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Hvem er vi 

 

Hei! Vi er 4 elever i denne klassen. To elever i fjerde klasse, Marlene og Jørgen. En i femte 

klasse, Dagny, og en i sjette som heter Madeleine. Vi bor i Belgia og går på norsk skole. 

Skolen heter Den norske skolen i Brussel, og vi har et firma ( som ikke så mange andre skoler 

har) og firmaet vårt heter The Norwegian Dragons. For å tjene penger til firmaet vårt, har vi 

matsalg. Vi bruker å ha matsalg på våren og høsten. Pengene vi tjener bruker vi på skoleturer. 

Maten vi selger lager vi selv. 

Det er vi elever som styrer alt som handler om bedriften. 

Vi har dratt til Gent og Brussel. Vi planlegger alle turene våre helt selv. Hvis vi vinner så har 

vi tenkt til å bruke pengene på en overnattingstur i Europa. 

 

 

 

 

 

 

 



Hva vi lurer på:  

Det første vi gjorde var at læreren vår fortalte oss om nysgjerrigper. Hun lurte på om vi ville 

være med. Vi synes at det var en god ide, så vi sa ja til å være med. Det vi begynte med å 

gjøre var å finne ideer til å forske på. 

Her er ideene våre: 

- Hvordan kan plastikk feste seg til genser?  

- Hvorfor setter en magnet seg fast bare på metal, og ikke på et tre for eks.  

- Hvorfor dør mennesker?  

- Hvorfor lager vi biler av plast?  

- dyr, mat, jord, kompost.  

- plast - kaste mindre. 

- Plast - hva kaster vi mest av?  

- Hvorfor smuldrer plast opp?  

- Hvorfor tar det så lang tid for at plast brytes ned?  

 

Vi synes det var noen av spørsmålene som var litt vanskelige å forske på som for eksempel 

“Hvorfor dør mennesker?”. Så derfor kom vi fram til spørsmålet “ Hva slags plast kaster vi 

mest av?”. Vi valgte det spørsmålet å forske på, fordi vi har lyst å finne ut av hva slags plast 

vi kaster mest av sånn at vi kan forhindre at vi mennesker kaster så mye plast.  Vi har lyst til 

å forske på plast, fordi vi vil finne ut av hvordan vi kan hjelpe jorda med å ikke forurense så 

mye, siden det er så mange dyr som dør av plast. det er mange dyr som dør av å spise plast, 

fordi de tror det er mat. Plast forurenser naturen veldig mye så hvis vi kan kaste mindre plast 

er det bra for jorda.  

 

Vi skal se på hvor mye klassene kaster, hvor mye familiene kaster og hvor mye 2 av lærerne 

kaster. Grunnen til at vi tar to av lærerne er fordi at vil se hvor mye en person som bor alene 

kaster. Det er fire familier, 3 av familiene har fire medlemmer og en med fem medlemmer og 

to hunder. Vi vil også se hvor mye skolen kaster av plast.  

 

 

 



Forskjeller mellom Norge og Belgia 

Det er litt forskjell mellom sorteringen i Belgia og Norge. Belgia panter ikke flasker, de bare 

kaster dem. Sorteringen her er litt forskjellig på forskjellige plasser i landet, og her hvor vi 

bor er det at alt papir i egen og alt annet skal i samme pose, men nå siden vi har prosjekt så 

har vi bedt alle familiene og hele skolen til å sortere plast i egen søppelbøtte. Vi følger ellers 

slik som det sorteres i Norge.  

 

Hypotese 

Det vi gjorde var at vi jobbet sammen og laget mange gode hypoteser. Til slutt fjernet vi de 

hypotesene vi ville ikke ha og sorterte i familiene, skolen og voksen 1 og 2. 

 

Familiene:  

- Vi tror at alle familiene kommer til å kaste mest flasker og matemballasje.  

- Vi tror at familiene kommer til å kaste mest plast.  

 

Klassene:  

- Vi tror 7.-10. klasse kaster mest, og at 3.-6. klasse kaster minst.  

- Vi tror at klassene kaster mest teip og fruktemballasje. 7.-10. klasse kaster mest 

godteriemballasje.  

 

Voksne:  

- Vi tror at voksen 2 kaster mye brusflasker. Voksen 2 kaster mest.  

- Vi tror at voksen 1 kaster mest matemballasje.  

 

Lærerne på skolen:  

- Vi tror lærerne kaster mest drikkeflasker. 

- Rektor tror vi kaster mest kaffeposer.  

 

Alle: 

- Vi tror det blir kastet mest matemballasje.  

 



Plan 

Vi har tenkt å samle inn plast i uke 3, uke 5 og uke 9. Når vi skal samle inn plasten fra 

skolen, de to voksne og familiene skal de kaste alt som er plast i de ukene. Når vi får inn all 

plasten skal vi registrere hva slags plast det er og hvilken familie, klasse eller lærer det er fra, 

og når vi er ferdig å registrere plasten kaster vi søppelposen med all plasten.  

 

Etter at vi hadde bestemt oss for temaet, så skrev vi en søknad til rektoren vår for å spørre om 

han kunne betale for søppelbøtter til klasserommene på skolen. Søknaden ligger ved som 

vedlegg 1. Vi fikk heldigvis et veldig positivt svar fra rektor. Svaret ligger ved som vedlegg 

2.  

 

Vi skrev også en mail til foreldrene våre for å spørre om det var greit at vi samlet på plasten 

vi hadde hjemme og tok den med på skolen. Mailen er vedlegg 3. Når vi hadde sendt ut 

mailen så svarte alle foreldrene ja til at vi kunne samle inn plasten og ta den med på skolen.  

 

Rektor kjøpte inn søppelbøtter til oss, og vi satt de ut på alle klasserommene, og lærerne sine 

rom. Vi har bedt de andre klassene om å bare hive plast som er vasket og ren i søppelbøttene 

vi har satt ut. Videre nå skal vi samle inn plasten i  uke 3, uke 5 og uke 9. Vi skal sjekke hva 

slags plast folk kaster mest av og hvor mye de kaster av det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat  

 

Når vi skulle sortere plasten så brukte vi disse tabellene nedenfor til å registrere. Vi har en av 

elevene som skriver inn i tabellen, en som tar bilder og resten tar ut plasten fra søppelposene 

og sier hva slags plast det er og hvor mange ting det er av den type plasten.  

 

Resultat Uke 3 

Familiene 

Hva?  Familie 1  Familie 2 Familie 3 Familie 4 Totalt 

Shampoo/ balsam/ såpe l    1 

Flaske ll l X V ll  20 

Emballasje dyremat llll    4 

Isbit-brett l    1 

Plastposer l ll l V 9 

Drikkeemballasje l lll   4 

Matemballasje V llll X V lll X  X llll 51 

Smørboks l l  l 3 

Blomsterpotte l    1 

Soppemballasje ll    2 

Yoghurtbeger l llll V llll l 15 

Kork fra drikkekartong ll V ll l V 15 

Tyggisboks l  l  2 

Innpakning div. utstyr ll X V llll 21 



Folie l   llll 5 

Frokostblanding   l ll 3 

Isemballasje    llll 4 

Dopapiremballasje    l 1 

Innpakking elektronikk l   lll 4 

Post emballasje    l 1 

Frukt/bær/ grønnsaker emballasje  X ll l 13 

Innpakking oppvaskmiddel    l 1 

Usikkert  ll   2 

Vaskemiddel  l ll  3 

Munnskyllevann   l  1 

Hårspray   l  1 

Godteri emballasje  X ll l  13 

Sugerør   l  1 

Leker  V   5 

Kaffe emballasje  l   1 

Deodorant  l   1 

Totalt 32 81 54 47 214 

 

 

 

 



Skolen 

Hva? 1.-2. 3.-4.  3.-6.  7.-10.  Rektor Lærer- 

rom 

Kopirom Fransk- 

rom 

Totalt 

plastpose l  l ll l    5 

Frukt-emballasje ll l l  llll    8 

Skoleutstyr ll l l      4 

Yoghurtbeger   l      1 

Elektronikk    l     1 

Flaske    l l l   3 

Kaffepose     l    1 

Mat-emballasje      l   1 

Totalt 5 2 4 4 7 2 0 0 24 

 

Voksne  

Hva? Voksen 1 Voksen 2 Totalt 

Matemballasje V l l 6 

Engangs linsebeholder X llll  14 

Chips pose l  1 

Hårspray l  1 

Drikke emballasje l  1 

Frukt/ bær/ grønnsaker emballasje l  1 

Folie ll  2 



Plastpose l  1 

Usikker l  1 

Medisinbrett V l  6 

Totalt 34 1 35 

 

Uke 3 - oppsummert 

Familiene 

 

- Familiene brukte uten tvil mest plast. 

- Det var veldig mye plast som ikke var nødvendig å bruke, som for eksempel post 

emballasje og plastemballasje til lys. Slikt trenger jo ikke å være pakket inn i plast. 

Mat er mer forståelig fordi plasten hjelper til å holde maten bra.  

- Familie 2 brukte mest siden de hadde 81 plast ting, men de som hadde minst plast ting 

var familie 1 som hadde 32 ting.  

- Alle familiene totalt brukte til sammen 214 plastting.  

- Familie 1 brukte 32 plast ting, familie 2 brukte 81 plast ting, familie 3 brukte 54 og 

familie 4 brukte 47 plast ting. 

- Det familiene kastet mest av var matemballasje med 51 ting, innpakning div. utstyr 

med 21 ting og flasker med 20 ting.  

 

Skolen 

 

- Av klassene som bruker mest plast er 1.-2. med 5 ting og klassen som brukte minst 

plast er 3.-4. og lærerrommet med 2 ting.  

- Skolen kasta nesten ingen plast. 

- På skolen ble det kasta mest av frukt emballasje. 

- Skolen kasta 8 frukt emballasje. 

- Det ble kastet mest plast på rektor sitt kontor. 

- Rektor kasta 7 ting. 



- Skolen kastet totalt 24 ting. 

 

Voksne 

 

- Voksen 1 kastet 34 ting. Hun kastet mest av engangs linse beholderene. 

- Voksen 2 kasta bare en ting og det synes vi var rart så vi skal se i uke 5 om det blir 

noen endringer på det han kaster.  

- De voksne kastet totalt 35 ting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat Uke 5 

 

Familiene 

Hva?  Familie 1 Familie 2 Familie 3 Famille 4 TOTALT 

godteri II X I  II 15 

matemballasje X XXV IIII IIII X IIIII 58 

plastpose  V III  IIIII 18 

folie  I  IIII 5 

Toalettpapir emballasje II I  II 5 

ballonger  III   3 

flaske V II II X IIII  23 

kork  V II  III 10 

frukt og grønnsaker emballasje V III II V II 17 

blomster emballasje  I   1 

kaffe  I   1 

innpakning div. utstyr I V I II III 11 

leke  I   1 

ukjent  I   1 

Yoghurtbeger I  V II V III 16 

Hundemat III    3 

Flaske emballasje III   I 4 

Shampoo I    1 

Blomsterpotte I    1 

Tablett I    1 

tyggis   I  1 

frokostblanding    II 2 



vaskeutstyr    I 1 

TOTALT 37 75 29 53 199 

 

Skolen 

 1.-2. 3.-4. 3. -6. 7.-10. Rektor 

Kopi- 

rommet 

Fransk- 

rommet 

Lærer- 

rommet TOTALT 

yoghurt I        1 

plastpose I  I I   I I 5 

tusjer  III       3 

flaske   I V II   IIII 12 

frukt emballasje   IIII I IIII    9 

mat emballasje   II  II I  V I 11 

emballasje møbler        X IIII 15 

innpakning div. utstyr    2    II 4 

godteri    2 3    5 

plastkopp     1    1 

plastmappe     1    1 

folie   1      1 

TOTALT 2 3 9 11 13 1 1 28 68 

 

Voksne 

Hva?  Voksen 1 Voksen 2 

matemballasje V IIII  

linseemballasje X II  

vaskemidel emballasje II  

deodorant I  



håndtak II  

såpe I  

flaske I  

poser IIII  

hårspray I  

usikker I  

TOTALT 34 0 

 

Uke 5 - oppsummert 

Familiene 

 

- Denne uken har familiene kastet 199 plastting. Det er mindre enn i uke 3, da de kastet 

214 plastting.  

- Det som ble kastet mest er matemballasje med 58 ting. Etter det kommer flasker, med 

23 stk.  

- Det som ble kastet minst av er blomsteremballasje, kaffe, leke, ukjent, vaskeutstyr, 

tyggisboks, tablett, blomsterpotte og sjampo.  

- Den familien som kastet mest var familie 2. De kastet 75 ting 

- Den familien som kastet minst plast ting er familie 3. De kastet 29 ting.  

- Familie 1 kastet mest av matemballasje (10), flasker (7) og frukt og 

grønnsaksemballasje (5).  

- Familie 2 kastet mest av matemballasje (29), plastposer (8) og korker (7).  

- Familie 3 kastet mest av flasker (14), yoghurtbeger (7) og matemballasje (4).  

- Familie 4 kastet mest av matemballasje (15), yoghurtbeger (8) og frukt og 

grønnsaksemballasje (7).  

- Familie 2 og 4 som har 4 i familien kastet mere en familie 1 på 6 stk 

 

 

 

 



Voksne 

 

- Vi har funnet ut at voksen 1 brukte bare 34 plast ting til sammen men voksen 2 glemte 

til å ta med plast.  

- Voksen 1 kastet mest av linseemballasje å matemballasje.  

- Voksen 1 kastet minst av engangskjøp som deodorant, hårspray, flaske og såpe fordi 

deodorant, hårspray og såpe varer veldig lenge. 

- Voksen 1 brukte like mye plast som i uke 3 men voksen 2 brukte bare 1 plast ting som 

er matemballasje. 

- Vi tenker at voksen 2 glemmer å ta med plast. 

- Voksen 1 brukte mer plast den familie 3 som er på 4 folket i familien hennes som vi 

tenker er rart  

 

Skolen 

 

- Vi har funnet ut at skolen kastet mere enn forrige gang.  

- 1.-2. Klasse kastet 1 plastpose og 1 yoghurt.  

- 3.-4. Klasse kastet 3 tusjer og det var det.  

- 3.-6. Klasse kastet mest frukt emballasje, og de kastet 1 plastpose og 1 flaske. 

- 7.-10. Klasse kastet mest flasker og de kastet minst av plastpose og frukt emballasje.  

- Rektor kastet mest av frukt emballasje og minst av plastkopper og plastmappe.  

- Lærerrommet kastet mest av emballasje til møbler og de kastet minst av plastposer.  

- Kopirommet kastet 1 ting og det samme gjorde franskrommet.  

- Lærerrommet kastet mest og kopirommet og franskrommet kastet minst.  

- Totalt kastet hele skolen til sammen 68 plastting. Men forrige gang kastet vi 24 ting så 

det ble mere enn dobbelt så mye denne gangen. Vi tror det er mer denne gangen fordi 

skolen har blitt mer vant til å sortere, og de har sikkert spist mer frukt.  

 

 

 

 

 



Resultat Uke 9 

 

Familiene 

Hva?  Familie 1 Familie 2 Familie 3 Totalt 

Flasker  5 31 36 

Matemballasje 14 12 20 46 

Shampoo & balsam 3  1 4 

Yoghurt boks 2 6 36 44 

innpakning div. utstyr 18 20 3 41 

Vitamin boks   2 2 

Frukt emballasje  7 2 9 

is emballasje 1  1 2 

plast sugerør   1 1 

godteri emballasje 3 7 3 13 

sminkefjerner   1 1 

deodorant  2  2 

filter til vann  1  1 

kork 4 8  12 

ballong  1  1 

lokk  2  2 

Hundemat 7   7 

Vaskemiddel 2   2 

TOTALT 54 71 101 226 

 

 

 

 



Skolen 

Hva?  1.-2.  3.-4.  3.-6. 7.-10.  Rektor 

Fransk

- rom Kopirom 

Lærer- 

rommet Totalt 

Frukt emballasje  1       1 

Mat emballasje  1  1    1 3 

Tape  1       1 

Flasker   6 3 3    12 

Innpakning div. Utstyr   4      4 

Energibar   2      2 

Yoghurt   1      1 

Navne lap   1      1 

Frukt emballasje   1      1 

kopp     3   3 6 

godteri     1   1 2 

Totalt 0 3 15 4 7 0 0 5 34 

 

Voksne 

Hva?  Voksen 1 Voksen 2 Totalt 

Mat emballasje 8 3 11 

Godteri emballasje 4  4 

linse emballasje 6  6 

flasker 8  8 

innpakning div. utstyr 10  10 

klesrull 1  1 

frukt emballasje 1  1 

kvittering 2  2 



kleslapper 3  3 

plastpose  2 2 

Drikke emballasje  1 1 

TOTALT 43 6 49 

 

Uke 9 - oppsummert 

Voksne. 

 

● Vi har funnet ut at voksen 2 tok med plast på uke 9 men han tok bare med 6 plast ting. 

● Voksen 2 tok mest av matemballasje og han tok minst av drikke emballasje. 

● Voksen 1 hadde med seg 43. 

● Voksen 1 hadde 43 plast ting til sammen fordi at hun hadde bursdag og hun hadde 

søsteren sin på besøk det er mer den hun har vanligvis hatt. 

● Det hun hadde mest av er innpakning div. utstyr med 10 på den. 

● Hun hadde minst av klesrull med 1 på å frukt emballasje med 1 på. 

 

 

Familie. 

 

● Den familien som hadde mest plast ting var familie 3 med 101 plast ting til sammen, 

den tingen familie 3 hadde mest av er yoghurtbokser med 36 plast ting, den tingen 

familie 3 hadde minst av er shampoo, is emballasje, plast sugerør og sminkefjerner 

med 1 plast ting. 

● Familie 2  hadde mest plast ting av Innpakning div. Utstyr med 20 plast ting, det 

familie 2 hadde minst av er filter til vann med 1 plast ting å ballong med også 1 plast 

ting på, til sammen med alt plasten hadde familie 2 71 plast ting. 

● Familie 1 hadde mest plast ting av innpakning div. Utstyr, det familie 1 hadde minst 

plast ting er is emballasje med bare 1 plast ting. 

● Familie 4 har reist bort. 

 

 



Skolen. 

 

● Skolen til totalt hadde skolen 34 plast ting til sammen. 

● Den klassen som hadde mest av plast er 3.-6. med 15 plast ting. Det 3.-6. hadde mest 

av var flasker med bare 6, 3-6 hadde minst av yoghurt, frukt emballasje og navnelapp 

med bare 1 ting hver. 

● Det rommet som hadde minst plast til er 1.-2., fransk rommet og kopi rommet med 0 

ting på hver. 

● Rektor bruker å ha mest plast ting men i uke 9 så hadde han bare 7 plast ting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totalt alle ukene 

Vi har nå samlet inn alle svarene fra de forskjellige ukene fra de forskjellige personene. Vi 

har markert de som det er mest av med rødt, de som er nest mest med oransje og de med nest, 

nest med gult. Vi har hatt veldig mange punkter så vi har slått noen av dem sammen sånn at 

det ikke blir så veldig mange. 

 

Totalt Familiene 

Hva?  Uke 3 Uke 5 Uke 9 Totalt 

Flasker 20 23 36 79 

Matemballasje 57 58 46 161 

Shampoo & balsam 1 1 4 6 

Yoghurt boks 15 16 44 75 

Innpakning div. utstyr 25 11 41 77 

Vitamin boks   2 2 

Frukt/ grønnsaker emballasje 15 17 9 41 

is emballasje 4  2 6 

plast sugerør 1  1 2 

godteri emballasje 13 15 13 41 

sminkefjerner   1 1 

deodorant 1  2 3 

filter til vann   1 1 

kork 15 10 12 37 

ballong  3 1 4 

lokk   2 2 

Hundemat 4 3 7 14 

Vaskemiddel 4 1 2 7 

Isbit-brett 1   1 



Plastposer 9 18  27 

Drikkeemballasje 4   4 

Blomsterpotte 1 1  2 

Tyggisboks 2 1  3 

Folie 5 5  10 

Innpakking dopapir 1   1 

Postemballasje 1   1 

Usikkert 2 1  3 

Munnskyllevann 1   1 

Hårspray 1   1 

Leker 5 1  6 

Kaffe emballasje 1 1  2 

Toalettpapir emaballasje  5  5 

Flaske emballasje   4  4 

Tablett  1  1 

Frokostblanding  2  2 

 

Totalt skolen 

 

Hva?  Uke 3 Uke 5 Uke 9 Totalt 

Frukt emballasje 8 9 14 31 

Mat emballasje 1 11 4 16 

Tape   6 6 

Flasker 3 12 8 23 

Innpakning div. Utstyr  4 10 14 

Energibar   1 1 



Yoghurt 1 1 1 3 

Navne lap   2 2 

kopp  1 2 3 

godteri  5 1 6 

Plastpose 5 5  10 

Utstyr 5 4  9 

Emballasje møbler  15  15 

Folie  1  1 

Kaffepose 1   1 

 

Totalt voksen 

Hva?  Uke 3 Uke 5 Uke 9 Totalt 

Mat emballasje 6 9 11 26 

Godteri emballasje 1  4 5 

linse emballasje 14 12 6 32 

flasker  1 8 9 

innpakning div. utstyr  2 10 12 

klesrull   1 1 

frukt/bær/ grønnsaker emballasje 1  1 1 

kvittering   2 2 

kleslapper   3 3 

plastpose 1 4 2 7 

Drikke emballasje 1  1 2 

Hårspray 1 1  2 

Folie 2   2 

Usikker 1 1  2 



Medisinbrett 6   6 

Vaskemiddel  2  2 

Deodorant  1  1 

Såpe  1  1 

 

 

Hvilken klasse kastet mest plast?  

 1.-2.  3.-4.  3.-6. 7.-10. Lærerrommet Rektor 

Uke 3 5 2 4 4 2 7 

Uke 5 2 3 9 11 28 13 

Uke 9 0 3 15 4 5 7 

Totalt 7 8 28 19 35 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konklusjon  

 

I forhold til hypotesene våre:  

Rett:  

-Vi hadde rett i at familiene kastet mest plastikk.  

- Vi hadde rett at alle familiene kommer til å kaste mest flasker og matemballasje.  

- Vi hadde rett i at alle sammen kastet mest matemballasje.  

- Vi hadde på en måte rett i at skolen kastet mest av fruktemballasje.  

- Vi hadde riktig i at lærerne kastet flasker.  

 

Feil:  

- Vi hadde feil i at voksen 2 kastet mest.  

- Vi hadde feil i at voksen 1 kaster mest matemballasje.  

- Vi hadde feil i at voksen 2 kastet mest av brusflasker.  

- Vi hadde feil i at 7.-10. trinn kastet mest av godteri.  

- Vi hadde feil i at 7.-10. trinn kastet mest.  

- Vi hadde feil i at 3.-6. kastet minst.  

- Vi hadde feil i at skolen kastet mest av tape.  

- Vi hadde ikke rett i at rektor kastet mest kaffeposer.  

 

Vi har funnet ut:  

● Familiene kastet mest av matemballasje, nest mest av flasker og på 3. plass kom 

innpakking av div. utstyr.  

● Vi har funnet ut at skolen kastet mest av frukt emballasje med 31 ting, så kommer 

flasker med 23 og så matemballasje med 16 ting.  

● De voksne kastet mest av linse emballasje, nest mest av matemballasje og nest, nest 

mest av innpakning div. utstyr.  

● Det vi alle kastet mest av er matemballasje med 203 ting. 

● Vi bruker veldig mye plast unødvendig til å pakke inn ting. Mange ting trenger ikke 

plast, men bør bruke papp. Innpakking div. utstyr er blant det som har kommet inn 

mest til hos både familiene, skolen og voksne med 103 ting.  



● Vi har funnet ut at voksne 1 burde bruke linser som man kan bruke i flere dager heller 

enn å bruke linser som man kan bruke bare en dag. 

● Flasker er en av de som vi har brukt mest av, men vi tror at hvis vi var i Norge da 

hadde vi ikke brukt så mye flasker fordi at vi har så rent vann i Norge så hvis vi har en 

flaske liggende rundt da kunne vi bare bruke den med å fylle den opp. 

● Det er ikke nødvendig å ha masse plastikk rundt fruktene. 

● Plast er dårlig for miljøet, men brukes også til mye bra. Å oppbevare mat er jo bra, 

men ikke all mat trenger å være i plast, for eks. bananer, tyggis, sopp og poteter. Mye 

mat trenger ikke være i plast men heller i gjenbruksting eller papirposer.  

 

Tips til endringer:  

- Elever og lærere bør oppfordres til å ha med seg gjenbruksflasker, fordi skolen kaster 

alt for mye flasker.  

- Når du handler, velg ting eller mat som ikke er pakket inn i plast.  

- Bruk ting du kan bruke om igjen og om igjen, for eksempel når du handler.  

- Voksen 1 (og andre som bruker linser) bør bruke linser som varer over lengre tid, og 

ikke engangslinser.  

- Det går an å bruke bokser eller gjenbruksposer istedenfor plastposer når man skal 

handle.  

- Bedrifter bør bruke mindre plast til å pakke inn div. utstyr.  

- Mye forskjellig utstyr blir laget i plast, men de trenger ikke være i plast. For eks. 

leker, linjaler, koster, penal og oppbevaringsbokser.  

 

Mulige feilkilder 

● En mulig feilkilde er at voksen 2 har glemt når vi har hatt innsamling. 

● Vi tror at skolen har også en feilkilde fordi vi er ikke vant til å sortere plast i egen 

bøtte.  

● En annen feilkilde er at tre uker er litt for kort til å se hvor mye vi faktisk har kastet.  

● Resultatet vårt kan bli påvirket av at vi bor i Belgia, fordi Belgia er ikke like flink til å 

bruke mindre plast som Norge. Vi hadde sikkert fått litt annet resultat hvis vi gjorde 

det samme i Norge.  



● Vi kunne hatt et bedre system for registreringen, slik at vi viste 100% at alt ble 

registrert likens fra uke til uke.  

 

Hvordan vi skal dele informasjonen 

Vi har tenkt å dele informasjon ved å: 

- Lage en artikkel på nettsiden til skolen. Nettsiden vår er dnsb.be. Der har vi en egen 

elevblogg, hvor vi kan legge det ut.  

- Sende inn video til Nrk.no. 

- Si det til folk. 

- Vise den til skolen og forklare hva vi har funnet ut.  

- Legge den ut på sosiale medier, som f.eks Instagram og Facebook.  

- Send det i posten til familiene våre og folk vi kjenner (noen vil gjøre det). 

- Vise den til folk i familien. 

- Lage en bok. 

- Sette opp plakater rundt på skolen.  

- Lage en YouTube video om hva vi har funnet ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 

 

Vedlegg 1 - Brev til rektor.  

 

4.-6.klasse (DNSB)  

Square d'argenteuil 5 21. November 2019 

1410 Waterloo 

 

Øyvind Berg (rektor på DNSB) 

Square d’argenteuil 5 

1410 Waterloo 

 

 

Søknad om støtte til nysgjerrigper 

Vi i 5.-6. klasse er med i et naturfagsprosjekt, som heter nysgjerrigper. Fokuset vårt er på å 

forske på plast. Vi vil finne ut av hvor mye plast vi kaster og hva vi kaster mest av. Plasten 

som vi får inn skal vi sortere og lage en oversikt over. Vi ønsker å se hvor mye plast en 

familie kaster på en uke. Vi ønsker også å se hvor mye plast vi kaster på skolen, så vi trenger 

8 søppelbøtter sånn at vi kan sortere plasten.  

Vi skal ha søppelbøttene i: Bokser vi trenger 

1. 1.-2. klasse 

2. 3.-4. klasse 

3. 3.-6. klasse 

4. 7.-10. klasse 

5. Rektors kontor 

6. Arbeidsrommet til lærerne 

7. kopirommet 

8. Fransk Rommet 

 

Vi finner ikke noe priser så vi tipper en søppelbøtte koster 15 €. Siden vi trenger 8 

søppelbøtter, kom vi totalt til at vi trenger 120 €.Vi synes det er trist at skolen ikke har bra 



søppelsystem. Vi har lyst til å gjøre det bedre. Systemet kan fortsette etter prosjektet og det er 

bra for skolen og miljøet. 

 

Vi håper at vi kan få støtten fra dere.  

 

Mvh  

5.-6.  

Madeleine, Dagny, Marlene, Jørgen og Anita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 - Svar fra rektor.  

 

 

 



Vedlegg 3 - Mail til foreldrene. 

 Nysgjerrigper 2020. 

Hei!  

 

4. - 6. klasse har veldig lyst til å bli med på Nysgjerrigper konkurransen. 

Fokuset vårt er på å forske på plast. Vi vil finne ut av hvor mye plast vi kaster og hva vi 

kaster mest av. Plasten som vi får inn skal vi sortere og lage en oversikt over.  

 

Vi ønsker å se hvor mye plast en familie kaster. Kan dere hjelpe oss med dette prosjektet? 

Kan dere vaske og sortere plasten, slik at vi kan ta det med på skolen. De ukene vi ønsker at 

dere samler sammen plasten er:  uke 50, uke 3, uke 5 og uke 9. Det er lov til å si nei hvis dere 

ikke vil. Vær så snill å send Mail til Anita så fort som mulig om det passer eller ikke.  

Vi beklager så mye hvis vi ber om for mye.  

 

Anita og Magnus skal også samle inn plast slik at vi kan se hvor mye de som bor alene 

bruker. I tillegg skal vi samle inn plasten fra de andre klasserommene for å se hvor mye plast 

vi bruker på skolen. 

 

 

Link til nettside: Nysgjerrigper 

 

Mvh 4.-6. 

Marlene, Madeleine, Jørgen og Dagny 

 

https://nysgjerrigper.no/Artikler/aarets-nysgjerrigper

