land. 

http://www.miljolare.no/�
http://www.co2nnect.org/�


 

22 

 

nysgjerrigper.no/temaer/miljoklima Dette er en lenke til artikler om miljø og klima på 
Nysgjerrigpers nettsider. Nysgjerrigper er for elever og lærere i barneskolen. 
Artikkelstoffet egner seg til å trene på faglesing i naturfag og samfunnsfag. 

nrk.no/planeten/ Denne nettsiden fra NRK fokuserer på miljø og bærekraftighet. Her 
kan elevene blant annet måle egne CO2-avtrykk og spille et spill hvor de ”redder” 
planeten.  Siden inneholder også TV-dokumentarer og quiz. 

regnmakerne.no Regnmakerne er Enova SF sin nasjonale satsing mot barn og unge i 
alderen 9 til 12 år. Enova SF samarbeider med Utdanningsdirektoratet, Naturfagsenteret 
og Norges Forskningsråd om energiopplæring i skolen. Siden har en del som er lagt opp 
spesielt for lærere. 

naturfag.no/grubletegninger Denne nettsiden er laget for å få elevene til å diskutere og ta 
stilling til naturfaglige problemstillinger de kan møte i dagliglivet. Grubletegninger er 
tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet. 
Grubletegningene har ikke nødvendigvis ett riktig svar. I flere tilfeller blir det eneste 
fornuftige svaret: ”Det er avhengig av…”. Selv tilsynelatende enkle situasjoner kan vise 
seg å ha flere mulig kompliserende faktorer når de blir gått litt etter i sømmene. Vi tror 
at det er formålstjenelig for alle elever (og lærere) å innse at naturfaglige problemer 
sjelden bare har ett riktig svar. 

Her er noen eksempler på grubletegninger som kan brukes i forbindelse med temaet 
global oppvarming: 

naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1263020  

naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1263024 

naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1263028  

naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1262993 

naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1436691   

Forsøket med isbit i vann er som isen på nordpolen. Dersom isbiten ligger på en stein i 
et vannglass, blir det likt isen på sydpolen.  

 

  

http://nysgjerrigper.no/temaer/miljoklima�
http://www.nrk.no/planeten/�
http://www.regnmakerne.no/�
http://www.naturfag.no/grubletegninger�
http://www.naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1263020�
http://www.naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1263024�
http://www.naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1263028�
http://www.naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1262993�
http://www.naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1436691&within_tid=214850�


 

23 

 

loop.no/miljoskole LOOPs miljøskole er et gratis opplegg til undervisning om 
kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. LOOP Miljøskole inkluderer materiell og 
opplegg for barnehage opp til videregående skole. Siden inneholder blant annet filmer 
om kildesortering og søppel. 

sortere.no Dette er et nettsted med informasjon om kildesortering og gjenvinning. Siden 
er ikke opprinnelig laget for barn, men kan likevel brukes som en ressurs. Her finnes 
både en database med praktisk informasjon om hvordan en kan kildesortere der en bor, 
samt informasjon og nyheter om kildesortering og gjenvinning. 

Energispillet Redd Jonia Planeten Jonia er i trøbbel. Jonierne forurenser og bruker altfor 
mye strøm. Planeten dør hvis ingen hjelper den snart. Elevene må hjelpe dem! Målet 
med dette spillet er å få Jonierne til å bruke mindre energi og ta vare på miljø og klima. 
Dette spillet egner seg godt som en oppsummering etter musikalen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

http://loop.no/miljoskolen/�
http://www.sortere.no/�
http://www.energispillet.no/jonia/�
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LAG DIN EGEN VINDMØLLE 

 
Denne oppgaven er hentet fra Regnmakernes hjemmeside. 

For å lage vindmøllen trenger du:  

• Et firkantet stykke papp, 35 cm x 35 cm  

• Lim  

• Tegnestift  

• To korker fra en saftflaske eller vinflaske  

• En blomsterpinne   

• Hylsteret fra en kulepenn  

• To korker fra flasker med oppvaskmiddel eller lignende  

• Tape 

• Hyssing 

 
Stikk en tegnestift gjennom de fem hullene, og stikk deretter tegnestiften inn i en av 
vinkorkene. Her må du kanskje bruke litt lim for å få vindmøllen til å sitte på korken. 
Du kan eventuelt også bruke en ferdig propell, hvis du har en. Slike får man ofte kjøpt 
på tivoli, eller til 17. mai.  

Klipp så av blomsterpinnen slik at den blir omtrent 35 cm lang. Stikk den ene enden inn 
i korken på motsatt side av propellen. Tre deretter den ene plastkorken inn på 
blomsterpinnen, helt opp mot vinkorken. Deretter trer du på kulepennhylsteret og den 
andre plastkorken. Denne siste korken må du feste med teip slik at det ikke flytter på 
seg. Pass likevel på at hylsteret til kulepennen kan dreie fritt rundt blomsterpinnen. 

 
Så fester du en snor på blomsterpinnen nedenfor den siste plastkorken. Her er det lurt å 
bruke teip. Til slutt setter du på den siste vinkorken i enden av blomsterpinnen. 

Nå kan du ta tak i vindmøllen og holde den mot vinden. Legg merke til at du bare kan 
holde i kulepennhylsteret, og at dette må kunne gå rundt. 

Du kan nå henge lette ting i snoren og bruke vindmøllen til å løfte disse tingene. 
 

HVA SKJER? 

Vind er masse i bevegelse. Denne massen har bevegelsesenergi. Energiinnholdet er 
avhengig av massen som beveger seg, og farten denne massen har. Når vinden treffer 
vindturbinen blir massens bevegelsesenergi overført til rotorbladene som er koblet til en 
generator. I en generator omdannes bevegelsesenergien til elektrisk energi. 
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Norsk 
 

Mål for oppgavene 
Oppgavene har som hovedmål å hjelpe elevene med innlæring av nye tekster. Det er 
også ment som hjelp til økt forståelse og tolkning av tekstene. I tillegg trigges elevenes 
lyst til å skape sine egne tekster. 

 

FRA KUNNSKAPSLØFTET 

«Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og 
identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster 
og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget 
åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få 
svar». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Kompetansemål etter 7. årstrinn 
 
…opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og 
presentasjoner drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til 
enkeltindivider og grupper av mennesker. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en 
sammensatt tekst  

• lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en 
større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy 

• bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner 

• bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon 

• vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne 
egne medievaner 

• bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene 
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Hvordan trene tekster? 
Når elevene skal lære nye tekster bør de få jobbe med disse gjennom varierte oppgaver. 
For å trene opp trygghet, samhørighet og selvtillit er det et godt råd å trene på ulike 
dramaaktiviteter og leker. Forslag til slike finnes i læremiddelpakken under musikkfaget.  

Første punkt i arbeidet med teksten må være å gi elevene oppgavene i god tid slik at de 
kan innlæres uten press på hvor mye tid man har til rådighet. Det er også viktig at 
læreren gjennomgår vanskelige eller ukjente ord og begreper, slik at elevene har full 
forståelse av teksten som skal framføres. Det finnes en egen del med ord- og 
begrepsforklaringer som brukes i musikalen i bakerste del av læremiddelpakken. Når 
dette er gjort, kan man gå i gang med å bearbeide teksten. Nedenfor følger eksempler på 
ulike øvelser som kan brukes i denne prosessen. 

TALEKOR 

Når man skal øve inn en sangtekst bør man lese teksten i melodirytme først. Les den 
om igjen flere ganger til alle er sikre på rytmen i teksten.  

Del den deretter opp som et talekor, der halve elevgruppen starter senere enn den 
første gruppen.  

I følgende eksempel kan gruppe to starte etter at gruppe en er ferdig med første linje. 
Når elevene er trygge på rytmen i teksten, kan man øke til fire grupper som starter på 
hver sin linje. 

Drivhuseffekten 
Stopp og tenk! For tiden ruller og går! 
Biologsk mat’riale har brukt millioner år, ja kanskje hundre millioner år! 
Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 
Skal alt brukes opp, må noen si stopp! Nå må alle mennesker våkne opp!    

«GÅ INN» TEKSTEN 

Alle elever har ulik måte å lære på. Noen lærer best ved å sitte i ro og pugge teksten, 
noen må bevege seg, noen må sette en melodi til teksten, noen ønsker å spise/drikke 
eller å ha spesiell belysning.  

En måte å imøtekomme behovet for aktivitet på er å la alle elevene vandre rundt i 
rommet mens de framfører en felles tekst høyt. Hver gang de går forbi et bestemt punkt 
i rommet, for eksempel døra eller vinduet, skal de rope ordet de har kommet til så høyt 
de kan.  

En videreutvikling av denne oppgaven er å gjøre ulike øvelser samtidig som man 
framfører teksten. Hver elev finner et sted i rommet med god plass til å bevege seg. 
Mens teksten framføres får elevene oppgaver, som å hoppe, svinge med armene, neie 
eller lignende.  

TUNNELSANG 

Start på sangen sammen med elevene. Hold hendene fra hverandre foran kroppen. Når 
hendene er fra hverandre synger man sangen i vanlig styrke. Når man holder hendene 
sammen, er man «inne i tunnelen», og alle synger sangen inni seg. Når hendene går fra 
hverandre igjen kommer man ut av tunnelen, og fortsetter å synge ut, fra der man er 
kommet. Her er det spennende å se om man fortsatt er på samme sted i sangen. 
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INTERVJU  

La elevene samarbeide to eller flere i grupper. Den ene på gruppa stiller spørsmål fra 
teksten, mens de(n) andre må svare. Bytt på oppgavene slik at alle får trening i både å 
svare og stille spørsmål. Gi elevene ulike roller. Intervjueren kan for eksempel være  

• En usikker person  

• En opprørsk demonstrant  

• En stresset dame eller mann  

• En likeglad tenåring 

• En nysgjerrig person 

• En ivrig reporter 

• En tyggegummi-tyggende person 

• En gammel dame eller mann 

 En måte å gjøre oppgaven mer levende på er å la elevene kle seg ut med enkle 
rekvisitter, en hatt, et slør eller dressjakke kan raskt skape stemninger som forenkler 
oppgaven for elevene.  

TOLKNINGSOPPGAVE 

Det å tolke en tekst kan oppfattes som vanskelig, og kan dermed være noe noen av 
elevene gruer seg til å gjøre. En slik oppgave krever at man tør å by på seg selv, og innta 
en rolle for å skape liv til den karakteren man skal fremføre. En måte å trene dette på er 
å la elevene innta ulike roller i framførelsen av teksten. Eksempler på ulike roller finnes 
i avsnittet over. 

Gi meg en sjanse  
Jeg lurer på hvem jeg er, og hva jeg kan bidra med der. 
Har jeg kunnskap om hva som skal til? 
Ser jeg verden slik andre vil? 
Jeg føler meg så liten, for oppgaven er så svær! 
Kanskje er det bedre for meg å være her 
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OPPGAVER TIL MOBILSANGEN  

(se side 11) 

• Les sangen flere ganger. 

• Skriv orda som er rimord. 

• Skriv orda som er egennavn. 

• Skriv orda som er adjektiv. 

• Velg fire av adjektivene og gradbøy dem. 

• Skriv orda som er substantiv. 

• Velg fem substantiv fra teksten og skriv dem i alle former (se eksempel på neste 
side). 

• Skriv orda som er personlige pronomener. 

• Sett strek under de personlige pronomenene du har skrevet, som har entallsform. 

• Skriv orda som er verb. Skriv dem i infinitivsform. 

• Skriv antonymet til ordet alltid.  

• Skriv to synonym til ordet løpe. 

• Skriv orda som er navn på mobiltelefoner i alfabetisk rekkefølge. 
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Kreativ skriving 
Det er ikke alltid like lett å få elevene i gang med å skrive egne tekster, men med 
inspirerende oppgaver går det mye lettere. Her følger forslag til oppgaver som kan få 
elevene i gang med skrivingen. 

Å FORTSETTE PÅ EN HISTORIE 

Hvis man får servert et godt utgangspunkt å spinne videre på, kan skrivingen gå lettere: 
Les opp starten på en historie. På et passende sted i historien stopper man opp, og 
herfra skal elevene fortsette historien på egen hånd. De kan fortsette alene, eller dikte 
sammen i grupper.  

Det finnes flere måter å avslutte en slik seanse på. Elevene kan lese opp sine fortsettelser 
for hverandre i små grupper, eller et utvalg elever kan lese opp sin fortsettelse for 
klassen. Til slutt kan den opprinnelige fortsettelsen på historien leses opp, så elevene 
kan sammenligne originalen med sine egne fortsettelser. 

  

Entall 
Ubestemt form 

Entall  
Bestemt form 
(den/det) 

Flertall  
Ubestemt form 
(flere, mange) 

Flertall  
Bestemt form 
(de)  

En hest 
En regel  

hesten 
regelen  

hester 
regler 

hestene  
reglene  

Ei/en dør 
Ei/en jente 

døra/døren 
Jenta/jenten 

dører 
jenter 

dørene 
jentene 

Et hus 
Et lager 

huset 
lageret 

hus 
lager 

husa eller husene 
lagrene 

Ordklassene 
Substantiv: bok, kopp, Jens, Marie, Drammen, rettferdighet, tanke, jente 

Verb: gå, hoppe, løpe, drømme, kjøpe, lese, ha 

Adjektiv: Stor, liten, gul, rund 

Pronomen: jeg, hun, han, seg, hverandre, de. 

Determinativ: denne, slik, sånn, annen, den, noen, ingen, en, åtte, tjuefire 
(grunntallene) 

Preposisjon: på, i, for, med, til, av 

Adverb: fort, inne, ute, alltid, aldri, da, nå, mye, svært, fram, tilbake 

Subjunksjon: bindeord av typen: mens, fordi, at, om, når 
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Et utgangspunkt for en slik historie kan være:  

• dialogen mellom elevene i mobilscenen (manus s. 19-20) Les de første replikkene, 
og la elevene selv lage en avslutning på dialogen.  

• intervjuet med professor Tran (manus s. 33) Elevene skjønner raskt at professoren 
egentlig ikke har særlig peiling på det han skal snakke om. La elevene lage sine 
egne spørsmål og svar til professoren. 

Det går imidlertid like godt an å velge en egnet historie fra en hvilken som helst lesebok.  

Ved å bruke en historie som er kjent for elevene, blir det morsomt for dem å lage sin 
egen vri og en alternativ avslutning på denne historien.  

Hvis man bruker en historie som er ukjent for elevene, ligger kanskje mulighetene åpne 
på en annen måte. Ved å bruke en ukjent historie blir det også mer spennende å høre 
den egentlige slutten. 

 

SKRIVESTAFETT I GRUPPE 

Del elevene inn i grupper. Elevene kan deles inn etter hvilken farge de har på sokkene, 
hårfarge eller lignende for å unngå utestenging, rivalisering eller lignende.  

Hver gruppe får cirka 10 minutter på seg til å skrive en innledning til en fortelling. Etter 
at tiden er utløpt, gir man denne innledningen til en av de andre gruppene, samtidig som 
man mottar en innledning fra en tredje gruppe.  

Hver gruppe skal så skrive en hoveddel til innledningen de har fått tildelt. Så kommer et 
nytt bytte, før avslutningen skal skrives. 

Fortellingene leses høyt i hver gruppe eller for hele klassen.  Bruk gjerne sangen Får 
søpla siste stikk? side 16 eller Mobilsangen, side 11, som inspirasjon til å skrive om 
bruk-og-kast-problematikken. 

 

Å SKRIVE TIL BILDER 

Egnede bilder klippes ut fra reklamebrosjyrer, ukeblader, aviser eller lignende og legges 
i en boks. Bildene kan vise forsøpling, forurensning med mer. Elevene trekker et bilde 
som de skal la seg inspirere av til en fortelling.  

For å øke vanskelighetsgraden eller få inn flere momenter, kan elevene trekke to eller 
flere bilder. De forskjellige bildene skal så kombineres i én historie. Trekker elevene 
flere bilder settes kanskje deres kreativitet og fantasi ytterligere på prøve. 

Bildene kan limes inn i boka ved siden av teksten. 

En variasjon av oppgaven er å gi elevene i oppdrag å ta bilder av noe de ikke er fornøyd 
med i sitt nærmiljø. Det kan være forsøpling, mye biltrafikk, tagging på husvegger, 
hærverk med mer. Med utgangspunkt i bildene de har tatt, skal de lage en tekst som 
beskriver med ord det de så og følte da de tok bildet. 
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GODE IDEER Å SPINNE VIDERE PÅ 

 

Her er noen ideer som kan gi elevene lyst til å skrive: 

• Hva ville du gjort hvis du kom over en tryllestav slik at du kunne endre ting rundt 
deg?  Skriv og fortell!  

• Du er utenfor butikken sammen med tre venner. Alle vennene dine kaster papir og 
søppel rett på bakken og en av dem kaster en glassflaske slik at den knuser. Du 
føler at dette er helt feil, men synes også det er vanskelig å si noe… Hva gjør du?  

• Bruk sangen Drivhuseffekten (side 11) som utgangspunkt, og skriv en tekst med 
utgangspunkt i et av versene. Synes du at man tar barn og unge på alvor i samfunnet 
vårt? Kan man stole på det politikere sier? Er det for sent å snu global oppvarming? 
Skal vi tjene penger på energiformene, eller skal man heller tenke på hva som er 
best for jorda? 
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«DEG SELV I FORTIDEN» 

 

Dette er en oppgave som kan hjelpe elevene å visualisere sammenhengen mellom 
miljøspørsmål og sine egne liv. 

Be elevene se for seg at de står foran en dør. Alternativt kan de også få tegne den. 

Fortell dem at det er deres dør, en gang i framtiden. Kom gjerne med et tidsperspektiv, 
som for eksempel om 10-15 år. 

Si at de står foran døren fordi de nettopp er kommet hjem. Still dem spørsmålet: Hvor 
har du kommet hjem fra? Jobb? Skole? Butikken? Ferie? 

Følg opp med videre spørsmål som: Hvor jobber du? Hvilken skole går du på? Hvilken 
butikk har du handlet i? 

 
Fortsett med spørsmål som for eksempel 

• Liker du jobben din? 

• Hvor mye penger tjener du? 

• Hva kunne du tenkt deg å tjene? 

• Hvor lenge har du jobbet der? 

• Er det drømmejobben din? 

• Hvordan fikk du jobben? 

• Har du hatt lyst på jobben lenge før du begynte der? 

• Hva har du gjort for å legge forholdene til rette for at du skal få drømmejobben? 

• Måtte du gå på en bestemt skole før du begynte i jobben? 

• Hva er det med jobben du liker? 

• Er du flink i jobben din? 

• Er dette jobben du ønsker å ha om 10-15 år? 

• Hvordan har du planlagt at du skal kunne få jobben? 

• Er det noe du kan gjøre på skolen nå som kan hjelpe deg til å få det slik du vil om 
10-15 år?  

• Skriv ned en liste over hva du må gjøre for å kunne få det livet du vil ha om 10-15 
år. 

• Hvilke mål har du framover?  
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Målet er å få elevene til å reflektere over hvilke drømmer de har for framtiden, og at de 
er ansvarlige for mye av det som gjelder deres egen framtid. Økonomi er også et sentralt 
aspekt ved framtidsscenarioet. 

En måte å variere dette på kan være å stille spørsmål som 

• Hvem venter innenfor døren? 

• Hva gjør dere i fritiden sammen? 

• Hva koster det? 

• Hvordan tjener dere penger nok til å kunne gjøre det? 

Om de kommer fra shopping når de står foran døren sin, kan du stille spørsmål som 

• Hvor har du handlet? 

• Hva kjøpte du? 

• Hva kostet det? 

• Hadde du ønsket deg det lenge? 

• Hvordan betaler du for det? 

• Er det viktig for deg å tenke miljøbevisst når du velger varer? 

Om de kommer fra ferie, kan du for eksempel spørre 

• Hvor har du vært? 

• Hvor lenge var du der? 

• Hvem dro du med? 

• Hva gjorde du der? 

• Har du spart penger lenge for å få råd til ferien? 

• Hvordan har du fått råd til ferien? 

• Hva er du mest interessert i å oppleve når du er på ferie? 

EN TERNINGHISTORIE 

Om elevene ikke kommer i gang med en egen historie, eller trenger hjelp til å skrive 
mer utfyllende, kan det være en god idé å bruke terninger som hjelp til å komme i gang.  

Be elevene kaste terningen for å finne ut hva de skal skrive om. I feltet på neste side kan 
de notere ned de resultatene de kom fram til. 
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 1 2 3 4 5 6 

A 
En ungdom 
som 
forsøpler  

En ungdom 
som er miljø- 
bevisst. 

En mann 
som mener at 
det er for 
sent å stoppe 
forurensing 

En demon-
strant.  

En miljø-
detektiv  

En hissig 
dame  

B med plakater  med en 
magisk bue,  

med mørke 
krefter,  

med masse 
penger,  

med en sterk 
vilje,  

med en stor 
ryggsekk, 

C 
som bor i et 
villastrøk. 

Som bor i en 
vakker skog. 

som bor i et 
høyt, sort 
tårn.  

som bor i en 
husvogn.  

som bor i et 
lite hus.  

som bor i en 
underjordisk 
hule.  

D 

En dag kaster 
han/hun en 
stor kanne 
med gift i 
naturen. 

En dag skal 
han/hun 
forsvare 
skogen sin 
mot de som 
kaster søppel 
i den. 

En dag skal 
han/hun til 
politikere for 
å protestere 
mot 
forsøplingen. 

En dag skal 
han/hun til 
en by og blir 
stående i en 
lang bilkø. 

En dag skal 
han/hun gå 
tur i fjellet. 

En dag skal 
han/hun til 
gruvene for å 
sjekke at alt 
er i orden. 

E 
Han/hun har 
med seg to 
venner.  

Han/hun har 
med seg fire 
dyr fra 
skogen.  

Han/hun har 
med seg en 
liten 
plastpose 
med 
hemmelig 
innhold. 

Han/hun har 
med seg en 
engangsgrill. 

 

Han/hun har 
med seg den 
trofaste 
hunden. 

Han/hun har 
med seg tre 
lass med 
søppel. 

F 
I skogen 
ligger en stor 
søppelfylling. 

På veien 
møter de en 
sint tømmer-
hogger. 

På vei til 
byen  blir de 
arrestert av 
politiet. 

På veien 
møter de en 
gjeng demon-
stranter. 

På veien ser 
de en stor, 
død slette full 
av giftstoffer. 

På veien må 
de gå forbi en 
stor søppel 
fylling.  

 
Jeg skal skrive en historie om… 

A  
B  
C  
D  
E  
F  
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Husk at du også skal «kle på» historien:  

• Beskriv hovedpersonen i fortellingen din godt, men pass på å ikke drukne i 
kjedelige detaljer.  

• Fortell om stedet hovedpersonen kommer fra.  

• Fortell om hva personene snakker om på veien. Fortell om hvordan det ser ut der 
de går.  

• Prøv å finne på ting eller problemer som oppstår på veien. Her er det bare 
fantasien som setter grenser! Når historien er ferdig kan du finne en passende 
overskrift.  

 

APPELLER 

I manuset til musikalen skal elevene holde appeller på skolen for å forklare hvorfor 
nettopp de skal få lov til å reise til København. Denne scenen finnes i manuset på 
side 25-26.  

Å lage og framføre appeller er en god trening i å lære seg å argumentere for sine 
meninger. Det er mange måter å gjennomføre dette på. Det første punktet som er viktig 
i argumenterende tekster er å finne de rette argumentene.  For å gjøre dette lettere kan 
man sette opp et skjema med for- og mot- argumenter. Dette kalles et pro-et-contra-
skjema. En sak har alltid to sider, og dette bør man få fram i en argumentasjon. 

Et annet punkt som er viktig for argumentasjonen er å ha presise og forståelige 
argumenter. Man kan vektlegge fornuftige og saklige argumenter. En annen form for 
argumentasjon er skjulte argumenter. Denne typen argumenter appellerer ikke til 
fornuften, men påvirker følelsene våre.  

Det er også ofte virkningsfullt å «låne autoritet». Dette innebærer å bruke argumenter fra 
noen innenfor det temaet en skriver om, som for eksempel et sitat fra en fagperson. Vi 
argumenterer for å overbevise eller overtale andre, eller for å få dem til å forstå hvorfor 
vi mener det vi mener.  

Flertallsargumentasjon er også en type argumentasjon som blir flittig brukt. Den går ut 
på at man henviser til ting som omhandler «alle». 

Et aktuelt tema for appeller og diskusjon i denne sammenheng er derfor hva som skal til 
for å bedre klimaet på jorda. Det er viktig å sette det inn i en sammenheng, og å se flere 
sider av saken.  

  



 

36 

 

I den tverrfaglige delen av læremiddelpakken finner man bakgrunnsstoff som forklarer 
de ulike energiformene. Elevene kan på grunnlag av dette finne argumenter for- og imot 
de ulike energikildene. Elevene kan enkeltvis eller i grupper lære om en energikilde 
hver, og argumentere for eller imot denne. Den tverrfaglige delen inneholder også 
oppgaver om de ulike energikildene. 

Målet med oppgaven under er å gi elevene trening i å argumentere for sine synspunkt. 
Dette skal de kunne gjøre gjennom å holde innlegg eller lede diskusjoner, og bruke 
digitale og dramaturgiske virkemidler for å understreke holdinger. I arbeidet med 
appeller kan det også være en idé å bruke appellene fra musikalen. La elevene fremføre 
dem for de andre i klassen, både som en trening i å holde appell/argumentere, og som 
en trening i å lære teksten. 

 

• Elevene finner noen problemområder de vil argumentere for eller imot. Det er 
viktig at de både setter seg inn i hva som er problemet, og finner forslag til løsninger 
for dem. Det kan være ulike forslag til løsninger.  

• La elevene finne sitt argument som de skal legge fram og forsvare for resten av 
klassen. Bruk ordstyrer og gjerne digitale hjelpemidler, som en projektor, der man 
kan vise tekst og bilder for å understreke sine argumenter. 

• Bestem gjerne på forhånd om de skal legge vekt på fornuftige og saklige 
argumenter, skjulte argumenter, om de skal «låne» autoritet, bruke 
flertallsargumentasjon eller en kombinasjon av flere.

• I tillegg til miljøspørsmålene bør man ta med argumenter som økonomiske 
interesser. Elevene kan med fordel finne mer faktastoff om klimaproblemene på 
hjemmesiden til regnmakerne www.regnmakerne.no eller på 
http://miljolare.no/tema/forbruk/artikler/klimaendringer.php 

http://www.regnmakerne.no/�
http://miljolare.no/tema/forbruk/artikler/klimaendringer.php�
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For å tydeliggjøre fordeler og ulemper ved ulike energikilder kan man sette 
argumentene inn i et skjema: 

Hva er 
problemet? 

Hva kan dette skyldes? Hva kan gjøres? 

Forurensning  

 

mange biler 

flytrafikk 

utslipp fra fabrikker 

utslipp fra avfall 

 

satse på kollektivtrafikk 

satse på el-biler og bio-energi 

redusere reiser 

rense utslippene og satse på 
klimakvoter 

redusere utslipp av drivhusgasser (fra 
hvitevarer med mer)  

Søppel  

økt forbruk 

ubevisst forhold til bruk-og-kast 

ønske om en enklere hverdag 

sortering av søppelet 

bedre planlegging av forbruket 

minske innpakning på varer 

gjenbruk 

Klimaendringer  

(mer nedbør,  

mer 
ekstremvær) 

bruk av fossile energikilder, som 
olje, kull og gass 

utslipp av eksos fra transport 

 

Bruke fornybare energikilder, som 
vind, sol, vann og fjernvarme. 

Bruke bioenergi til transport 

Bygge ut kollektivtransporttilbudet. 

Innføre klimakvoter for å redusere 
utslippene. 

Hindre avskoging og lage nye 
plantefelt 

 
  



 

38 

 

Kryssord 
 

 

Løsning bakerst i boka. 

  

1 Lever i vann      F          

2 Energikilde      O          

3 Amerikansk 
betalingsmiddel      R          

4 
Britisk 

betalingsmiddel      N          

5 
Miljøvennlig 
energiform      Y          

6 Telefon      B          

7 Energikilde      A          

8 Energikilde      R          

                 

9 Energikilde      E          

10 Energikilde      N          

11 Aktivist      E          

12 Våt energiform      R          

13 Energikilde      G          

14 
Skaper 

bevegelsesenergi      I          
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Regning og matematikk 
Skrevet av Anders Isnes, Naturfagsenteret 

Både matematikkfaget og grunnleggende ferdigheter i regning i alle fag kan gi støtte i 
arbeidet i forarbeid og etterarbeid med målene for Barnas klimakonferanse. I denne 
veiledningen vil vi spesielt peke på muligheter for å bruke grunnleggende ferdigheter i 
regning slik det er beskrevet i flere av fagene i grunnskolen. Det kan derfor være nyttig å 
minne om hvordan grunnleggende ferdigheter i regning beskrives i noen utvalgte 
læreplaner. 

NATURFAG: 

«Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide 
resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig 
innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten 
samt bearbeide og tolke ulike typer data». 

MATEMATIKK 

«Å kunne rekne i matematikk utgjer ei grunnstamme i matematikkfaget. Det handlar om 
problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt i praktiske, daglegdagse situasjonar 
og matematiske problem. For å greie det må ein kjenne godt til og meistre 
rekneoperasjonane, ha evne til å bruke varierte strategiar, gjere overslag og vurdere 
kor rimelege svara er».  

SAMFUNNSFAG 

«Å kunne rekne  i samfunnsfag inneber å behandle og samanlikne talmateriale om 
faglege tema, og å bruke, tolke og lage tabellar og grafiske framstillingar. Rekning i 
samfunnsfag handlar òg om å gjere undersøkingar med teljing, bruke målestokk på kart 
og rekne med tid».  

NORSK 

«Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. 
Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, 
logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og 
komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske 
framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse».  

FREMMEDSPRÅK 

«Å kunne regne i fremmedspråk er en forutsetning for å forstå og bruke 
fremmedspråket i forbindelse med kvantifisering, beregninger, målinger og grafiske 
framstillinger i hverdagslige sammenhenger». 
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Et gjennomgående trekk i beskrivelsene i læreplanene, er bruk av sammensatte tekster 
som barna møter når de skal lære om klima og klimaproblemer, det vil si tekster med 
bilder, grafer, tabeller med mer. Spesielt vil vi nevne at tolkning av grafiske 
framstillinger, registreringer i tabeller og beregninger er sentralt i regning i alle fag.  

Vi har derfor valgt å ta med noen ideer og undervisningsopplegg for å illustrere hvordan 
regning forstått på denne måten kan brukes for å lære om temaer knyttet til Barnas 
klimakonferanse: 

• Framstille informasjon på ulike former for grafer og tabeller 

• Tolke informasjon i ulike medier, lærebøker, støttemateriell 

• Omarbeide framstillinger i grafer, tabeller osv til andre former for framstilling. 

• Registrere måledata og framstille dem på ulike måter i grafer og tabeller 

• Gjøre enkle beregninger for å bearbeide data 

 

Eksempler 

REGNMAKERNE www.regnmakerne.no 

Regnmakerne har laget undervisningsopplegg og aktiviteter der grunnleggende 
ferdigheter i regning kan inngå. Spesielt vil vi anbefale regnmakeraktivitet 3 
Energimåling og energibruk, fordi her skal elevene registrere ute og innetemperatur og 
lese av energimåler på skolen. Aktiviteten passer for 6. trinn. Ved å bruke resultatene fra 
målingene til å beregne gjennomsnitt og sammenlikne med andre resultater, for 
eksempel med resultater på yr.no for et nærliggende målested, får elevene arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter i regning. 

RETURSAMARBEIDET LOOP http://loop.no/miljoskolen/grunnskole/oppgaver/ 

De har undervisningsopplegg som kan trene grunnleggende ferdigheter i regning. 
Spesielt vil vi nevne aktiviteten nr 8 under grunnskolen: Elektriske og elektroniske 
artikler. Nedenfor finner du et utdrag fra aktiviteten: 

• Tema: Farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) 

• Hvem? fra 4. / 5. klasse 

• Hvor? I klasserommet 

• Utstyr? Nei 

  

http://www.regnmakerne.no/�
http://www.regnmakerne.no/larerrommet/Regnmakeraktivitetene/Regnmakeraktivitet-3/�
http://www.regnmakerne.no/larerrommet/Regnmakeraktivitetene/Regnmakeraktivitet-3/�
http://loop.no/miljoskolen/grunnskole/oppgaver/�
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I hefte 3 undersøker Mia og Morten hvor mange elektriske og elektroniske ting Morten 
har hjemme. Klassen kan gjøre samme undersøkelse hjemme hos seg selv og skrive liste. 
Dataene kan utnyttes på mange vis: 

• Hvor mange gjenstander hos hver enkelt og samlet for klassen? 

• Sortering: Hvor mange TV-er, frysere osv i klassen? 

• Hvor mange småapparater som elektrisk tannbørste, kaffekoker o.l.? 

• Leker og figurer. 

• Hvilke gjenstander kan repareres? Tenker vi over om en ting kan repareres når 
vi kjøper den? 

• Hva slags EE-avfall blir ofte ikke levert til gjenvinning? 

Her kan elevene telle ved hjelp av tellestreker og lage en oversikt. I klassen kan de så 
lage sløylediagrammer for de ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr. Hvilket 
utstyr har stand-by-strøm? Hvor mange apparater til sammen i klassen har stand-by-
strøm? Dersom vi antar at hvert apparat bruker 10 watt når stand-by-strømmen står på, 
hvor mange watt bruker alle apparatene samlet da? 

BRUK RESULTATER PÅ www.miljolare.no  

På dette nettstedet har elever registrert resultater fra ulike prosjekter. De egner seg godt 
til å lese resultater som allerede er lagt inn av andre elever og forklare hva ulike 
framstillinger viser. Elevene lærer seg å tolke tabeller og grafer. 

EKSEMPEL 1: KLIMA OG LUFTKVALITET - CO2 PÅ SKOLEVEIEN- VIS 
RESULTATER 

Her kan elevene bruke data som elever selv har samlet inn og gjort tilgjengelig for andre 
elever. Samtidig kan elevene få et forhold til hvor mye CO2 de slipper ut når de kommer 
seg på skolen. La elevene fortelle hva slags informasjon de kan lese ut av disse 
resultatene. 

EKSEMPEL 2: KLIMA OG LUFTKVALITET – VÆRSTATSJON – VIS 
RESULTATER 

Dette nettstedet viser oppdaterte værmålinger foretatt på noen videregående skoler 
rundt om i Norge hver dag. Her er det altså mulig å hente ut værdata og gjøre noen av 
dem om til andre grafiske framstillinger, dersom læreren ønsker at elevene skal trene på 
slike bearbeidinger, eller læreren kan la eleven finne fram til opplysninger som: Hvor er 
den høyeste temperaturen i dag, hvor er den sterkeste vinden osv.. 

  

http://www.miljolare.no/�
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BRUK VÆRDATA FRA www.yr.no  

Nettstedet er kanskje noe i vanskeligste laget for flere av elevene. Slå opp på Været som 
var: Klimautviklingen de siste 150 år, og studer de ulike grafene. Still bare et par 
spørsmål til elevene: 

• Når var avviket fra normalen størst mens dere har levd?  

• Hvor mange ganger har temperaturen vært under 0 0C i gjenomsnitt de siste 10 
årene? 

• Hvor mange ganger har temperaturen vært over normalen de siste 10 årene? 

På tilsvarende måte kan de ulike grafiske framstillingene være gjenstand for nærmere 
undersøkelser. Elevene lærer seg å hente ut informasjon ved å stille spørsmål til grafene. 

BRUK www.miljostatus.no  

På dette nettstedet finnes grafiske framstillinger av data som har med klima å gjøre. De 
egner seg godt til å gi elevene trening i å lese ulike grafer. 

Eksempel: Norges klima om 100 år. Her finnes nedbør og vind, temperatur, snøfall og 
havnivå. Dataene er koplet opp til norgeskartet og elevene må kombinere hvor de 
befinner seg på dette kartet og lese av og sammenlikne data. Det er viktig at læreren gir 
elevene oppgaver av typen: Hvor er det mest eller den høyeste verdien, hvor store er 
forskjellene, hvilke verdier er det nærmest der vi bor osv. Hva kan vi finne ut ved å 
studere disse dataene? 

Ved å gå inn på nettstedet: http://www.miljostatus.no/miljodata/Norge/, mao miljødata 
for Norge, finner du oversikter over ulike miljødata som avfall, luftforurensning, 
vannforurensning, kjemikalier, støy. Det er mulig å gjøre valg for hvilke opplysninger du 
ønsker og hvordan du vil ha dataene framstilt: i søylediagram, grafer eller tabell. Det 
betyr at du som lærer kan velge hvordan du vil ha dataene skrevet ut, og så kan du la 
elevene arbeide videre med å lese informasjonen og bearbeide eller gjøre om til andre 
grafiske framstillinger.  

 

  

http://www.yr.no/�
http://www.miljostatus.no/�
http://www.miljostatus.no/miljodata/Norge/�
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Musikk 
FRA KUNNSKAPSLØFTET 

«Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i 
mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik 
betydning for hver enkelt av oss. Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler 
stemninger, tanker og følelser ved alle sider av det å være menneske. Musikk er derfor 
en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse på tvers av tid, sted og 
kultur. 

I arbeid med musikk står den musikalske og menneskelige samhandlingen sentralt, og i 
musikkfaget skal samvær og samhandling balanseres mot mestring på en slik måte at 
elevene på alle årstrinn oppnår kvalitet i musikkutøvelsen på det nivået de befinner seg. 

Musikkfaget spiller en sentral rolle i en tilpasset opplæring i en inkluderende skole. 
Gjennom innhold og aktivitetsformer som søker å møte elevenes uttrykksbehov og gi 
rom for estetiske opplevelser, kan faget bidra til erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og 
deltakelse. Dans er en naturlig del av musikkfaget og bidrar til mangfold i elevenes 
musikalske uttrykksformer». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Fra kompetansemål i faget etter 7. årstrinn: 

MUSISERE: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel 
harmonikk i lytting og musisering  

• synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk  

• beherske noen norske danser og danser fra andre land  

• delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans 
inngår 

KOMPONERE: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans  

• komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy 

LYTTE: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene  
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I norskdelen av læremiddelpakken finnes oppgaver som fokuserer på innøving av tekst. 
Flere av disse kan som også brukes i musikkfaget. I læremiddelpakken til kroppsøving 
ligger lenke og instruksjoner for koreografier til sangene i musikalen. 

Læring gjennom leken 
Drama og leker bidrar til å styrke den sosiale læringen. På de neste sidene beskrives 
leker som enkelt kan tilpasses elevenes alder og modning. Aktiviteter som disse kan 
styrke både elevenes selvinnsikt og deres respekt for hverandre. De kan også være 
nyttige virkemidler for å øve på elementer som rytme, lyd, komposisjon og 
grunnleggende begrepstrening. Flere av aktivitetene nedenfor kan også flettes inn i 
forestillinger. 

FLOKEMOR 

Elevene deles i mindre grupper. Hver gruppe står i ring og har ansiktene vendt inn i 
ringen. Alle strekker frem høyre hånd og griper tak i en annens høyre hånd. Deretter 
strekker alle sin venstre hånd inn i ringen, og griper en annens venstre hånd. Den det er 
ikke lov å holde den samme personen i både høyre og venstre hånd. Herfra skal 
gruppen i fellesskap forsøke å løse opp floken og ende opp i ringen igjen.  

Variasjon: Del elevene inn i mindre grupper. En fra hver gruppe skal lage en 
sammenhengende «knute» av de andre. Det er viktig å forsøke å løse opp knuten uten å 
slippe taket i hverandre. 

BALLONGLEKEN 

Denne oppgaven krever at elevene samarbeider to og to. De kan for eksempel plasseres 
i par etter hvem som har samme farge på sokkene eller genseren. 

Hvert par får en ballong som de blåser opp. Paret beveger seg rundt i rommet etter 
musikk, f. eks instrumentalversjonen av Gi meg en sjanse, spor 6 på CD, s. 24 i manus. 

Underveis får parene ulike instruksjoner som «Hold ballongen mellom; - hendene – 
mellom pekefingrene – mellom knærne – ende mot ende – mellom pannene.» 

Etter hvert kan man eventuelt gjøre de samme bevegelsene uten ballongen. 

LAPPELEKEN 

Også her samarbeider elevene i par. Midt på gulvet legges mange lapper med baksiden 
opp. Elevene beveger seg rundt i rommet etter rytmisk musikk. Når musikken stopper 
skal en elev fra hvert par plukke opp en lapp fra gulvet, hvor det står skrevet en beskjed 
om å utføre forskjellige øvelser. For eksempel kan det stå «Beveg dere hånd mot hånd, 
skulder mot hånd, hånd mot kne, øre mot øre, eller lignende». 

Paret beveger seg videre på denne måten helt til det kommer en ny pause i musikken, 
og de kan skifte ut lappen med en annen. Dersom barna ikke kan lese, kan man bruke 
tegninger for å beskrive aktiviteten. Man kan også skrive beskjedene på andre språk, for 
eksempel engelsk.  

Variasjon: Del klassen inn i to eller flere grupper. Hver gruppe skal velge ut et par, som 
gruppen skal samarbeide om å «lime sammen» med flest mulig lapper. Her gjelder det å 
være kreativ og ta i bruk flest mulig kroppsdeler, som albuer, skuldre, knær osv. Det er 
bare lov å hente én lapp om gangen, og den må være festet før laget kan hente en ny. 
Dersom deltagerne mister lappene på gulvet teller de ikke med i opptellingen. Det laget 
som har fått festet flest lapper imellom sitt utvalgte par, har vunnet. 
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Å BLI TROLLBUNDET 

Også her skal elevene gå sammen i par. Den ene er lederen og skal bruke en hånd til å 
bestemme bevegelsene til den som er trollbundet. Den som blir ledet stirrer inn i 
håndflata til lederen. Nesa er bare fem centimeter unna håndflata, og den trollbundne 
må følge lederens bevegelser. Her kan det passe å bruke sangen Steinbrytervise som 
bakgrunnsmusikk. Lederen får den trollbundne til å strekke seg, bøye seg, bukte seg, 
vugge, bevege på hodet, med mer. Husk at elevene må få bytte på å være leder. Kanskje 
skal lederen føre den trollbundne til et bestemt sted? 

MONSTER OG HELT 

Avgrens et område der leken skal foregå. To elever i gruppen velges til å være 
henholdsvis monster og helt. Monsteret skal forsøke å fange de andre i gruppen, men 
det har bare lov til å gjøre sakte bevegelser. Det skal være så farlig som mulig; frese, 
puste, pese og le skremmende. De som blir fanget, må henge seg bak på monsteret og 
blir en del av det. Uansett hvor mange som blir fanget, er det bare det opprinnelige 
monsteret som kan fange de andre. De «frie» deltagerne kan bare bevege seg rundt ved å 
hoppe.  

Helten kan ikke fanges og kan bevege seg så fort rundt som han eller hun vil. Helten 
kan beskytte de som jaktes på av monsteret ved å stå stille og holde armene sine rundt 
dem det jaktes på. Husk; beskyttelsen gjelder bare når en står helt stille og har armene 
helt rundt den andre personen.  

Er det mange som deltar i leken kan man ha to helter.  

EN MORDER I BYEN 

En elev blir valgt til å stå, mens de andre står i en ring og lukker øynene. Den som står 
prikker alle på ryggen. Morderen blir prikket tre ganger, detektiven blir prikket to 
ganger og de andre deltagerne èn gang. Så går alle rundt og hilser på hverandre, ved å ta 
hverandre i hånda. 

Morderens oppgave er å «klø» litt ekstra  i håndflata med fingeren når han/hun hilser. 
Dette skal imidlertid gjøres uten at de andre ser det. De som har fått klø-signalet, får 
bare hilse på to personer til før du faller om og er «døde», eller fryser i en stilling. 
Detektiven må prøve å finne ut hvem som er morderen. Hvis han eller hun vet det, gis 
det beskjed til lærer eller leder. Da har detektiven vunnet. Detektiven må også hilse på 
de andre. Dersom detektiven hilser på morderen vil han/hun selv dø. Detektiven har 
bare lov til å komme med èn gjetning om hvem som er morderen. Det er også mulig å 
lage sine egne variasjoner på reglene. 

AUKSJON 

Alle elevene sitter i en sirkel med en valgt leder. De skal etter hvert mime alt lederen, 
for eksempel Kari, sier hun kjøpte på auksjon dagen før.  

Lederen: «Jeg var på auksjon i går jeg!» 

Elevene: «Hva kjøpte du der da, Kari?» 

Lederen: «Jeg kjøpte en hjulvisp.» (Alle mimer bevegelsen til en hjulvisp.) 

Lederen: «Jeg var på auksjon i går, jeg! » 
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Elevene: «Hva kjøpte du der da, Kari?» 

Lederen: «Jeg kjøpte en tyggis.»  

Andre forslag til ting man kan mime: Sparkesykkel, gyngestol, sprettball, rockering. 
Lederen velger selv om han/hun vil si en ting om gangen, eller legge på flere og flere 
etter hvert. 

 

Improvisasjonsleker 

HVORFOR IMPROVISASJON? 

 
Utfoldelse gjennom lek og improvisasjon gir barna viktig grunnlagstrening innen: 

• Oppmerksomhet og konsentrasjon 

• Veksling mellom og lede og ble ledet 

• Visuell og auditiv bevisstgjøring  

• Utvikling, strukturering og bruk av egen kreativitet 

• Sosial tilpasning 

 

Improvisasjon gir innblikk i en metodikk der målsetningene er å: 

• Se, møte og favne hvert enkelt barn    

• Unngå fokusering på rett og galt   

• Gi barna opplevelse av mestring  

• Gi barna nye utviklingsmuligheter 
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GØY MED TØY 

Målet med denne oppgaven er å stimulere fantasien, og minne elevene på at et spørsmål 
kan ha flere forskjellige svar. Leken kan gjerne brukes som oppvarming. 

Til denne leken trengs et stykke stoff. 

Elevene står i en ring. Lederen viser fram stoffet og spør: «Hva kan dette tøystykket bli?» 
Lederen viser et eksempel. Her er noen eksempler som kan brukes: Supermanns 
kappe, et magisk teppe, et flagg, et pledd på en seng, gips på en brukket fot, en toga, en 
turban osv. 

Stoffet sendes rundt, og hver elev forteller og viser hva det kan brukes til. Hvis en elev 
foreslår ”hatt”, be eleven om å fortelle hva slags hatt han/hun tenker på: En kyse, en 
sydvest osv.  

En måte å variere denne leken på, kan være å foreslå bare klær eller ting som har 
samme farge som tøyet. 

RYTMEOPPGAVE  

Sett sammen barna i grupper. Disse kan for eksempel være basert på hvem som har 
samme farge på sokkene, eller klær. De kan også deles inn etter hvem som har bursdag 
en bestemt måned osv. 

Barna skal til sammen bli et rytmeinstrument. Lederen går rundt og gir gruppene 
oppgaver. Elevene får beskjed om å lage lyder med stemme og kropp, eller å sette inn 
bevegelser. Gruppene startes opp litt etter litt. Stopp noen av gruppene, og forsøk å sette 
dem inn igjen, eller varier med styrke og tempo. 

En variasjon av denne leken kan være å la barna selv lage sitt eget instrument og bli til en 
gruppe. La eventuelt barna forsøke seg som dirigenter. 

SANGLEK 1 

Elevene deles inn i grupper, og hver gruppe får en lapp der det står navnet på en kjent 
sang. Gruppen skal ved hjelp av bevegelser, lyder eller instrumenter illustrere sangen slik 
at de andre klarer å gjette hvilken sang de fremfører. Det er ikke lov å bruke melodien 
eller teksten.   

SANGLEK 2 

Velg ut noen sanger som alle kan, og som de liker å fremføre. Ved å kaste terning 
bestemmes det hvordan sangen skal fremføres: 

1= hurtig, 2 = langsomt, 3 = sterkt 4 = svakt 5 = bare jentene 6 = bare guttene 

LYDLOTTO 

Alle elevene går sammen i par. Et av parene skal være spillere, og holdes utenfor de 
andre i starten. De andre parene skal hver for seg bli enige om en lyd, en rytme eller en 
sang som skal representere paret. Etterpå sprer de seg rundt i rommet, og de utnevnte 
spillerne kommer inn. Når den første spilleren peker på en av de andre elevene i 
rommet, må hun/han fremføre sin lyd/rytme/sang. 

Spilleren har to forsøk på å finne makkeren og slik få et stikk før neste spiller får slippe 
til.  
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LYD I SIRKEL 

Alle elevene sitter eller står i en sirkel. En elev starter med å sende en lyd han/hun lager, 
for eksempel med hendene, som en stafettpinne rundt i sirkelen. Når lyden har gått 
rundt får gruppen høre om lyden er den samme. Hva har i tilfelle endret seg underveis? 

Nestemann kan nå lage en ny lyd og sende rundt. Det blir kanskje stadig vanskeligere å 
finne nye lyder etter hvert som stadig flere får starte? 

En variant av leken er å sende ut en ny lyd en stund etter at den første har gått et stykke 
på runden. Kanskje en tredje også? Går det an å sende en annen lyd motsatt vei 
samtidig? Kanskje da en annen type lyd, for eksempel laget med munnen? 

For å variere denne leken kan elevene prøve å sende og motta lyder med lukkede øyne. 

 
LYDPARTITUR OG LYDKORT 

Hver gruppe lager et lydpartitur på et stort ark, bestående av ulike symboler. 
Lydpartituret viser i all enkelhet symbolene for hvilke lyder de ønsker at en annen 
gruppe skal lage. Om det ikke står spesifikt hvilke lydkilder som skal brukes, er det i 
stor grad opp til utøverne å fortolke partituret. Det kan for eksempel se slik ut, og spilles 
fra venstre mot høyre: 

 

…….. 

 

La elevene variere med å bruke kroppens instrumenter, bare munnlyder eller avtal på 
forhånd hvilke instrumenter som skal spilles for de ulike symbolene. 

Pass på at partituret ikke blir for komplisert. 

En variasjon er å lage små lydpartiturkort, som kan fremføres av én og én person. 
Kanskje kan de etter hvert settes sammen til en helhetlig komposisjon. La elevene 
diskutere hvilket kort som bør starte komposisjonen, og hvilke som egner seg som 
høydepunkt og variasjoner underveis, i tillegg til hvilket som er en passende avslutning. 
Finn også en tittel til komposisjonen. 
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Øvelser til teatersport  
TA ORDET-LEKEN 

Klassen sitter i en ring. Elevene blir enig om et tema. Det kan for eksempel være et 
spørsmål som «Hva skjer i naturen om våren?» Klassen skal sammen holde et foredrag 
om dette. Foredraget kan begynne med at læreren sier et ord. Den neste personen i 
ringen fortsetter på setningen ved å si et nytt ord. Slik blir setningene til. En utfordring 
her blir å holde seg til temaet. 

FRYSELEKEN 

Klassen sitter som over, men skal nå si en hel setning hver. Denne utgaven av leken er 
for godt trente elever. Dersom en elev ikke kommer på noe å si, eller kommer ut av det, 
må denne fryse i en stilling. Leken fortsetter helt til alle har frosset, og en vinner står 
igjen. 

STUMFILM 

Elevene deles inn i grupper på fire til fem elever. En elev fra hver gruppe har fått i 
oppgave å være skuespiller. Denne personen har ikke lov til å si noe. Skuespilleren gjør 
ulike bevegelser med kroppen, og lagspillernes oppgave er å fortelle hva personen sier, 
enten dette passer med bevegelsene eller ikke. Oppgavene kan fremføres i gruppene, 
eller man kan fremføre for hverandre etterpå. En variasjon av oppgaven er at alle unntatt 
én på laget er skuespiller. Den ene får da alle stemmene.  

TOHODET TROLL 

To elever samarbeider om oppgaven. De får et tema de skal snakke om, men de får 
ikke lov å snakke sammen først. Kun ved å se på hverandre skal de forsøke å si det 
samme samtidig, uten at det er avtalt på forhånd. Denne øvelsen krever godt samarbeid, 
og evnen til å lytte til hverandre uten å avtale noe på forhånd. 

MONSTERLEKEN 

Denne leken krever at elevene deles inn i par. Hvert par samarbeider om å være én 
person. Denne personen skal møte noe farlig, og sammen må elevene forholde seg til 
dette farlige, og prøve å bekjempe det. De får kun lov til å si ett ord hver, annenhver 
gang. Husk at de ikke bare skal prate. De må også handle overfor monsteret, gjennom å 
gjøre bevegelser til ordene. Utfordringen blir å få handlingene til å samsvare med det 
som blir sagt.  

TIDSHOPPLEKEN 

Elevene deles inn i grupper, med rundt fem deltagere på hver. Deltagerne får hver sin 
bokstav, for eksempel A, B, C, D og E. 

A starter med å fortelle en historie, gjerne med bevegelser til, helt til B (eventuelt 
læreren) roper: «Frys!» A fryser der han/hun er kommet til, og B går inn og fortsetter 
fortellingen der A slapp. Slik fortsetter leken helt til alle elevene har fått fortelle. Når 
leken er kommet hit, står alle elevene i frysstilling på gulvet. E (den siste på gruppen) 
skal selv avslutte sin fortelling, og finne en grunn til å gå av scenen. Spilleren som fortalte 
nest sist (D) tar opp igjen sin situasjon der den ble forlatt, og avslutter den ved å finne en 
grunn til å gå av scenen. De andre på gruppen gjør det samme, etter tur. Til slutt er A 
alene, og avslutter sin situasjon. Elevene som har stått «fryst» skal fortsette å snakke der 
de ble avbrutt av lederen eller medspillerne, og skal altså ikke la seg påvirke av det de 
andre sier etterpå. 
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ARMER 

Elevene skal jobbe parvis, og deles inn i A og B. A skal være B's armer ved å gjemme 
seg bak henne/ham og stikke sine armer fram under B's armhuler, mens B legger sine 
egne armer på ryggen. B snakker om (er ekspert i) et tema paret får utdelt fra publikum. 
En ekstra utfordring kan det bli om det legges en del rekvisitter på et bord foran B, som 
A plukker opp og viser fram mens B snakker. Rekvisittene behøver ikke ha noe med 
temaet å gjøre, men A skal prøve å få det inn i en passende sammenheng allikevel.  

RYTMISKE HOBBYER 

Deltagerne står i ring. De forteller etter tur om en hobby eller interesse de har. De kan 
gjerne fortelle både hvorfor de holder på med aktiviteten, hvordan de utfører den, og si 
litt om hva slags lyder man vanligvis hører mens man holder på. Deltagerne kan gjerne 
dramatisere og imitere lydene spontant noen forteller. Dette kan også videreutvikles til 
enkle melodier på ulike instrumenter. 

Underveis skriver læreren ned noen av setningene som sies, på oppslagstavlen. Det kan 
for eksempel være: «Tribunen er full av jublende folk», «Jeg synger i kor» eller «Jeg liker 
best å improvisere». 

Når deltagerne er ferdige med å presentere hobbyene sine, leses setningene rytmisk i 
fellesskap. Gruppen kan også deles opp, slik at flere av setningene kan leses opp 
samtidig. Kanskje kan setningene lages til en helhet som fremføres som en rap, 
kompensert av rytmer eller lyder deltagerne lager med kroppen eller ulike instrumenter. 

Deltagerne kan forsøke å imitere lyder som forbindes med de ulike hobbyene.  Disse 
lydene kan de lage med kroppen, instrumenter eller gjenstander i rommet. Lag en 
komposisjon som har en tydelig begynnelse og avslutning, høydepunkt, samt variasjon i 
dynamikk. Læreren kan gjerne skape muligheter for improvisasjon underveis. 
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RYTMEKIKK 

Deltagerne står samlet i en ring. Læreren eller en leder bruker klapping til å styre 
gruppen, slik at alle er samlet i én rytme. For å holde en felles grunnpuls beveger alle 
deltagerne seg likt, etter lærerens tempo. Instruksjonene kan for eksempel være som 
følger: 

Slag 1: Høyre ben settes ned foran kroppen (overkroppen har tyngden over høyre ben.) 

Slag 2: Tråkk ned på venstre (overkroppen har tyngden over venstre ben.) 

Slag 3:   Høyre ben settes ned bak kroppen. 

Slag 4: Venstre ben settes ned.  

Overkroppen har alltid tyngden over det benet som settes ned i gulvet. Venstre ben 
løftes opp og ned på samme sted, man beveger seg med andre ord fram og tilbake på 
stedet.  

Lederen teller opp til firedelt grunnpuls slik at alle begynner samtidig med høyre ben 
inn mot midten av sirkelen. Når gruppen har automatisert denne bevegelsen med 
føttene, kan man utforske øvelsen videre. To mulige måter å gjøre dette på, kan være: 

• Lederen klapper ulike rytmiske mønstre som elevene skal imitere mens de tråkker 
grunnrytmen som beskrevet over. 

• Lederen legger til en ny bevegelse på alle etterslagene slik at tellingen blir ”én –og–
to-og-tre-og-fir`–og-”  Bevegelsene kan for eksempel gå slik: 

 Én: Høyre ben fram (inn i sirkelen.) 

- og:  Klapp med høyre hånd på venstre hæl (klapp bak kroppen.) 

- to:  Tråkk ned på venstre fot. 

- og:  Klapp med begge hendene på høyre lår. 

- tre:  Høyre ben fram (inn i sirkelen.) 

- og:  Klapp med begge hender på brystkassen. 

- fir`: Tråkk ned på venstre fot. 

- og:  Klapp med hendene over hodet. 

Gå gradvis fram med bevegelsene, og legg på flere og flere bevegelser etter hvert. 
Dersom flere av elevene faller av underveis, er det lurt å starte forfra igjen, slik at alle får 
bli med. Man kan også erstatte klappene/bevegelsene med andre lyder/instrumenter. De 
ulike instrumentene spiller da på forskjellige steder i den firedelte rytmen.   
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STOMP 

Rytmebevegelsen over er også lur å bruke som utgangspunkt for å øve inn en felles puls 
når man skal jobbe med stomp-rytmer. Når elevene blir bevisste på de ulike 
inndelingene i en rytme, og er trygge på å lage små rytmemotiver, kan disse settes 
sammen til en helhet. La elevene jobbe gruppevis med ulike objekter som kan brukes 
som instrumenter. Gruppene kan deles inn etter objekter som ligner hverandre i lyd. 
For eksempel kan én gruppe jobbe med ting man kan slå på, én annen med dem man 
kan banke i gulvet, de som rister, de som skraper og så videre. Etter hvert kan man også 
forsøke å lage en enkel koreografi av rytmene, slik at man får en klar start, overgang 
mellom de ulike innslagene, et høydepunkt og en avslutning. 

I musikalen brukes en slik stomp-rytme for å illustrere et samlebånd for søppelsortering. 
(Se dvd for illustrasjon.) Denne rytmen er beskrevet under: 

Rytme til søppelstomp: 
Skjemaet under viser hva elevene gjør av bevegelse og lyd med blikkbokser på hvert slag. 
I skjemaet er underdeling tatt med. 

Slag: Aktivitet på slaget: 

- Én: Venstre hånd klappes i bordflaten. 

- og:  Høyre hånd løfter blikkboksen. 

- to:   Boksen flyttes over til venstre hånd. 

- og:  Blikkboksen snus, og slås ned i bordflaten. 

- tre:  Boksen flyttes over i høyre hånd. 

- og:  Venstre hånd slås i bordflaten. 

- fir`:  Blikkboksen slås ned i bordflaten med høyre hånd. 

- og:  Hendene klappes sammen. 

For å forsterke samlebåndseffekten kan man til slutt samle alle hermetikkboksene i den 
ene enden av en rekke av elever.  Om åtte elever skal gjennomføre oppgaven sammen, 
kan de sende boksene videre slik at lenken av de som lager rytme blir lenger og lenger i 
oppstarten, eller kortere på slutten.  

En elev kan for eksempel starte rytmen alene, og ta en ny boks hver gang han/hun 
starter på det første slaget. Slik blir lenken lenger og lenger helt til alle de åtte elevene 
har en egen boks. Jobber man med dette i en klasse, blir rekken altså like lang som 
antall elever i klassen. Etterpå kan rytmen fortsette uten at de sender fra seg boksen. På 
et avtalt tidspunkt begynner den første eleven å sende fra seg boksen sin, og handlingen 
følges opp av de neste på rekka, helt til den siste eleven kaster boksen i en 
gjenvinningscontainer. Til slutt har ingen flere bokser å lage rytme med.  
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Rytme for 4 koster 
Denne stomp-rytmen krever at elevene har en kost hver. De bruker to bevegelser. Den 
første er å feie framover en gang. Denne bevegelsen er markert med en Z i skjemaet 
nedenfor.  Den andre bevegelsen er å slå enden av kosten skrått i gulvet. Dette er 
markert med en P i skjemaet. Om elevene lager en rytme med hver sin kost får dette en 
flott effekt. 

1 2 3 4 

Z Z Z P 

Z P Z P 

Z Z P P 

z Z Z zz 

 

KOMPOSISJON MED FORTELLING SOM UTGANGSPUNKT  

Denne øvelsen tar utgangspunkt i en fortelling elevene er blitt fortalt, eller som de selv 
lager. Elevene skal prøve å beskrive handlingen med lyder. I instruksjonene bør det 
legges vekt på innledning, spenningskurve og avslutning.  

Om elevene lager fortellingen selv, kan det være lurt å bruke små kort med bilder eller 
spennende gjenstander for å hjelpe dem på gli. Underveis kan læreren tegne symboler 
som beskriver handlingen på tavla eller en flippover, slik at elevene husker rekkefølgen i 
fortellingen. 

Et tips er å la elevene utforske lydene rundt seg. Slik kan de oppdage lydeffekter de kan 
lage med sin egen kropp, som klapp, knips, hvisking, eksperimentering med stemmen 
med mer. Hva slags lyder kan man lage ved å dra håndflaten over pulten, bruke 
fingertuppene på stolen og lignende? Gi elevene litt tid til å finne ulike lyder rundt seg. 
Etterpå kan de få presentere lydene sine for hverandre. Diskuter også hva man oppnår 
med å legge inn pauser, rytmebrudd og kontraster.  

Avtal med elevene noen tegn som beskriver de ulike lydene, og hvilke effekter som 
passer til de ulike delene i handlingen. Tegnene blir elevenes egne notasjoner for 
effektene. La elevene veksle på å være dirigenter under framføringen.  

KOMPOSISJON MED SELVLAGDE INSTRUMENTER  

For å lage en stomp- og rytmeforestilling kan man finne ”instrumenter” på mange steder. 
Her er det bare fantasien som setter grenser. Gå først på leting etter lydkilder. Stokker, 
rør i ulike lengder, gjenstander av forskjellige materialer der lyden blir forskjellig om 
man slår, rister eller blåser på dem. Flasker fylt med vann, plastposer eller esker fylt 
med forskjellige ting, som man kan riste eller slå på, er noen av tipsene. Gjenstandene 
kan for eksempel finnes blant ting man har funnet i dugnadsaksjoner eller i skolegården. 
Elevene blir ofte så ivrige etter å finne nye lydkilder at garasjer og kjellere gjennomsøkes 
på jakt etter det kuleste, største eller minste instrumentet de kan bruke. 
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Det kan være lurt å lage grupper av lydkilder med ganske lik lyd, slik at elevene får 
kontakt med hverandre i et slags orkester. La dem utforske alle mulighetene på 
«instrumentene». Hva skjer når man banker, slår på dem med pinner, blåser eller rister 
på dem? La instrumentgruppene få litt tid på å utvikle og innøve ulike rytmer og lyder.  

Avklar start- og avslutningssignaler, og finn egnede steder til høydepunkt og pauser. Lag 
notasjoner på flippover eller tavle sammen med elevene, som beskriver de ulike 
instrumentene, gjerne sammen med tegn for dynamikk. Bruk elevene som dirigenter. 
Skal stomporkesteret brukes som del av en egen konsert, kan det være spennende å 
kombinere komposisjonen med lyseffekter og farger. 

Variasjoner: 

• Be elevene samarbeide i grupper. Noen har ”instrumenter”, mens andre 
improviserer med stemmen. 

• Lag en historie til lydeffektene. 

• Lag en dans eller bevegelse til hver rytme, slik at det blir visuelt spennende å se på, 
i tillegg til det auditive inntrykket. 
 

KOMPOSISJON TIL FILMER   

Mange skoler lager filmprosjekter for og med elevene. Om elevene, eller noen andre på 
skolen har laget en film, kan elevene jobbe med å legge på lydeffekter. Både musikk- og 
lydeffekter er en viktig del av filmen. Lydeffekter kan lages og legges på under 
redigeringsdelen. I tillegg ønskes ofte bakgrunnsmusikk som forsterker handlingen. 
Dette gjelder både spenningsscener, kjærlighetsscener, dokumentar- og reklamefilmer. 
For inspirasjon se: http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI  

Her følger to oppgaver som kan brukes om det skulle være aktuelt for elevene å jobbe 
med lyder til film. 

• La elevene selv lage tekst og melodi som passer til filmens tema. Del elevene inn i 
flere grupper som blir utfordret til å finne små motiver og temaer som kan brukes i 
komposisjonen. Bruk gjerne elever med bakgrunnskunnskap fra kulturskoler og 
korps som ressurspersoner i solist- og improvisasjonsdeler. Lag opptak av resultatet 
slik at det kan brukes i filmen.  Se http://www.youtube.com/watch?v=qpSK_c8zC1c  

• La elevene utforske instrumenters ulike muligheter til å lage lydeffekter til filmen. 
Dette er spesielt viktig for å forsterke handlingen i spenningsfilmer. 
Clusterakkorder på tangentinstrumenter, glissando på strengeinstrumenter, 
metalliske lyder med mer er gode eksempler på slike effekter. Det samme gjelder 
digitale verktøy til bearbeiding av lyd.  Det er ofte små effekter som har størst 
effekt. (Tenk på effektene i Psycho og  Haisommer. Disse er ikke spesielt 
avanserte, men meget virkningsfulle.) 

Les mer om å lage film i kapittelet om Kunst og håndverk, side 57. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI�
http://www.youtube.com/watch?v=qpSK_c8zC1c�
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LYTTING 

Aktiv lytting handler om å være oppmerksom på og tilstede i det man hører. Dette kan 
trenes opp på flere måter, for eksempel gjennom å samtale med andre. En person som 
lytter har oppmerksomheten sin rettet mot den som forteller, og følger gjerne opp med 
smil og annet kroppsspråk, eller spørsmål og kommentarer underveis. Denne typen 
oppmerksomhet kan også overføres til det å lytte til for eksempel musikk.  

Elever som ikke er vant til å drive med bevisst lytting, kan ha problemer med å vite 
nøyaktig hva de skal lytte til. Dette må derfor oppøves gradvis. Lytt til musikk sammen 
med elevene og spør underveis både hvilke instrumenter man hører, og hvilke effekter 
som blir brukt, som for eksempel dynamikk, pauser og lignende. 

Et godt verktøy under denne treningen er å bruke et analyseskjema: 

OPPGAVE 

Lytt til innledning, første vers og mellomspill fra singback-versjonen av Appell, spor 7. 

Tegn en linje på et ark mens du lytter  

Hver gang det skjer noe nytt i sangen, setter du en strek på linjen. 

Eksempel:  

|_______________________|_______________________________|__________ 

Start sangen forfra. Sett inn navn  på de ulike delene av sangen, som innledning, vers og 
mellomspill. 

Eksempel: 

|Innledning______________ | Vers___________________________| Mellomspill 

Spill av sangen enda en gang. Hvilke instrumenter hører du på de ulike delene?  

Eksempel: 

|Innledning______________ | Vers___________________________| Mellomspill 

 Bass, gitar, trommer   
 Med reggae-rytme Fortsetter i verset  Fortsetter i mellomspill 
 Motiv i trekkspill Trekkspill ligger med lange toner   Motiv i trekkspill 
 

Om man senere lytter til hele sangen, vil man legge merke til variasjoner i trekkspillet 
mellom alle versene.  

Tips: Samme verktøy kan også brukes på klassisk musikk. 
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Lytteoppgaver knyttet til musikken i Barnas klimakonferanse 
Hør på introduksjonen til instrumentalversjonene av Jorda vår skal leve del 1, spor 8 på 
CD-en. Hør så på introduksjonen til del 2, spor 22 på CD-en, av den samme sangen. 
Det brukes ulike instrumenter i de to versjonene. Kan du høre minst tre instrumenter 
som ikke er like i de to delene? 

Instrument 1:________________________________________________ 

Instrument 2:________________________________________________ 

Instrument 3:________________________________________________ 

Hør på instrumentalversjonen av Demonstrasjonssangen. Spor 10 på CD-en. Synes du 
musikken passer til noen som vil demonstrere for noe? Hvis ja, hva er det ved sangen 
som gjør at den passer til dette? 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Har du fått en favorittsang blant de ulike sangene? Hvis ja, hva er det som gjør at 
akkurat den er din favorittsang? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Kunst og håndverk 
 

Mål for oppgavene 
Oppgavene for kunst og håndverk i læremiddelpakken er ment å skulle forsterke 
læringen av temaet miljøvern, energiøkonomisering og energiformer. Gjennom 
oppgavene ønsker vi å øke elevenes forståelse av materialenes egenverdi og hvordan 
man kan øke levetiden for ulike produkter gjennom for eksempel gjenbruk og 
videreutvikling. Det gis også eksempler på hva faget kan bidra med i forbindelse selve 
musikalen, herunder både tekstbidrag, kostymer og rekvisitter. Utstilling av montasjer 
som dokumenterer selve arbeidsprosessen kan også være en aktuell oppgave i denne 
sammenhengen.  

FRA KUNNSKAPSLØFTET: 

«Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide 
materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser, via designernes idéutvikling og 
problemløsning til kunstnernes fritt skapende arbeid. Opplevelse av kunst, design og 
arkitektur og bevisstgjøring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjør sentrale sider 
ved faget. 

Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som 
fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen 
kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, 
visuell kommunikasjon og produksjon. 

I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap 
om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag. Tegning og 
bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å 
forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.» 
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  Kompetansemål etter 7. årstrinn 

VISUELL KOMMUNIKASJON 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i 
bilder både med og uten digitale verktøy 

• lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film 

• fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt 

• sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker 
hverandre i ulike sammenhenger 

DESIGN 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng 
mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon 

• bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess 

• bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer 

• vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen 
og gjennomføre enkle forbrukertester 

ARKITEKTUR 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom 
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LAGE REKLAME/PROPAGANDAFILM 

 

Mål for oppgaven:  
Å sette fokus på bruk-og-kast-problematikken og gi et bilde av hva økt forbruk kan 
medføre. 

Dere trenger: 

• Videokamera og stativ. 

• Videokassett eller minnebrikke. 

• Redigeringsutstyr. På PC kan man bruke programmet Movie Maker, mens man på 
Mac for eksempel kan bruke iMovie. Begge er relativt enkle programmer å sette 
seg inn i.  

KJENNETEGN VED REKLAMEFILM OG PROPAGANDAFILM: 

En reklamefilm er en form for reklame der det tas i bruk levende bilder og lyd, og som 
har en forholdsvis kort varighet.  

I likhet med annen reklame og markedskommunikasjon har den til hensikt å formidle 
et standardisert, kommersielt budskap til en gitt målgruppe. Reklamefilm kan brukes til 
å formidle en idé, tjeneste eller visjon. Det å få formidlet et budskap og gjøre inntrykk 
på mottakeren, når en kun har et begrenset tidsrom til rådighet, krever kjennskap til 
sjangerens virkemidler. Blant virkemidlene som ofte brukes for å påvirke mottakeren, 
finner vi for eksempel humor og uttrykk som vekker følelser. 

Ønsket om å selge er et viktig kjennetegn for den kommersielle reklamen. 
Massekommunikasjon for meninger, og som ofte bruker mange av de samme 
virkemidlene som kommersiell reklame, kalles gjerne propaganda. 

I denne oppgaven skal elevene lage en «meningsreklame», en slags holdningskampanje. 
Dette er en form som kan brukes for eksempel når man vil spre politiske budskap, 
synspunkter fra interesseorganisasjoner, ytringer fra religiøse samfunn eller ulike 
holdninger.  

Et eksempel på dette finner man i filmene fra Handlefri:  

http://www.youtube.com/watch?v=UNNdd3MJQoA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI&feature=related 

Start oppgaven med å diskutere de to filmene sammen med elevene: 

• Er det lett å forstå meningen bak filmene?  

• Kjenner de igjen noen av virkemidlene i de to foregående eksemplene?  

• Hvilke virkemidler er brukt i filmene? 

 
  

http://www.noroff.no/fagskole/studier/design-mediekommunikasjon/reklame�
http://www.youtube.com/watch?v=UNNdd3MJQoA&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI&feature=related�
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Snakk så med klassen om hvordan de kan lage sin egen film: 

• Hvilket tema skal filmen ha? 

• Hvor kan man gjøre innspillingen?  

• Trenger man rekvisitter?  

• Trenger man skuespillere? 

• Trenger man kostymer? 

• Hvordan skal den starte? 

• Hvordan skal man lage et høydepunkt underveis? 

• Hvordan skal filmen slutte? Skal den ha en uventet avslutning? 

• Skal den være alvorlig eller morsom? 

 
Et godt forarbeid vil forenkle både opptakene og redigeringsjobben. Lag et manus og et 
storyboard, og fordel oppgaver mellom elevene.  

 

TA GJERNE UTGANGSPUNKT I AIDA-MODELLEN FOR Å LAGE FILM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oppmerksomhet (Attention) Få mottakers oppmerksomhet og hold på denne. 

Interesse (Interest) Skap interesse, og gjør det troverdig. 

Begjær eller ønske om noe (Desire) Bevis at du har et godt argument, og vekk et ønske 
om å gjøre noe hos mottakeren. 

Handling (Action) Vis mottakeren at det er lett å gjøre noe med problemet som belyses. 
Oppgi grunner til at han/hun skal handle nå. 
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Det er viktig å lage en god og gjennomtenkt plan for hva man ønsker å formidle. Når 
dere har kommet fram til dette, diskutèr: 

• Hvordan fange oppmerksomhet fra starten av filmen? 

• Hvordan holde på interessen til den som ser på? 

• Hvordan oppnå ønske om forandring hos den som ser på? 

• Hvordan få den som ser på til å følge opp det han eller hun har sett? 

Send gjerne en link til filmene deres til Musikk i skolen, så legger vi ut gode eksempler 
på våre hjemmesider. www.musikkiskolen.no  

 

http://www.musikkiskolen.no/�
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DOKUMENTÉR DITT NÆRMILJØ 

(Kan være et alternativ til å lage film til musikalen) 

Mål for oppgaven: 
Å bevisstgjøre elevene på at bostedet deres har forandret seg over tid, og at endringene 
kan ha både positive og negative følger for miljøet. 

Dere trenger: 
Digitalt kamera eller kamera på mobil, redigeringsutstyr. 

Bakgrunnskunnskaper: 
Kulturlandskapet i vårt nærmiljø avspeiler naturvilkår, samfunnsforhold og 
kulturhistorie. Det kan for eksempel inneholde både kulturminner, dyrkede arealer og 
viktig biologisk mangfold. 

Innslaget av natur og kultur i kulturlandskapet vil variere på en glidende skala, fra 
forholdsvis uberørte skogsområder med spor etter forhistorisk fangst, til åpne 
jordbrukslandskap, boligområder, gamle ladesteder ved kysten, stasjonsbyer og bysentra. 

Kulturlandskapsbegrepet blir mest brukt i forbindelse med jordbrukslandskap, hvor 
man finner dyrkede jorder, beiter, gårdstun, gamle veifar, åkerholmer osv. 

Kulturlandskapet er i endring: 
Kulturlandskapet er en viktig del av vår felles identitet, og gir grunnlag for opplevelser i 
hverdag og fritid. Kulturlandskapet har alltid vært i endring, og vil stadig fortsette å endre 
seg. 

Generelt er det to hovedkategorier av endringer som vi i dag opplever som uheldige. På 
den ene siden utsettes kulturlandskapet for utbyggingspress, på den andre siden er det 
områder hvor jordbruksaktivitet og bosetting trappes ned. Utbyggingspresset er først og 
fremst et problem i nærheten av byer. I mer marginale områder kan vi oppleve det 
motsatte, fraflytning og nedtrapping av produksjon, gjør at bygninger forfaller og 
jordbrukslandskapet gror igjen.  

OPPGAVE: 

• Spør elevene om hvilke endringer som har skjedd i deres nærmiljø, og få dem til å 
diskutere konsekvensene av disse. Hva har skjedd? Hvorfor skjedde det? Var det 
positivt – hvorfor? Var det negativt – hvorfor? 

• Gi elevene i oppgave å intervjue voksne eller eldre mennesker som vet mer om 
hvordan landskapet i nærmiljøet var før. Er det mulig å få låne bilder som viser 
hvordan det var før? 

• La elevene dokumentere sitt nærmiljø med bilder. Man kan bruke digitalt kamera, 
kamera på mobiltelefon eller engangskamera. Det er viktig at elevene 
dokumenterer både det som er positivt og det som er negativt. Har forandringene 
ført til nedbygging av dyrkbar mark og ødeleggelser av naturen?  

• Har forandringene ført til mer støy?  

• Har forandringene ført til mer forsøpling og forurensing? 
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• Har forandringene fått noen positive følger? Hvilke? 

I tillegg til å beskrive forandringene med ord kan elevene fotografere ting de opplever 
som viktige i sitt nærmiljø. Om samme tema går igjen i flere av bildene kan dette gi 
grunnlag for en felles collage med bilder og tekst. Et gratis bilderedigeringsprogram kan 
være greit å bruke for redigering av en collage. Et slikt program finnes for eksempel på 
http://picasa.google.com/. 

Bruk gjerne bildene til å arrangere en utstilling på skolen. 
 

 MITT MODERNE KULTURMINNE 

Flere ideer og eksempler kan man finne i prosjektet Mitt moderne kulturminne. Dette 
er et prosjekt som ble gjennomført av elever fra Groruddalen, på oppdrag fra Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune. 

Her har elevene dokumentert sine framtidige kulturminner, og hvorfor det er viktig for 
dem.  Gjennom denne typen oppgaver får elevene både trening i å beskrive sine tanker 
og følelser, og i å finne passende motiver for bildene.  

Du kan lese mer om prosjektet på denne lenken:   

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-
%20og%20bygningsetaten%20%28PBE%29/Internett%20%28PBE%29/Dokumenter/pla
n/Mitt%20Moderne%20kulturminne.pdf  

Det er mange temaer å velge blant om dere bestemmer dere for å gjøre et lignende 
prosjekt. Mulige løsninger er å vinkle oppgaven inn mot bruk-og-kast i samfunnet, 
forsøpling, trafikkproblemer, bosettingsforhold med mer. 

 

 

 

 

  

http://picasa.google.com/�
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20bygningsetaten%20%28PBE%29/Internett%20%28PBE%29/Dokumenter/plan/Mitt%20Moderne%20kulturminne.pdf�
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20bygningsetaten%20%28PBE%29/Internett%20%28PBE%29/Dokumenter/plan/Mitt%20Moderne%20kulturminne.pdf�
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20bygningsetaten%20%28PBE%29/Internett%20%28PBE%29/Dokumenter/plan/Mitt%20Moderne%20kulturminne.pdf�


 

64 

 

 

  
 

EKSTREM GJENVINNING - GÅR DET AN Å LAGE KUNST AV VERDILØST 
MATERIALE?  

En morsom og lærerik oppgave kan være å be elevene gå på jakt etter søppel som kan 
gjenvinnes til kunstverk. Dette kan eventuelt arrangeres i forbindelse med en 
oppryddingsdag på skolen der klassene får i oppgave å rydde et område hver. Alternativt 
kan elevene ta med søppel de har samlet hjemmefra. 

Sorter søppelet sammen med elevene, og vurder om noe kan brukes på nytt. Kanskje 
kan noe bli til et kunstverk, hvis man endrer litt på det? Gjennom å klippe, forme og 
binde ting sammen, kan man oppdage at mange ulike ting til sammen kan bli noe nytt. 
Ståltråd, lim, ark og andre egnede materialer kan være til hjelp i prosessen. 

En mulighet er å lage utstillingen i forbindelse med et arrangement på skolen, som for 
eksempel en fellessamling. Dersom kunstverkene blir store, er det også mulig å lage en 
utstilling ute.  

Land art er en betegnelse på stedsrelatert kunst som utformes ute i naturen. Det kan 
entes skapes ved at man tar i bruk materialer som allerede finnes i landskapet, eller ved 
at man tilfører nye elementer til naturen. 

Det er viktig å tenke på at man må unngå å lage kunstverk ute i naturen, som naturen 
ikke selv kan gjenvinne. Når man lager kunstverk ute, må man også være klar over at tid 
og natur endrer kunstverket. Vinden flytter på ting, solen bleker og vann kan fjerne deler 
av et kunstverk.  

Slik vil land art være i stadig endring, og man vil med tiden få nye kunstverk som 
naturen selv har bidratt til å skape. 

Dette er ting det kan være lurt å ta opp med elevene før man går i gang med å lage 
skulpturer og installasjoner ute.  

Inspirasjon til kunstverk man kan lage sammen med skoleelever finnes på denne siden: 
http://landartforkids.com/  

http://landartforkids.com/�
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LAG PLAKATER 
I manuset til Barnas klimakonferanse skal demonstranter komme marsjerende med 
plakater eller bannere med slagord for miljøet, se side 29 i manus. 

En plakat skal informere og opplyse den som ser den om et enkelt budskap. Plakaten 
kan være en kilde til diskusjon, men er ikke et diskusjonsforum. Fordelen med en 
plakat er at den gir mottakeren rask og tydelig informasjon gjennom visuelle 
virkemidler. Den formidler gjennom form, farge og ord. 

Før man går i gang med å lage plakater, kan det være lurt å diskutere følgende med 
gruppa: 

Mål : Hva skal oppnås?  

Målgruppe:  Hvem skal nås?  

Virkemidler:  Hvordan skal budskapet utformes? 

Forslag til tekst på plakatene: 

• En verden – tenk globalt, handle lokalt 

• Spar naturen, tenk på miljøet  

• Bruk fornybar energi  

• Ikke vent på andre – redd naturen nå! 

• Kjøp klimakvoter – nå!  

• Fjernvarme er miljø i rør! 

• Tomme ord redder ikke klima! 

• Bruk kollektivtrafikk. 

• Stopp forurensningen! 

• Start kildesortering nå!  

 
Forslag til framgangsmåte: 

Flotte plakater med bilder og tekst kan lages på pc. Det finnes en mengde programmer 
som kan brukes til å lage flott plakater, som for eksempel Acrobat Reader Professional, 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Det er også mulig å laste opp en JPG-fil i Word, 
og lage plakaten her. 

Den mest kreative og personlige måten å lage en plakat på, er allikevel å lage den selv 
med tusj eller maling. 
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Her følger noen retningslinjer og råd for å få et vellykket resultat: 

TI REGLER 

• Alle bokstaver og tall i samme ord eller samme setning skal ha samme høyde. Tegn 
gjerne hjelpelinjer med blyant på plakaten slik at det blir enklere å gi alle 
bokstavene samme størrelse. 

• Alle bokstaver og tall i samme ord skal ha samme retning eller helling. 

• Avstanden mellom alle tall og bokstaver i samme setning skal være lik. 

• Skriv alltid tegn/bokstaver ovenfra og nedover. 

• Forsøk å få alle linjene på plakaten like lange. Dette gir balanse og symmetri. 

• Skap samsvar mellom tekst og bilder, og tenkt over bildenes plassering. Hold dem 
samlet og i riktig fokus.  

• Plakaten må ha et blikkfang, noe som fanger oppmerksomheten. Du kan for 
eksempel bruke uvanlige fargekombinasjoner, store kontraster, spesielle figurer 
eller en spesiell bakgrunn.  

• Gjør plakaten interessant for mottakeren. Her vil det være forskjell på hva man 
ønsker å ha fokus på. 

• Bruk lite tekst. Grunnen til dette er at publikum må rekke å lese teksten på kort tid. 
Et tips kan være å utheve enkelte ord, for å sikre seg at mottaker får med seg hva 
som er budskapet. 

• Sjekk at plakaten ikke inneholder skrivefeil. Det kan være lurt å la noen se over 
plakaten før man tar den i bruk. Denne personen kan både sjekke om teksten er 
riktig, og fungere som en prøvekanin som kan si noe om hva slags virkning plakaten 
vil ha. 

Disse reglene er blant annet ment for å gi synsharmoni og balanse på plakaten. Hvis 
man ikke er nøyaktig med utformingen kan plakaten lett få et amatørmessig og useriøst 
uttrykk. 

Selv om man bør være nøyaktig er det likevel lov å slippe seg løs og være kreativ. Man 
kan gjerne leke seg med utformingen av bokstavene, lage tegninger på eller rundt dem 
og eksperimentere med fargebruk. 

En plakat som tar i bruk ren tekst som virkemiddel, vil være annerledes utformet enn en 
plakat som også inkluderer bilder. Ønsker man å formidle et budskap som «STOPP 
FORURENSNINGEN», kan det være en idé å inkludere noen bilder av forsøpling eller 
forurensning, fordi riktig bruk av bilder kan ha større kraft enn bare tekst.  

Det er alltid lurt å prøve seg fram og lage et utkast før man begynner å skrive på selve 
plakaten eller banneret. Legg mye tid i forarbeidet, da øker sjansen for et vellykket 
resultat.  

 

 
LYKKE TIL! 
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Forslag til kostymer 

 
Søm 

Noen av scenene i musikalen krever at elevene har på seg enkle 
kostymer. Disse kan de enkelt lage selv.  

Klær er språk. Vi kommuniserer indirekte gjennom de klærne vi 
har på oss, og slik forteller vi både oss selv og andre hvem vi vil 
være. Menneskene har til alle tider benyttet seg av stoffer, 
pelsverk og smykker som symbolbærere. På denne måten har 
klær i alle kulturer vært mer enn bare beskyttelse for kroppen. 
Klær gir signaler om hvilken gruppe vi tilhører, og det er denne 
symbolverdien vi kan utnytte når vi utformer kostymer til en 
forestilling. 

ARBEIDSMÅTER OG ORGANISERING 

Syr man klær for første gang, gjør man lurt i å holde seg til primærsnittet. Det er enkelt å 
lage sitt eget mønster, og man kan sy nesten bare rette sømmer. Om elevene lærer å 
kjenne igjen primærsnittet i tradisjonelle drakter, vil de se at det kan danne grunnlaget 
for strikkeoppgaver og for utforming av kostymer og klær til eget bruk. Dette kan brukes 
til alt fra bunadinspirerte skjorter, jakker og vester til T-trøyer i bomullsjersey. 

Elevene kan gjennom praktisk arbeid, og med bruk av primærsnitt, lære å konstruere og 
sy klær.  

De kan eksperimentere med dekorative former for tekstilarbeid, som strikking og søm. 
La dem ta mål av hverandre og lære mønsterbygging i primærsnitt. Inspirert av nye og 
gamle drakter kan de eksperimentere med form og dekor. Utprøvinger kan gjøres i 
ulike materialer, hvor de også kan prøve seg fram med maling, trykk og liming. Det 
videre arbeidet tilrettelegges ut ifra hensynet til elevenes individuelle forutsetninger og 
ferdigheter. 

Kostymer laget i primærsnitt kan brukes både til demonstrantene og til elever som skal 
danse halling i musikalen. Demonstrantene får en fargerik variant, mens gjengen som 
skal danse halling får en variant som ligner en buserull. 

KOSTYMER TIL DEMONSTRANTENE 

For å gi rom til bevegelse må man bruke rikelig med stoff, slik at det blir god vidde. For 
å finne ut hvor vide de ulike sylindrene i plagget skal være, måler man rundt seg selv der 
man er videst - rundt skuldrene eller rundt baken, og rundt overarmen. Bruker man for 
eksempel bomullsstoff, må man legge på minst 1/3 for å få nok vidde. Er stoffet strikket, 
er det mer elastisk, og du trenger ikke samme vidde. Det samme gjelder nervøs fløyel. 

For å få et lappemønster, kan man sy sammen mindre stykker til store flak. Man kan for 
eksempel bruke forskjellige mønstre og farger i de forskjellige delene. Et tips er å blande 
blomster, striper, prikker, bølger, samt ulike farger. 

Det går greit å bruke samme mønster både til for- og bakstykke. Du må bare passe på at 
halsåpningen er større foran enn bak. Beregn også noe ekstra stoff til oppbrett. 
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Ønsker man et enklere og raskere kostyme til demonstrantene, kan man også velge å 
batikkfarge hvite store t-skjorter.  Dette gjøres ved å knytte sammen t-skjorten med 
hyssing forskjellige steder, og farge den i ønsket farge (det er fint med mange ulike 
farger). Fjern hyssingen etter farging og heng t-skjorten til tørk.  Man oppnår mange 
spennende mønstervariasjoner med denne teknikken. 
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KOSTYMER TIL FOLKEDANSENE: 

 

Tradisjonelle klær verden rundt er gjerne laget av store stoffstykker i frodige farger og 
mønster. Bildene under viser to enkle varianter, som kan brukes som inspirasjon for 
kostymene til afrikansk dansegruppe. Se for øvrig forslag til kostymer på DVD-en. 

 

 

 

 

 

 

 
Når man planlegger kostymer til tyrkisk dans, kommer man langt med fargeglade, 
skinnende og paljettpyntede stoffer. Man kan få kjøpt ferdige plagg som egner seg i 
butikkene, eller man kan enkelt sy noe selv. 

Lager man haremsbukser, er det viktigste å snurpe buksene sammen både oppe og 
nede, og bruke god vidde. Som topp kan man bruke en bikinioverdel, eller sy en topp 
av to rette stoffstykker. Syr man selv er det viktig å ta mål, slik at toppen blir sittende 
nokså tett på kroppen. Det kan være lurt å bruke et elastisk stoff slik at det blir lett å 
bevege seg, selv om toppen sitter tett på kroppen. 

Tilbehør som slør og klirrende belter er flott, og kan for eksempel kjøpes hos 
butikkjeden Indiska eller innvandrerbutikker i de større byene.  
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Kroppsøving 

 
Mål med oppgavene: 

Målområdene er hentet ut fra aktivitet i idrettsaktivitet og dans og idrett og dans. 
Oppgavene kan være en del av innøvingen til musikalen og de kan brukes emnebasert.  

 

FRA KUNNSKAPSLØFTET 

«Hovudområdet idrettsaktivitet og dans omfattar rørsleleik, skapande og utøvande dans 
og idrettsaktivitetar tilpassa føresetnadene hos elevane. Organisert aktivitet, fri aktivitet 
og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområde. Dessutan er samhandling og 
felles reglar  viktig del av dette hovudområdet. 

Hovudområdet idrett og dans omfattar eit breitt utval av idrettar og dansar. Utvalet vil 
variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltaking i og framføring av 
dansar, både eigenproduserte dansar og dansar frå ulike kulturar, mellom anna 
ungdomskulturane, er ein del av det. 

Dei sosiale aspekta ved fysisk aktivitet gjer kroppsøvinga viktig for å styrkje sjølvbiletet, 
identiteten og fleirkulturell forståing. Gode opplevingar i kroppsøving kan vere med og 
leggje grunnlaget for ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil hos dei unge.» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

IDRETTSAKTIVITET OG DANS 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar 

• danse enkle dansar frå ulike kulturar 

• lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler 

• følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair play 
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OPPVARMING 

Start alltid øvingen av de ulike koreografiene med noen oppvarmingsøvelser. Man kan 
gjerne gjøre oppvarmingen som en lek. Forslag til egnede leker og øvelser finnes i delen 
for musikkfaget, under Læring gjennom leken, side 44. 

En annen mulighet er å starte timen med en ”hermedans”. Sett på fengende musikk og 
be elevene løpe etter hverandre, på en lang rekke. Den første i rekken er leder, og 
finner på nye bevegelser som de andre skal herme etter. Lederen kan for eksempel 
variere mellom å hinke, hoppe og rulle rundt med mer. Bytt på hvem som skal lede. 

De følgende oppgavene er koreografier til musikalen, og er linket til opptak på Musikk i 
Skolens hjemmesider www.musikkiskolen.no Beskrivelsene ligger i kronologisk 
rekkefølge, etter hvor de forekommer i musikalen. 

STOMP, RYTME OG DANS 

Se beskrivelse av rytme i læremiddelpakken for musikkfaget, side 50. Se forslag til 
koreografi på videoen på hjemmesiden. 

HVA ER ENERGI? 

Solistene improviserer sine bevegelser. Felles koreografi til refrenget. Se forslag til 
koreografi på videoen på hjemmesiden. 

APPELL 

Lær alle elevene samme koreografi. Den består totalt av fem åttere (ti takter). Del 
deretter elevene inn i fem grupper, som framfører samme koreografi til hver sin solist. 
Dersom gruppene kommer fram fra ulike steder, og ikke etter hverandre, oppfatter man 
ikke så lett at det er samme koreografi som fremføres hver gang, og scenebildet blir mer 
spennende. Se forslag til koreografi på videoen på hjemmesiden. 

ÅPNINGSSEREMONI – DANSER FRA ULIKE KULTURER 

Halling og gangar danses til samme takt, men hallingen kan gå raskere enn gangaren. Vi 
har valgt halling som uttrykk for norsk kultur. Se forslag til koreografi på videoen på 
hjemmesiden. 

Afrikanskinspirert dans: Afrikansk tradisjonsmusikk oppfattes av mange som en sosial 
og inviterende musikk. Musikken er en integrert del av samfunnslivet, og 
dansebevegelsene beskriver i vår koreografi gjøremål fra dagliglivet, som for eksempel å 
hente vann, plukke frukt med mer. Se forslag til koreografi på videoen på hjemmesiden. 

Magedans er en av de eldste kulturdansene i verden. Noen mener dansen er over 7000 
år gammel. En teori er at dansen har sin opprinnelse i ritualer fra oldtidens Egypt. 
Andre tror bevegelsene kommer fra India og har forflyttet seg med omreisende 
folkeslag. Se forslag til koreografi på videoen på hjemmesiden. 

Linedance kom fra USA på 90-tallet. Dansen karakteriseres ved at man danser uten 
partner, som oftest i en gruppeformasjon bestående av rekker. Se forslag til koreografi 
på videoen på hjemmesiden. 

DEMONSTRASJONSSANG 

Vi har brukt handlingen i teksten som inspirasjon til koreografi for demonstrantene. 
Noen viktige stikkord er «skarpe» og store bevegelser. Se forslag til koreografi på 
videoen på hjemmesiden. 

http://www.musikkiskolen.no/�
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DOLLAR OG PUND 

Koreografien er todelt, en for sangerne og en for pardansen. Se forslag til koreografi på 
videoen på hjemmesiden. 

VINDENS KRAFT 

Koreografien til sangen om vindenergi er inspirert av moderne jazz. I tillegg brukes blå 
bånd for å understreke handlingen i teksten. Se forslag til koreografi på videoen på 
hjemmesiden. 

FJERNVARME 

Forslaget til koreografi er inspirert av hip hop. Dette er en form for gatedans, som 
oppsto i USA rundt 1970, da ungdommer begynte å eksperimentere med dans og 
musikk ute i gatene. De forskjellige danseformene innenfor hip hop-kulturen, er fortsatt 
i utvikling. Se forslag til koreografi på videoen på hjemmesiden. 

KULL 

Teksten i sangen er ironisk, og har som hensikt å ufarliggjøre bruk av ikke fornybare 
energiformer. Koreografien legger vekt på å forsterke dette ytterligere. Se forslag til 
koreografi på videoen på hjemmesiden. 

VANNKRAFT 

Sangen om vannenergi må fremføres med mye ”trøkk”. Se forslag til koreografi på 
videoen på hjemmesiden. 

ATOMER 

I likhet med sangen om kullenergi er også denne teksten ironisk. Rytmen i sangen har et 
preg av afrikanske rytmer. Se forslag til koreografi på videoen på hjemmesiden. 

SOLA GIR HÅP 

Sangen om solenergi er en varm ballade, og vi har brukt elementer fra lyrisk dans i 
koreografien. Lyrisk dans er en blanding av ballett og jazzdans-teknikker. Lyrisk dans 
handler om å bruke bevegelse til å tolke musikken og uttrykke følelser. Denne formen 
for dans er ganske unik, da den ikke har noen spesiell historie. Lyrisk dans er en hybrid 
av ballett, jazz og moderne dans, og er utført til musikk med tekster. Tekstene er 
drivkraften for inspirasjon av bevegelsen.  Se forslag til koreografi på videoen på 
hjemmesiden. 

OLJE OG GASS 

Sangen om olje og gass har samme melodi som Dollar og pund. Dette er fordi Dollar og 
pund handler om nettopp det å tjene på penger på å eie olje og gass. Vår koreografi er 
inspirert av jazzdans, som er en scenisk dansestil. Dette er en vanlig danseform i revyer, 
musikaler og musikkvideoer. Jazzdansen forandres stadig gjennom nye trender, og ser 
derfor ganske annerledes ut i dag enn for 20 år siden, da hiphop enda ikke var etablert. 
I tillegg har vi latt oss inspirere av teksten under utformingen av koreografien. Se forslag 
til koreografi på videoen på hjemmesiden. 

BATTLE 

Hiphop er mer enn en musikkstil, det er en hel subkultur som omfatter musikk, dans, 
graffiti, mote og språk. Siden hiphop kom til Norge på åttitallet, har den opplevd et 
eventyrlig gjennombrudd. Fra å være et undergrunnsfenomen i USA, er kulturen nå blitt 
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allemannseie. Først gjennom amerikanske artister, men etter hvert også gjennom norske 
rappere, som er spredt over hele landet. 

Hiphop-kulturen består av fire elementer. Disse er turntablism (DJ-er som mikser 
musikk), rap, breakdance og grafitti. Noen mener også at beatboxing er det femte glemte 
elementet. En ting alle uttrykksformene har felles er battling, hvor to eller flere gjenger 
konkurrerer mot hverandre om hvem som er best i å mestre de forskjellige 
uttrykksformene.  

I musikalen battler de ulike energikildene mot hverandre om hvem som har det beste 
alternativet til energi. Se forslag til koreografi på videoen på hjemmesiden. 
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Tverrfaglige oppgaver 

Mål for oppgavene 
• Kunne beskrive suksesjonsprosesser (endring over tid) i et økosystem 

• Kunne undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen  

• Kunne gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon  

• Kunne forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap 
og bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette  

• Kunne vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk  

• Kunne velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter, og vurdere hvilke 
følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet  

• Kunne gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale 
miljøutfordringer  

• Kunne gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får 
konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land  

 
Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens 
mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man kunne navn på 
noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i et økosystem.  

Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om 
menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og 
endrer naturmiljøet lokalt og globalt.  
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Tekst til gjennomlesing 

 
NOEN ENERGIKILDER FORURENSER MILJØET VÅRT 

Drivhuseffekten er naturlig, og nødvendig for at vi skal ha Ievelig temperatur på jorda. 
Temperaturen på jorda er + 15° C i gjennomsnitt på grunn av drivhuseffekten. Uten 
drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen vært på - 18° C. Drivhuseffekten er 
naturlig, og vi trenger den for å kunne leve på jorda .  

Når mennesker slipper ut for mye klimagasser, blir naturens balanse forstyrret. CO2 er 
den viktigste blant flere klimagasser. Når olje, kull eller gass forbrenner, dannes det 
karbondioksid. CO2-mengden i atmosfæren er høyere enn den har vært de siste 150 000 
årene. Sammen med andre klimagasser bidrar utslipp av karbondioksid til økt 
drivhuseffekt.  

SLIK VIRKER DRIVHUSEFFEKTEN 

Når vi er i et drivhus, kjenner vi at temperaturen er høyere inne i drivhuset enn utenfor. 
Dette skyldes at glasset slipper inn solstråler, mens varmestråler fra bakken blir hindret i 
å slippe ut. Jordas atmosfære virker på samme måte som drivhustaket. 

I atmosfæren er det gasser som slipper inn solstråler og som samtidig hindrer 
varmestråler fra jorda i å slippe ut. Da øker temperaturen i atmosfæren, omtrent som i 
et drivhus. Karbondioksid er den viktigste av gassene som påvirker temperaturen. Hvis 
mengden av karbondioksid i atmosfæren øker, blir drivhuseffekten sterkere og 
temperaturen på jorda blir høyere. Dette er en form for kjemisk forurensning. 
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HVILKE KONSEKVENSER FÅR KLIMAENDRINGENE? 

Man vil i mye sterkere grad merke de lokale utslagene av klimaendringer, enn det 
globale gjennomsnittet. Det vi først og fremst vil se en forandring på er: 

• Temperatur 

• Havnivå 

• Vindstyrke 

• Nedbør 

De lokale utslagene av globale klimaendringer kan være kraftigere enn det globale 
gjennomsnittet. Temperatur, havnivå, vindstyrke og nedbør kan enten tørke eller synke 
lokalt. Havstrømmer og vind kan endre retning. Noen områder vil oppleve stormer, 
orkaner og store nedbørsmengder, mens andre steder blir det lange tørkeperioder. Alle 
disse værforandringene gjør at livsbetingelsene for dyr, planter, bosetting, jordbruk og 
næringsvirksomhet blir påvirket. 

DEN GLOBALE GJENNOMSNITTSTEMPERATUREN VIL ØKE 

Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med ca 0,74° C de siste 100 år. Dette 
tallet ser lite ut, men dette er gjennomsnittet. Tall fra FNs klimapanel viser at 
gjennomsnittstemperaturen vil stige med mellom 1,4 og 5,8 grader på grunn av 
menneskelig påvirkning. Dette gjelder i tidsrommet 1990-2100. Det er stor forskjell på 
det høyeste og laveste tallet fordi det er stor usikkerhet om hvor store utslippene blir. 
Tallene tar ikke hensyn til nye tiltak som blir satt i gang for å redusere utslippene. 

Folkevandring: Røde Kors rapporterte allerede i 1998 at flere mennesker var på flukt fra 
naturkatastrofer enn fra krig. 

Biologisk mangfold: Små temperatursvingninger har mange steder stor innflytelse på 
flora og fauna. Klimasonene vil flytte seg når det blir varmere, og mange arter har ikke 
evne til å flytte seg i takt med den stigende temperaturen. 

Matvaresikkerhet: Tørke og flom vil ramme viktige jordbruksarealer, og dermed vil det 
bli mange som utsettes for hungersnød. 

Spredning av tropesykdommer: Malaria vil være en folkesykdom med enda større 
utbredelse enn i dag. Andre tropesykdommer vil kunne ramme Europa, USA, 
Russland, Japan og Tyrkia. 

ET LANDS ELLER OMRÅDES SÅRBARHET OG TILPASNINGSVANSKER 

Hvor store konsekvenser klimaendringene får, er avhengig av samfunnets sårbarhet. 
Hvis eksempelvis en fiskelandsby har inntekten sin basert kun på fisk, vil de få veldig 
store problemer hvis det kommer algeoppblomstring som ødelegger denne ene 
næringen. Landsbyen blir da veldig sårbar. 

Et samfunn har ulik tilpasningskapasitet når det gjelder klimaendringer. Det er forskjell 
på et områdes/lands muligheter til å sette i gang tiltak der landet er forberedt på 
klimaendringene og konsekvensene. Her er det snakk om blant annet økonomi, 
tekniske løsninger og menneskers kapasitet. Det er ikke alle steder man har muligheter 
til å gå over til andre næringer, eller at man for eksempel kan sikre landsbyer med 
flomvoll. 
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Det er en urettferdig verden vi lever i. De fattige landene er de som er hardest rammet 
når det gjelder sårbarhet og tilpasningskapasitet, samtidig som de har langt mindre med 
utslipp enn industrilandene. Klimaendringene vil derfor forsterke forskjellen og 
urettferdigheten mellom de rike og de fattige landene. 

Det vil bli både vinnere og tapere i forhold til de globale klimaendringene, men taperne 
vil bli langt flere enn vinnerne. Tempoet i klimaendringene vil også ha innvirkning på 
hvor store skadene blir. Jo raskere klimaet endrer seg, jo verre blir det for 
næringsgrunnlag og bosetting på forskjellige steder på kloden.  

 
STORYLINE 

Her drives en temafortelling, som foregår i en fiktiv verden, fram av nøkkelspørsmål. 
Spørsmålene skal lede til samarbeid og problemløsende aktiviteter. Den fiktive verden 
brukes til å utforske den virkelige verden. Overraskelsesmomenter brukes til å få inn 
nye punkter underveis. Storyline er en tverrfaglig metode, der man trekker inn flere fag 
som naturfag, samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk underveis. Man trenger 
selvsagt ikke å benytte alle fagene. 

Forslag til emner: 

• Bærekraftig utvikling 

• Energiforbruk nasjonalt/globalt 

• Fornybar energi/ikke-fornybar energi 

• Forbruk, bolig, transport 

• Vareproduksjon 

• Levesett nasjonalt/globalt 

• Energikilder, økonomi, forurensning 

• Klimaendringer, konsekvenser, tiltak 

Elevene kan få i hovedoppdrag å lage deler av et land, et nytt land, eller en helt ny 
verden. 
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ROLLESPILL 

• Elevene kan lage en TV- eller radiodebatt om et emne innenfor energi og miljø.  

• Elevene kan lage film der de tar opp ulike problemstilinger innenfor energi og 
miljø.  

• Elevene kan lage intervjuer med en reporter og en som blir intervjuet. Ved disse 
innfallsvinklene kan problemstillingene være:  

• Ca. 80 prosent av all tilgjengelig energi blir brukt av ca. 20 prosent av befolkningen i 
verden. Hvordan kan vi løse dette problemet?  

• Klimaendringene er både naturlige og menneskeskapte. Kan vi fortsette å leve som 
før, eller må vi forandre livsstil pga. etterkommerne våre?  

• Skal vi satse mer på fornybare energikilder, eller bør vi forske og utvikle olje-og 
gassindustrien?  

• Skal vi sette vår lit til at vår neste generasjon finner løsninger på energi-og 
miljøspørsmål, slik at vi kan fortsette å bruke energi som vi gjør i dag?  

• Hvordan kan vi klare å reduserer Norges utslipp av klimagasser?  

• Hvilke av energiformene som brukes i dag bør det satses på i framtiden?  

 

PROSJEKTARBEID 

Temaet energi og miljø egner seg godt til å bruke som metode hvis man ønsker at 
elevene skal jobbe over en lengre periode. 

Modell 1: Elevene velger selv tema de vil fordype seg i innen energi og miljø. 

Modell 2: Elevene deles i grupper og oppgavene blir gitt av lærer. 

Oppgaveteksten kan omhandle: 

• Energi sett i historisk perspektiv og utviklingen fram til i dag 

• Fornybar energi 

• Ikke-fornybar energi 

• Globale utfordringer: Klimaendringer, konsekvenser, tiltak 

Det kan være lurt at to grupper har samme tema, der problemformuleringene kan bli 
ulike. Slik får elevene ved avslutningen av prosjektet fram forskjellige innfallvinkler på 
samme tema. 

Det er en fordel med ulike former for presentasjon, slik blir elevene motivert til å høre, 
se og oppleve temaene etter hvert som de blir presentert. 
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TVERRFAGLIGE TEMAOPPGAVER OM ENERGI 

 
Temaarbeid og prosjektarbeid har noen av de samme arbeidsmetodene, og her er det 
også viktig med variasjon i arbeidsmåtene. Modell 1 og modell 2 fra Prosjektarbeid kan 
brukes. Energikildene sol, vann, vind, bio, atomkraft, olje, kull og gass kan fordeles, og 
det kan lages grupper ut ifra dette i modell 2. 

Temaoppgaven kan munne ut i en stor modell der man bygger opp et samfunn basert 
på alle energiformene. Elevene kan lage faktasetninger på plakater som er skrevet på 
engelsk for hver av gruppene. Alle fordelene og ulempene ved de ulike energiformene 
bør komme fram. Presentasjonsformen velges selv, men med utgangspunkt i modellen. 

REPORTASJEOPPGAVE 

 
I musikalen finnes flere scener der reportere intervjuer ulike personer. Bruk gjerne 
dialogen mellom Hahn Fjelluft og Professor Tran på s. 33 i manus, som inspirasjon til 
oppgaven under.  

Både i aviser, tidsskrifter, TV, radio, reklame for produkter og ukeblader er det daglig 
informasjon som går på energi og miljø. 

• Elevene kan bruke media som både oppstart og avslutning av arbeidet med temaet 
energi og miljø. Som oppstart er det lurt å samle mest mulig stoff, for så å avgrense 
tema. Som avslutning kan elevene lage presentasjon i form av veggavis, plakater 
eller lage et tidsskrift eller en avis. 

• Elevene kan lage en nyhetssending ellet et leserbrev til en avis der man for 
eksempel kan drøfte global oppvarming. 

• Elevene kan lage en veggavis om energi og ulike energikilder 

• Elevene kan lage en film som går på energi og miljø, der de bruker seg selv som 
skuespillere. 

• Elevene kan lage et tidsskrift som har som tema energi og miljø. La elevene lage 
reportasjer, intervjuer, noveller, reklame, leserbrev osv. 

• Elevene kan lage en reklamekampanje for fornybare energikilder. 
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Tekst til gjennomlesing: 

Forskjellige energikilder og hvordan vi utnytter dem 

ENERGIRESSURSER 

Råvarer i naturen kan benyttes som energiressurs. Enten direkte, eller ved å omforme 
dem til energibærere som gjør det mulig for oss å benytte energien til ulike formål. 
Energikildene er enten fornybare eller ikke-fornybare. 

FORNYBAR ENERGI 

Fornybar energi er energikilder som ikke blir brukt opp i løpet av menneskets tidsskala. 
Alle fornybare energikilder har sin opprinnelse i energien fra sola. Ressursen 
fornyes/gjenoppbygges i samme takt som vi bruker den. 

Her ser du eksempler på energi som er fornybar: 

 

      Sol Vind Biomasse Vann Bølger 
 

IKKE-FORNYBAR ENERGI 

Med ikke-fornybar energi mener vi ressurser som forbrukes raskere enn de bygges opp 
igjen. Råolje, kull og naturgass er ikke-fornybare energikilder. Disse ressursene er laget 
ved nedbrytning av biologisk materiale. De er på samme måte som de fleste fornybare 
ressurser former for lagret solenergi. Omdannings- og lagringsprosessene som skaper de 
fossile energiressursene tar veldig lang tid, gjerne millioner av år. Selv om prosessene 
pågår kontinuerlig, er hastigheten på hvor rask den fossile energien blir lagret liten i 
forhold til hvor rakst man utvinner denne type energi. 

Her ser du eksempler på fossile energikilder: 

 
Råolje  Kull Naturgass 
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Oversikt over fordeler og ulemper ved å bruke ikke-fornybare 
energikilder 

Fordeler Ulemper 
• Olje og gass skaper mye energi. 

Dette er veldig viktig når du skal 
lagre mye energi på liten plass, som i 
biler. 

• De er lette å frakte. Dette gjelder 
spesielt for olje. 

• Norge har mye gass og olje: Energien 
i gassen som ble sendt ut av landet 
siste året tilsvarer for eksempel ti 
ganger vannkraftproduksjonen. 

• Norge tjener mange penger på å 
utvinne olje og gass. 

• Energikildene er ikke avhengig av 
været, sånn som vann- og vindkraft 
er. 

• Energikildene oversvømmer ikke 
store naturområder eller tørrlegger 
vassdrag. 

• De fleste maskiner er konstruerte for 
å benytte fossilt drivstoff.  

• De fossile stoffene er ganske vanlige 
og finnes i mange land.  

• Stoffene er enkle å nyttiggjøre seg av.  

• Naturgass gir fra seg mindre 
forurensing ved forbrenning enn de 
andre fossile stoffene.  

• De fossile energikildene er ikke-
fornybare.  

• Ved forbrenning gir de fossile 
stoffene fra seg forurensing som 
bl.a. bidrar til økt drivhuseffekt.  

• Oppbevaring og transport av disse 
stoffene medfører ofte fare for 
utslipp eller eksplosjon.  

• De fossile stoffene er dyre å kjøpe 
inn.  

• Fossile energikilder blir brukt som 
politisk virkemiddel.  

• Leting etter nye forekomster kan 
være dyrt.  

• Det har tatt naturen mange 
millioner år å danne fossile 
brensler. De består blant annet av 
restene av dinosaurene som døde 
ut på jorda. Disse stoffene har store 
mengder opplagret karbondioksid 
(CO2) som frigis når stoffene 
forbrenner. Dette skjer fordi økt 
innhold av CO2 i atmosfæren 
bremser utstrålingen av varme til 
verdensrommet, omtrent som 
glassvegger i et drivhus. CO2 er en 
drivhusgass, og bidrar til at 
atmosfæren rundt jorda varmes 
opp. Når temperaturen i 
atmosfæren øker, smelter isbreene 
ned, og havet stiger. Samtidig 
varmes også havet opp. Dermed 
utvider vannet seg og fører til at 
havet stiger enda mer. I verste fall 
kan havet stige opp til en meter i 
løpet av dette århundret. Økt 
temperatur gir også mer energi til 
uværssentra rundt om i verden, 
med stadig større skadevirkninger. 
Disse kommer noen steder i form 
av sterkere stormer og kraftigere 
nedbør. Andre steder blir det mer 
tørke. 
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Hva er vindkraft? 

Vindkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. Menneskene har utnyttet vindens 
energi i tusenvis av år til seilbåter, og for å male korn til mel i vindmøller. 
 
I et vindkraftverk gjøres vindenergien om til elektrisk energi. Et vindkraftverk består av 
en eller flere vindturbiner (også kalt vindmøller).  
 
En vindturbin har tårn, blader og maskinhus med generator. Vinden driver bladene på 
turbinen rundt. Bevegelsen fra bladene går over til generatoren som gjør energien om til 
elektrisitet. 
 
Når det er flere vindturbiner i et vindkraftverk kaller vi det gjerne en vindkraftpark eller 
vindmøllepark. Man kan også plassere vindmøllene ute i sjøen.  

I mange land bruker de også vindmøller til å pumpe opp vann fra jorda. 

 
 

 
  

Fordeler med vindkraft Ulemper med vindkraft 

• Fornybar og miljøvennlig energi. 

• Det blåser mye i Norge (mye å ta 
av) 

• Vindenergien i seg selv er gratis. 

• Vindmøller er lette å sette opp, og 
kan også enkelt fjernes om man 
ønsker det. 

•  I årstidene hvor energibehovet er 
størst, er også vinden sterkest.  

• Vindmøller produserer mye 
energi i forhold til det vi bruker 
for å lage dem.  

• Når vindturbinene først har blitt 
bygget, har man kun utgifter til 
vedlikehold. 

• Siden det er stor variasjon i hvor 
mye det blåser, er det vanskelig å 
planlegge hvor mye energi man 
kan produsere. 

• Vindturbinene og bladene lager 
støy. 

• Bladene på møllene skremmer 
vekk fugler og andre dyr. 

• Vindmøller krever stor plass i 
naturen. 

 



 

83 

 

Hva er solenergi?  
Sola er hovedkilden til alle typer energi. Solenergi er en 
miljøvennlig og fornybar energikilde, gjennom bruk av 
solceller, kan man lage elektrisitet av sollyset. 

Solceller fungerer slik at når sola skinner på dem, omdannes 
solenergien til elektrisk energi.  Solcellene er satt sammen i 
solcellepaneler. Du har kanskje sett slike paneler på hytter, i 
båter eller andre steder. Visste du at over 2000 fyrlykter langs 
kysten i Norge går på solceller?  

SOLENERGIEN OMDANNES TIL ELEKTRISK ENERGI 

Det går også an å bruke solenergi til oppvarming. Alle vet hvor varmt det kan være inne 
i en bil som står parkert i sola en sommerdag. Sola har varmet opp lufta inne i bilen slik 
at den er mye varmere enn lufta utenfor. Slik fungerer også en solfanger. Den samler 
opp solvarmen og transporterer den videre som varm luft eller varmt vann. Lufta og det 
varme vannet brukes videre til å varme opp rom eller tappevann. 
 
Solenergi fordeles jevnt over hele jordkloden. Hvert år mottar jorda 15000 ganger mer 
energi fra sola enn det vi bruker i verden i dag, og i framtiden vil solenergi bli den 
viktigste energikilden. 

 

Fordeler med solenergi Ulemper med solenergi 

 
• Solenergien i seg selv er gratis. 

• Sola skinner alltid, så tilførselen av 
solenergi vil alltid være til stede og 
være fornybar.  

• Å bruke solenergi medfører ingen 
forurensing.  

• Solenergi er tilgjengelig over alt, 
selv på de mest avsidesliggende 
steder.  

• Solfangere og solceller er enkle 
konstruksjoner som er holdbare 
og lette å vedlikeholde.  

 
• Solvarmen er ikke særlig 

konsentrert. Det er vanskelig å 
samle nok solenergi til en hel by.  

• Solenergien er ikke stabil. Sola 
skinner gir mest energi om dagen 
og mindre om natta, vinteren eller 
i overskyet vær. For å få tilgang på 
energi i disse periodene, må vi 
enten lagre energien, noe som er 
dyrt og komplisert, eller benytte 
andre energikilder.  

• Elektrisitet produsert av solceller 
er fortsatt dyrt. 

• Solfangerne tar opp mye plass på 
bakken, som kunne vært brukt til 
andre ting. 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://daria.no/skole/doc/html/11047.doc-filer/image004.jpg&imgrefurl=http://www.daria.no/skole/?tekst=11047&usg=__fl4Y0wgrMwVGIVwkuDoXxyC-sJM=&h=511&w=648&sz=37&hl=no&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=WSNwNn8lVwsAOM:&tbnh=108&tbnw=137&prev=/search?q=solenergi&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNA_enNO230NO230&biw=1259&bih=780&tbm=isch&prmd=ivnsl&ei=aFTfTeXUKcaXOpLS-e8J�
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Hva er vannkraftverk?  
Helt siden oldtiden har menneskene utnyttet energien i rennende vann. For riktig lenge 
siden laget man vannhjul som ble satt i en bekk, elv eller foss. Vannet fikk hjulet til å gå 
rundt, og kraften fra dette ble brukt til å sage tømmer og male korn. 

I 1840-årene begynte man å lage elektrisitet av rennende vann i Norge. Da ble det bygd 
vannkraftverk ved fosser og elver. Et vannkraftverk består av en stor propell som kalles 
en turbin og en slags motor som kalles generator. Vannet får turbinhjulet til å gå veldig 
fort rundt. Hjulet driver generatoren som omdanner bevegelsen til vannet til elektrisk 
energi. Elektrisiteten blir ført ut av kraftverket gjennom kraftige ledninger. 

Elver og fossefall varierer i størrelse og i hvor fort de renner. Dette påvirkes blant annet 
av årstidene, og hvor mye nedbør som kommer. Dette krever at man gjør noe smart for 
å få kontroll over energien i vannmassene. Til dette lages det demninger, som samler 
opp vannet. På denne måten dannes det store kunstige dammer, som kalles 
vannmagasiner. Når vannet står i en demning på denne måten er vannets 
bevegelsesenergi omdannet til det som kalles stillingsenergi.  Denne stillingsenergien kan 
lett slippes fri ved å åpne slusen nederst i demningen. Når vannet så treffer turbinhjulet i 
høy hastighet, omgjøres den til elektrisk energi. Slik gjør vi bevegelsesenergien i det 
rennende vannet om til elektrisk energi akkurat når vi trenger det. 

Nesten all elektrisiteten vi bruker i Norge kommer fra vannenergi. Vannkraft er 
miljøvennlig og er en form for solenergi. Sola varmer opp land og hav, slik at vannet 
fordampes og blir til skyer som etter hvert kjøles ned og går over til regn. Vannet samles 
opp i elver, demninger, innsjøer og magasiner. Derfra ledes det gjennom tunneler fram 
til kraftstasjonen, der det nyttes i turbinene før det igjen renner ut i havet. 
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Fordeler ved vannkraft Ulemper ved vannkraft 

 
• Vann er en fornybar ressurs.  

• Vannkraftverk forurenser ikke. 
Vannet blir heller ikke ødelagt 
eller forgiftet av å bli brukt til 
energi produksjon.  

• Rennende vann er gratis, 
pålitelig, og ganske forutsigbart. 
Ved å lagre vannet i reservoarer 
(demninger), sikrer man tilførsel 
også i tørre perioder.  

• Etter at kraftanlegget er bygget, 
er utgiftene til driften små. Dette 
gjør at strømprisen fra slike 
anlegg kan holdes svært lavt.  

• Damanleggene kan også bli 
brukt til vanning og til å 
kontrollere flom.  

 
• Store vannkraftanlegg er veldig 

dyre å bygge.  

• Gode plasseringer for kraftanlegg 
blir brukt opp.  

• Damanlegg ødelegger den 
naturlige strømmen av vann både 
over og under anlegget. Dette 
kan få alvorlige følger for 
økosystemene i området. Dette 
involverer blant annet at 
dyrelivet kan forstyrres. 

• Store damanlegg kan gjøre at 
områder hvor det bor 
mennesker, settes under vann, 
slik at disse må flytte.  
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Hva er tidevannskraft? 
Tidevannskraft skjer når tidevannet produserer energi ved å drive en generator. Det er i 
hovedsak to metoder som er blitt brukt i forsøkene på å utnytte denne energien. 

Den ene er et tidevannsanlegg, som tar i bruk en turbin 
som utnytter vannets fallhøyde. Anlegget består av en 
demning, en del skovlhjul og mange turbiner. Det 
fungerer slik at tidevannet fanges opp av demningen når 
det kommer inn mot land. På denne måten kan vannet 
føres over på skovlhjulene, som driver flere turbiner. 
Når alt vannet er inne, demmes det opp på ny når 
tidevannet går ut. Slik kan vannets energi utnyttes igjen. 
Slike anlegg egner seg best til å settes opp i sund med områder 
der det er stor forskjell på flo og fjære. 

Den andre måten å benytte seg av tidevannskraft på, er ved 
bruk av en undersjøisk mølle, som utnytter strømmen i 
tidevannet. I sund der det er stor forskjell på høyvann og 
lavvann kan man utnytte den strømmen som skapes når 
vannet kommer inn og ut. Denne typen anlegg består av flere 
møller som er spent over et sund, og driver en turbin. 

 

Fordeler med tidevannskraft Ulemper med tidevannskraft 

 
• Den store fordelen med 

tidevannsenergi er at den er 
fornybar og miljøvennlig.  

• Den store tettheten i vannet, 
nesten 1 000 ganger større enn i 
luft, gjør at det er mye energi å 
hente ut av tidevannsstrømmer 
selv om hastigheten er lav. 

• Tidevannsstrømmer er svært 
forutsigbare, og dermed svært 
gunstige med hensyn på 
planlegging av produksjon og 
vedlikehold. 

• Anleggene er plassert nærme 
land, slik at det er lett å føre 
strømmen opp dit den trengs. 

• Den er også en ressurs som ikke 
brukes til andre formål. 

 
• Teknologien er dyr, og utsettes 

for store krefter (havstrømmene).  

• Teknologien påvirker dyrelivet 
og trafikken på overflaten av 
vannet.  
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Hva er saltvannskraftverk? 
 
I et saltvannskraftverk utnytter man trykkforskjellen mellom sjøvann og ferskvann til å 
produsere strøm. 

Saltkraftanlegg består av to kamre, et for ferskvann og et for saltvann. Mellom disse 
finnes en membran. Saltmolekylene i det ene kammeret trekker ferskvannet gjennom 
membranen for å skape likevekt i trykket i de to kamrene. Denne prosessen kalles 
osmose. Når vannmolekylene fra ferskvannsiden blir presset gjennom membranen, 
dannes et høyt trykk inne i kammeret med saltvann. Dette trykket driver en turbin som 
produserer strøm. 

Illustrasjonen under, til venstre, viser hvordan ferskvann transporteres gjennom 
membranen og over på saltvannssiden. Dette medfører en økning av trykk og volum på 
saltvannssiden, samtidig som saltvannet tynnes ut (se illustrasjonen under til venstre).  
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Potensialet for denne energiformen er stort. Ved å bygge ut saltkraft kan Norge øke sin 
elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. 
 
Saltkraftverk kan bygges alle steder hvor ferskvann møter saltvann, for eksempel ved 
utløp fra eksisterende vannkraftverk eller ved utløpet av en elv. Illustrasjonen til høyre 
viser et saltkraftanlegg hvor ferskvann og saltvann blandes nær elvens utløp. Det er også 
mulig å bygge et saltkraftanlegg under bakken slik at det ikke vil være synlig i naturen. 
 
 

 
 

 
Her brukes saltkraft for å presse vann ut i havet igjen, etter at det har produsert kraft i en 
turbin langt under havets overflate.  
 
 

Fordeler med tidevannskraft Ulemper med tidevannskraft 

 
• Det gir fornybar og miljøvennlig 

energi. 

• Vi har mye av både saltvann og 
ferskvann. 

• Energien er ikke avhengig av vær 
og vind. 

 
• Energien er dyr å produsere. 

• Blandingen av saltvann og 
ferskvann, kalt brakkvann, kan 
skape ubalanse i naturen. Man 
forsøker å slippe ut vannet på et 
dyp i sjøen som har samme 
saltkonsentrasjon. 
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Hva er fjernvarmeanlegg?  
 
Et fjernvarmeanlegg er en sentral som forsyner husholdninger, næringsbygg og andre 
forbrukere med varmt vann eller damp. Denne typen anlegg kan utnytte energi som 
ellers ville gått tapt, og som utvinnes fra avfall, kloakk, overskuddsvarme og 
overskuddsgass fra industrien. Varmt vann eller damp i fjernvarmeanlegg kan også 
produseres ved hjelp av varmepumper, elektrisitet, gass, olje, flis og kull. 

I et fjernvarmeanlegg varmer man opp vann som transporteres ut gjennom isolerte rør. 
Varmen benyttes hovedsakelig til oppvarming av bygninger og varmt tappevann. 
 

HVA ER BIOENERGI? 

Bioenergi er energi som utnyttes når vi for eksempel fyrer med ved. Menneskene har 
brukt ved til oppvarming helt siden ilden ble oppdaget, noe som gjør bioenergi til 
verdens eldste energiform. 

Biomasse finner vi over hele verden. Når planter og dyr dør, går restene av dem tilbake 
til naturen og danner biomasse. Planterester og dyrerester finnes i overflod i mange 
land. Noen viktige bioenergikilder er ved, flis og bark, pellets og trebriketter (laget av 
sagflis og trebiter), biologisk og organisk avfall fra husholdninger og industri, halm og 
gjødsel. Dette kalles biomasse. 

Vedfyring er den vanligste formen for bioenergi, men det kan også brukes på mange 
andre områder. Halvparten av all bioenergibruken i Norge i dag er vedfyring i boliger. 
Flis, pellets og briketter kan brukes i stedet for fyringsolje til sentral oppvarming. Det 
finnes også egne ovner som kan bruke pellets i stedet for ved. Sagbruk og 
treforedlingsindustrien får mye sagflis og avkapp etter produksjonen. Dette bruker de til 
å varme opp fabrikkene. 

Bioenergien kan også brukes til å produsere elektrisk kraft, flytende drivstoff eller 
hydrogen fra biomasse. 
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Fordeler med bioenergi Ulemper med bioenergi 

• Man kan bruke avfall til 
oppvarming. 

• Energien er veldig miljøvennlig, 
og består av fornybar energi. 
Biomasse finner vi over hele 
verden. Planter, planterester og 
dyrerester finnes i overflod i 
mange land.  

• Biomasse er ofte gratis eller billig 
å anskaffe.  

• Bioenergi er fornybar. Plante- og 
dyrerester fornyes stadig. Trær 
fra skogen er fornybare, så lenge 
man ikke hogger mer enn det 
som vokser til.  

• Maskinene som bearbeider og 
forbrenner biomassen er både 
enkle og rimelige.  

• Biogass forurenser lite ved 
forbrenning og er enkel å lagre 
og håndtere. 

• Det er bare de som bor i 
nærheten av et fjernvarmeanlegg 
som kan få slik oppvarming. 

• Noen velger ikke å gjennomføre 
forbedringer i boligen sin når de 
får enklere og billigere 
oppvarming. Dette kan for 
eksempel være tiltak som å 
etterisolere husene eller å skifte 
ut gamle vinduer og dører. 

• For stort uttak av ved vil føre til 
avskoging.  

• Bruk av plante- og dyrerester til 
energiproduksjon gjør at restene 
ikke kommer tilbake i jorda. 
Dette medfører dårligere 
jordkvalitet.  
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Hva er naturgass? 
 
Naturgass er i ferd med å bli en av de viktigste energikildene i verden. Noen forskere 
tror at vi kommer til å bruke fem ganger så mye naturgass i 2050 som vi gjør nå. Det 
finnes mye ubrukt naturgass rundt omkring i verden, spesielt i Sibir og Midtøsten. 

Gassen blir hentet opp av jorda, og er egentlig satt sammen av mange forskjellige gasser. 
Den må derfor deles opp før vi kan bruke den videre. Naturgass er mer miljøvennlig 
enn olje og kull fordi det ikke gir sur nedbør eller røykproblemer. Den er billig og enkel 
å bruke. Problemet med bruk av naturgass, er at det skaper mye CO2. 

Veldig mange i Vest-Europa bruker gass til både oppvarming og matlaging. Etter hvert 
får flere og flere elektrisk kraft fra gassfyrte elektrisitetsverk. Norge produserer mye gass 
og selger store deler av den til land i Europa. Gassen blir ført til Tyskland gjennom rør 
som ligger på havbunnen. Et nett av rørledninger sender gassen videre ut i Europa. I 
Norge er det vanskeligere å sende ut gassen på denne måten fordi vi har så mange dype 
daler, fjorder og høye fjell. 

Naturgass kan brukes i stedet for bensin i biler og busser. Flere byer i Norge har hatt 
gassbusser i mange år. 

DETTE ER NOE AV DET VI KAN LAGE AV NATURGASS: 

Syntetisk gummi, rensemiddel, plantevernmiddel, maling og lakk, plast, medisiner, 
insektgifter og fôr til husdyr. 

DETTE ER NOE AV DET NATURGASSEN INNEHOLDER:  

 Karbon, hydrokarbon, metan, propan, etan og butan. 

 

Fordeler med naturgass Ulemper med naturgass 

 
• Den lager renere avgasser enn 

vanlig drivstoff som bensin og 
diesel. 

• Det finnes mye av den. 

• Den kan brukes som den er. 

• Drivstoffet er billigere enn 
bensin og diesel. 

• Naturgassbiler har et lavt 
støynivå. 

 
• Naturgass er et fossilt 

brennstoff og skaper mye CO2. 

• Det er få steder man kan fylle 
naturgass på tanken. 

• Naturgass skaper mindre energi 
enn bensin og diesel. 

• Bilene er tyngre og dyrere. 

 

 

  



 

92 

 

Hva er kullkraft? 
 
Kull er en av de eldste og viktigste energikildene i verden. Det har blitt brukt til 
oppvarming og matlaging i tusenvis av år. Da de kulldrevne damplokomotivene og 
dampbåtene kom på 1800-tallet, var dette verdens viktigste energikilde. Fordi kull ligger 
lagret nede i jorda, må vi hente det opp fra dype gruver. 
 
Nesten halvparten av all elektrisiteten i verden kommer fra kullkraftverk. Den lages ved 
at kullet brennes og blir til damp som driver bladene på en turbin, som igjen er koblet til 
en generator. 

I forhold til mange andre energikilder er kullkraft billig og enkelt å få tak i. Derfor er det 
mange land som vil bruke kull. Selv om kull er en ikke-fornybar energikilde finnes det 
masse kull igjen i verden, og kullagrene vil vare i mange hundre år framover. 

Problemet med kull er at det er den energikilden som forurenser mest. Derfor er det, av 
hensyn til miljøet på jorda, viktig å finne andre energikilder. Bruk av kullkraft fører til 
store utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. 

Kina, USA, India og Tyskland er blant de landene som produserer og bruker mest kull i 
verden. Danmark brukte tidligere mye kull, men holder nå på å legge om til mer 
miljøvennlig energiproduksjon. 

 
 

Fordeler ved kullkraft Ulemper ved kullkraft 
• Kull er lett å få tak i. 

• Kullkraft er billig å lage 

• Kullkraftverk kan bygges mange 
steder. 

• Kull er en ikke-fornybar 
energikilde, og forurenser 
derfor mye. 

• Kullkraftverk krever store 
landområder for å bli bygget. 
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Hva er atomkraft? 
 
Atomenergi er energien vi finner inne i atomene, som er de bitte små 
byggeklossene som alt i hele verden er laget av.  

For å lage atomenergi trenger vi metallet uran. Når uranatomene blir 
bombardert av noe som kalles nøytroner, splittes de i to og skaper 
store mengder varmeenergi. Denne varmen koker vann, og dampen 
fra vannet driver en turbin og generator som igjen lager elektrisk 
energi.  

I et atomkraftverk er det viktig å slippe ut all energien langsomt, for hvis vi slipper ut alt 
på en gang får vi en kjempeeksplosjon. Det er slike eksplosjoner vi finner i 
atombomber.  

Når uranatomene blir delt i to slipper de ut flere nøytroner som igjen gjør at flere 
urantomer blir splittet, dette kalles en kjedereaksjon. Når dette skjer dannes radioaktiv 
stråling som er veldig farlig for alt som lever, både mennesker, dyr og planter. 
Atomkraftverkene må derfor være godt beskyttet, og har vegger som er laget av tykk 
betong. 

Et annet problem er at atomkraftverk skaper radioaktivt avfall. Radioaktiviteten i avfallet 
varer i flere tusen år, noe som gjør at vi må finne trygge steder å lagre det på. Det er 
vanskelig å finne slike lagringssteder. Dette er både fordi ingen mennesker kan bo i 
nærheten av atomavfallet, og fordi mange steder ikke er sikre nok. 

Den største faren ved bruk av atomkraft er altså at radioaktiviteten slipper ut og 
forsvinner ut i naturen. En slik ulykke skjedde ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986. 
Vi er derfor forsiktige med å kalle atomenergi for miljøvennlig energi. Det er også en 
ikke-fornybar energikilde fordi den lages ved hjelp av uran. Mengden av uran på 
jorda kommer til å ta slutt en gang i framtida. 

USA er det landet i verden som har flest atomkraftverk. I Norge har vi to små 
atomkraftverk som brukes til forskning. 

Fordeler ved atomkraft Ulemper ved atomkraft 

• På grunn av den store mengden 
energi som blir frigjort i en 
fisjonsreaksjon, trengs det lite 
råmateriale for å lage mye energi.  

• Uran er ganske billig og finnes i 
store deler av verden.  

• Atomenergi slipper ikke ut CO2, 
sur nedbør eller andre 
luftforurensende kjemikalier.  

• Atomenergi danner farlig 
radioaktivt avfall.  

• Atomkraftverk er dyre å bygge.  

• Uran er en ikke-fornybar ressurs. 

• Fusjonsreaksjonen kan ennå ikke 
brukes til energiproduksjon. 
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Hva er olje? 
 
Råolje er den viktigste energikilden i verden i dag. Råoljen 
er lagret nede i jorda og må pumpes opp for at vi skal få tak 
i den. Den er en seig, tykk og svart masse, som består av 
mange forskjellige stoffer. Vi må derfor gjøre om råoljen 
for å få blant annet bensin, diesel, smøreolje og plast. 
Denne prosessen kalles raffinering.  

For over hundre år siden lærte menneskene å bruke oljen 
som drivstoff. I dag er vi helt avhengige av den for å kjøre 
bil, fly, båter og andre transportmidler. Mange steder 
brukes også olje til oppvarming av hus.   

Utenfor Norges kyst finnes det mye råolje og naturgass. Siden dette ble oppdaget i 
1967,har Norge blitt et rikt land. Norge er en råoljeeksportør, som selger veldig mye til 
andre land. 

Oljen er ikke fornybar og menneskene er nå i ferd med å tømme verdens oljelager. 
Noen tror at vi har olje nok for hundre år til, mens andre mener at vi ikke har så mye 
igjen, og at oljen kanskje kommer til å ta slutt om femti år. 

Oljen forurenser. Når vi forbrenner olje slipper vi CO2 ut i lufta. CO2-utslippene har økt 
veldig de siste 30 årene. Tidligere har disse først og fremst kommet fra de rike landene. 
Nå holder utviklingslandene på å komme etter. De bygger ut industrien og får bedre 
levestandard. Det betyr at flere folk i disse landene kan kjøpe seg biler, noe som gjør at 
det slippes ut enda mer CO2 i lufta. 

Olje kommer nok til å fortsette å være den viktigste energikilden i mange år ennå, men 
etter hvert blir vi nødt til å finne andre energikilder som kan erstatte den. 

 

Fordeler ved oljeproduksjon Ulemper ved oljeproduksjon 

• Olje er enkelt å frakte og lagre på 
fat eller i tanker. 

• Transportsystemer og teknologi 
som brukes i oljeutvinning er 
velutviklet og fungerer veldig 
godt. 

• Det er mye energi i oljen og den 
blir brukt til mye. 

• Land med store oljeforekomster 
tjener mye penger. 

• Olje forurenser mye. Det har 
blitt høyere CO2 utslipp og 
halvparten kommer fra OPEC- 
landene (Algerie, Indonesia, 
Irak, Iran, Kuwait, Libya, 
Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, De 
forente arabiske emirater og 
Venezuela) 

• Når vi brenner olje dannes det 
svoveldioksid, som fører til sur 
nedbør. 

• Oljen vil ta slutt en gang. 
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Oppgaver om energi og samfunn 
• Forklar sammenhengen mellom menneskers bruk av energi og samfunnets 

utvikling. 

• Vi bruker mye energi i vår del av verden. Hva bruker vi denne energien til? Skriv 3-
5 hovedkilder. 

• Hvilke energikilder brukte vi i Norge før husene fikk innlagt elektrisitet? 

 

HVA ER ENERGI? 

• Definer ordet energi. 

• Det finnes mange former for energi. Forklar kort ordene: 

o Elektrisk energi 

o Mekanisk energi 

o Varmeenergi 

o Solenergi 

o Bioenergi 

o Vindenergi 

• Finn eksempler på hvordan du bruker energi i hverdagen. 

o Lag en oversikt over ting som får elektrisk energi fra strømnettet hjemme 
hos deg. 

o Lag en liste over ting som har batterier som strømkilde. 

• Tegn energikjede for følgende situasjoner og sett navn på energiformene: 

o Du spiller håndball. 

o Du spiser mat. 

o Du varmer opp huset ditt hjemme med vedovn. 

• Beskriv punktvis vannets kretsløp og lag en skisse som beskriver forklaringen din. 
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Hva er elektrisitet? 
 
Forklar ordene: 

• Effekt 

• Energi 

• Spenning 

• Strømstyrke 

 

 
Oppgaver om forskjellige energikilder: 

• Forklar begrepet fornybare energikilder. 

• Forklar begrepet ikke-fornybare energikilder. 

• Fyll inn tabellen nedenfor med følgende energikilder: 

Solenergi, kull, bioenergi, naturgass, vindenergi, geotermisk energi, vannenergi, olje, 
atomenergi. 

 

Fornybare energikilder Ikke-fornybare energikilder 
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SOLFANGERE OG SOLCELLER: 

 
• Solfangere og solceller fanger opp solenergien på hver sin måte. Beskriv kort hva 

som er forskjellen. 

• Forklar modellen som beskriver solfangere: 
 

 

 

• Hvordan kan vi produsere elektrisk strøm fra solcellepanel? 

• Fortell om tre steder der det er en fordel å bruke solcellepanel, og forklar hvorfor 
det vil være lurt. Tenk både på ENØK og miljø. 

 
 

Fyll inn tabellen med fordeler og ulemper ved solenergi: 

 

Fordeler Ulemper 
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VINDENERGI: 

 

• Finn ut hvorfor vi ikke utnytter vinden i større grad? 

• Se på skissen under og forklar i korte trekk hvordan vindenergi fungerer. Fyll inn 
navnene på de viktigste delene. 

• Hvordan virker vindturbiner? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fyll inn fordeler og ulemper ved vindenergi i tabellen: 
 

Fordeler Ulemper 
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BIOENERGI: 

 

• Hva er bioenergi? Gi en kort forklaring. 

• Biobrensel sender ut drivhusgasser. Hvorfor gir ikke biobrensel endringer i 
klimaet? 

• Kryss ut det som ikke er drivhusgasser. Åtte typer bioenergi skal stå igjen på bildet. 

• Skriv et foredrag om bioenergi i fast og flytende form. Ord/begreper som skal være 
med i foredraget er: Biomasse, fast form, flytende form, skogbrensel, torv, gjødsel, 
metangass, flis, briketter, pellets, biobrensel, bio-etanol, naturens nullregnestykke, 
fordeler og ulemper. Du kan gjerne lage illustrasjoner til foredraget ditt. 
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FJERNVARME 

 

• Her ser du et eksempel på hvordan fjernvarme virker. Forklar skissen ved at du 
setter opp punktvis hva som skjer, helt fra flis hentes ut fra skogen. Stikkord som 
skal være med er: Leiligheter, nedgravde isolerte rør, vann, varmesentral, pumper, 
vannbasert oppvarmingssystem, kundesentral/varmeveksler, sirkulerende 
varmtvann, flis.  
 

 

 

• Fyll inn fordeler og ulemper ved bioenergi i tabellen. 
 

Fordeler Ulemper 
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VANNKRAFT 

 

• Nevn to grunner til at vi produserer mye vannkraft i Norge? 

• Er vannkraft en fornybar ressurs? 

• Finn ut hvor stort elektrisitetsforbruk Norge har. Bruk internett. 
 

• Fyll inn i tabellen: Fordeler og ulemper ved vannkraft. 
 

Fordeler Ulemper 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• Fyll inn i tabellen: Fordeler og ulemper ved tidevannskraft. 
 

Fordeler Ulemper 
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ATOMKRAFTVERK 

 

• Forklar kort ordene kjernespalting og fisjon  

• Lag en kort forklaring om hvordan atomkraftverk virker. 
 

• Fyll inn fordeler og ulemper ved atomkraftverk i tabellen: 

 

Fordeler Ulemper 
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OLJE OG NATURGASS 

 

• Hvor finnes olje og naturgass? Bruk skissen til hjelp. 

• Fortell kort om norsk oljehistorie. Skriv om de ulike oljeselskapene og hvor det 
utvinnes olje i Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Lag en oversikt over hva olje og gass brukes til i dag. 

• Gå på en bensinstasjon og undersøk hvilke oljeprodukter de selger, og hva det 
brukes til. 

• Hvorfor er olje energifullt? 
 

• Fyll inn fordeler og ulemper med olje i tabellen: 

Fordeler Ulemper 
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KULL  

 

• Hvor finnes det kull? Forklar skissen. 

 

• Skriv sju faktasetninger om kullets historie. 

• Det finnes tre ulike typer kull. Hvilke? Forklar forskjellen på kulltypene. 

• Hvordan utnyttes kull? 
 

• Fyll inn fordeler og ulemper med kullkraft i tabellen: 

Fordeler Ulemper 
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GLOBALE UTFORDRINGER  

 

• Hva heter gassen som påvirker temperaturen i atmosfæren? 

• Er drivhuseffekten naturlig, eller skapt av mennesker? Eller er den en kombinasjon 
av begge deler? 

• Hvilke tiltak kan settes inn for å minske den globale oppvarmingen? 

• Gi eksempler på at føre var prinsippet er viktig for miljøet på jorda. 

• Dette er et bilde av et drivhus. Forklar hvordan drivhuseffekten virker på jorda. Lag 
en tegning. 
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Ordforklaringer og begreper knyttet til 
Barnas klimakonferanse: 

 

Anekdote: Betegner en spøkefull fortelling, nesten som en vits. 

Appell: Viser til en inntrengende henvendelse eller sterk oppfordring. 

Atmosfære: Jordens atmosfære består et lag av gasser som omgir planeten og som 
holdes på plass av gravitasjonskreftene. 

Biogass: Dette er en er en gass som produseres gjennom nedbryting av organisk 
materiale, for eksempel i myrer, deponier eller gjødselhauger. 

Biologisk materiale: Med biologisk materiale menes blod, celler, vev fra mennesker, dyr, 
planter, sopp, bakterier og virus. 

CO2: Den kjemiske betegnelsen for karbondioksid. Luftens innhold av CO2 er svært 
viktig. Dette er for det første fordi plantene er helt avhengige av CO2 som kilde til 
karbon, og for det andre fordi karbondioksid absorberer en del av den infrarøde 
varmestrålingen fra jordoverflaten. Økt mengde CO2 i atmosfæren bidrar dermed til å 
øke atmosfærens temperatur. Dette kalles for drivhuseffekten. Forbrenning av olje og 
kull har ført til at mengden av karbondioksid i atmosfæren har økt med rundt ca 15 % 
siden den industrielle revolusjon. 

Delegat: Dette er betegnelsen på en person som er valgt for å representere en gruppe av 
medlemmer i en organisasjon på et møte på et høyere nivå i organisasjonen 

Drivhuseffekt: Den naturlige drivhuseffekten er en forutsetning for liv på jorda slik vi 
kjenner det. Uten drivhusgassene i atmosfæren ville det ha vært om lag 34 °C kaldere 
enn hva det faktisk er. Drivhuseffekten er betegnelsen på oppvarming av atmosfæren og 
jordens overflate. Oppvarmingen skjer fordi noen av gassene i atmosfæren – de såkalte 
drivhusgassene - absorberer (suger opp) en del av den infrarøde varmestrålingen fra 
jordoverflaten. Noe av denne sendes tilbake til jordoverflaten og øker temperaturen der. 
Begrepet «drivhuseffekten» brukes imidlertid ofte om en menneskeskapt forsterkning av 
den naturlige drivhuseffekten som øker gjennomsnittstemperatur på Jorden. 
 
Fiktiv: Ord som brukes om fortellinger eller situasjoner som er oppdiktet, og ikke finnes 
i virkeligheten. 

Fisjoner: Når en kjerne deles i to eller flere kalles det fisjon. En annet ord for dette er 
spalting. 

Fornybar energi: Dette er en betegnelse på energikilder som stadig fornyer seg. Disse 
energikildene ikke brukes ikke opp, slik som for eksempel olje, kull og gass. Med nye 
fornybare energikilder tenker man særlig på vindenergi, bioenergi og små 
vannkraftanlegg. Men også solenergi, bølgeenergi, saltkraft og bruk av hydrogen 
i brenselceller vil gradvis kunne få en økt betydning. 

Fossile energikilder: De fossile energikildene deler vi gjerne opp i kull, olje og naturgass. 
Alle disse stoffene er rester etter planter og dyr som levde for millioner av år siden. 
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Restene ble utsatt for trykk og varme da tykke lag av ulike bergarter la seg oppå. Fordi 
disse restene er fra forhistorisk tid kaller vi dem for fossile energikilder. 

Gammastråling: Gammastråling er all stråling som oppstår ved endringer i strukturen til 
atomkjernene. Gammastråling har kortere bølgelengde og høyere energi enn 
røntgenstråling. Gammastråling har stor gjennomtrengningsevne i vev. Radium og kobolt 
finnes som naturlig forekommende radioaktive isotoper, og brukes i medisinen som 
gammastrålekilder. 
 
Generator: Maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk. Dette kalles også en 
dynamo.  

Gjennomsnittstemperatur: Dette er betegnelsen på gjennomsnittsverdien av 
temperaturen over en gitt tidsperiode eller over et gitt område, horisontalt eller vertikalt. 
 
Global oppvarming: Dette er betegnelsen på økningen i den gjennomsnittlige luft- og 
havtemperaturen på globalt nivå. 

Havnivået: Dette begrepet viser til havets gjennomsnittlige høyde i forhold til et valgt 
referanseområde på landjorda. Havnivået benyttes som referanse i angivelser av høyder, 
for eksempel meter over havet. 

i-land: Kort for industriland. Dette er betegnelsen på land som har industri, det vil si god 
økonomi og god levestandard for menneskene som bor i landet. Norge er et i-land. 

Klimagasser: Dette er betegnelsen på gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på 
jordas og atmosfærens strålingsbalanse. De menneskeskapte utslippene av klimagasser 
skyldes først og fremst forbrenning av fossile brennstoffer, som kull, olje og gass, og 
avskoging i tropiske strøk. 

Klimakvoter: En klimakvote er en kjøpt tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2 i 
atmosfæren. Privatpersoner er ikke kvotepliktige, men enkelte bedrifter må betale 
kvoter for sine utslipp. Staten deler ut en del kvoter gratis, mens andre blir auksjonert ut. 
En kvote koster ca. 160 kroner, men dette kan variere. Norge har fått tildelt ca. 50 
millioner kvoter årlig til å dekke deler av utslippene til den kvotepliktige industrien. 
Kvotene Norge har fått tildelt er mindre enn hva som faktisk slippes ut. Det betyr at 
bedriftene enten må redusere sine utslipp eller kjøpe kvoter av andre. Dersom en 
bedrift reduserer sine utslipp, kan den faktisk tjene penger på å selge sine kvoter. 
Pengene som kommer inn på salg av klimakvoter blir brukt til gode tiltak for å bedre 
miljøet, for eksempel treplanting. 

Klimasoner: Dette er betegnelsen på en global inndeling av klimaet etter geografisk 
breddegrad. 

Miljøverndepartementet: Dette er det departementet som har hovedansvaret for å 
ivareta helheten i regjeringens miljøpolitikk. 

Møllepark: Når mange vindmøller settes opp i et begrenset område kalles det 
vindmøllepark. 

Nøytroner: Nøytronet dannes ved atomkjernereaksjoner. Skadevirkninger oppstår når 
nøytroner støter mot en enkel atomkjerne i et molekyl fordi molekylet ødelegges, og 
fordi det setter i gang radioaktiv stråling som virker på omgivelsene. Nøytronstråling er 
derfor meget helsefarlig. 
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Profitt: Betegnelse på en form for vinning eller belønning.  

Radioaktivt avfall: Dette er betegnelsen på radioaktivt materiale som dannes under 
prosessen i kjernereaktorer. Noe stammer også fra medisinsk bruk. Alt radioaktivt avfall 
utgjør en stor fare for miljøet på grunn av strålingsfaren, og fordi nedbrytningstiden for 
mange av produktene er svært lang. For eksempel vil 239Pu være dødelig radioaktivt i 
500 000 år, mens 238U har en halveringstid på 4 500 000 år. Lagring av radioaktivt avfall 
har store samfunnsmessige konsekvenser, og det er foreløpig ikke funnet noen 
tilfredsstillende løsning på problemet. 

Sfæren: Begrep som betegner området rundt en planet. 

Turbin: Ord som betegner en roterende maskin som skaper energi. Energien kan 
hentes fra for eksempel: vann, damp, gass eller vind. Mest kjent er en vannturbin som 
driver en generator og dermed omdanner bevegelsesenergien i vannet til elektrisk 
energi. 

u-land: Kort for utviklingsland. Dette er betegnelsen på land som ennå ikke har fått en 
industrialisering, og dermed har lavere levestandard for menneskene som bor i landet. 

Vindsystemer: Det blir ubalanse i atmosfæren når det blir trykkforskjeller. Atmosfæren 
vil ha en likevekt og den setter i gang vindsystemer. Gjennom vindsystemene overføres 
energi fra områder med overskudd til områder med underskudd. Vi har forskjellige 
navn på vindsystemene: Polare vinder, vesta vinder, nordøst passatvind og sørøst 
passatvind. 
 
Se ellers gode begrepsforklaringer på Klimaskolens nettsider: 
http://www.klimaskolen.no/wv1_no.php 

 
 

 

  
  

http://www.klimaskolen.no/wv1_no.php�
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Løsninger 
 

Oppgaven på side 18 
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Oppgaven på side 38 

1 Lever i vann      F I S K       

2 Energikilde     S O L A        

3 
Amerikansk 

betalingsmiddel D O L L A R          

4 Britisk 
betalingsmiddel 

   P U N D         

5 Miljøvennlig 
energiform 

 F O R N Y B A R       

6 Telefon    M O B I L        

7 Energikilde      A T O M K R A F T  

8 Energikilde   F J E R N V A R M E    

                 

9 Energikilde   O L J E          

1
0 

Energikilde    V I N D K R A F T    

1
1 Aktivist     D E M O N S T R A N T 

1
2 Våt energiform V A N N K R A F T       

1
3 Energikilde      G A S S       

1
4 

Skaper 
bevegelsesenergi  T U R B I N         
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