Lærerveiledning «Verken fugl eller fisk»

Lærerveiledning 1
Vi anbefaler Planet Plast som forberedelse til workshopen Verken Fugl eller Fisk. Dersom tida ikke
strekker til å vise Planet Plast i sin helhet, har NRK Skole mange gode (korte) programklipp om plast
i havet. NRK Skole har også laget to filmer om Prestgaard/Andersen og Verken Fugl eller Fisk. Disse
filmene kan ses her: NRK Skole / Verken Fugl eller Fisk - 1 NRK Skole / Verken Fugl eller Fisk - 2

Lærerveiledning 2
Etterarbeidet åpner for tverrfaglig læring og morsomme oppgaver. Prestgaard/Andersen sender
digitale bildefiler med elevenes arbeider til skolene dagen etter workshopen. Filene er tilpasset
utskrift på fargeprinter i A4 eller A3. Vi har tidligere erfart at elever som får arbeide videre med
resultatene fra denne workshopen får et sterkt eierskap til temaet og egen læring. Bildene egner seg
godt for fagoverbyggende og tverrfaglige oppgaver.

Forslag til etterarbeid og oppgaver:
Kunstutstilling
Bildene printes ut og monteres som en pop-up utstilling i klasserommet eller på en ledig vegg i
skolemiljøet. Bruk Tack-It til å feste bildene. Be inn andre klasser og/eller foresatte til
utstillingsåpning. Bak boller, stek vafler og server saft. Arranger en auksjon og selg bildene til
inntekt for TV-aksjonen eller en lokal forening. Garantert gøy og lærerikt.
Invitasjon/katalog
Lag et enkelt hefte eller et ark som inviterer til og informerer om kunstutstillingen og auksjonen.
Plakater
Elevene lager plakater hvor budskapet kan være kunstutstilling eller stopp plastforsøplingen av
havet. Tema og fakta for plakater kan hentes fra NRK Skole, NRK Planet Plast og ulike
miljøorganisasjoners hjemmesider. osv.
Pressemelding
La elevene skrive og sende en pressemelding og pressebilder til aviser, radio og TV. Hvordan er en
pressemelding bygget opp. Hvordan skiller nyhetstekster seg fra fiksjon, skjønnlitterære og
faglitterære tekster?
Postkort
Elevene lager et postkort med for og bakside. Kortet printes ut og elevene må finne navn og adresse
på den som skal få kortet og finne ut hvor mye det koster å sende kortet. Dersom det er økonomi til
det, er det morsomt om kortene også kan sendes til mottaker. Kanskje statsministeren eller klima-

og miljøministeren skal få et kort? Eller hvorfor ikke sende et kort til kongen og be ham, som liker å
seile, om hjelp til å passe på havet? Og hva med kommunens ordfører?
Visittkort
Elevene designer og printer sine egne visittkort.
Fortelling
Elevene skriver en fri fortelling om plastbitene de ser i bildene. Hvor kommer de fra? Hva var det
som skjedde før bitene endte opp på en strand? Hvorfor ser plastbitene ut som de gjør? Denne
oppgaven kan brukes i norsk og/eller engelsk.
Buttons
Noen skoler har utstyr for å lage buttons. Dette er en enkel oppgave med lav terskel. Her får alle et
kult resultat. Buttons kan også kombineres med kunstutstilling. Buttons med budskap om havet kan
selges til inntekt for et godt formål.
- Søppel finnes ikke, bare ressurser på avveie.

