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FABRIKKARBEIDERE 

 
 
 

HUSK: DETTE SKAL VI BLI ENIGE OM NÅ: 

MÅL: Å produsere så mange hullede ark som mulig. 
 

- Følg mønsteret som dere får utdelt, husk å stemple. 
- Tjen penger ved å selge arkene til Forbrukere. 
- Pengene dere tjener, kan dere bruke i Banken for å 
kjøpe bedre redskaper og andre ark/mønstre. 
- Søppel/avfall som dere produserer må fjernes fra deres 
Fabrikk, ellers får dere ikke solgt noen produkter. Blås, 
dytt, eller skuff det vekk! 
- Det er ikke lov til å direkte sabotere for andre. 

 
→ Hvordan går Fabrikkarbeidere, og hvordan 
oppfører de seg? 
→ Hvordan snakker de med hverandre? 
→ Hvem skal ha hvilke arbeidsoppgaver? 
 
F.eks: En bretter ark, en huller ut, og resten 
har ansvar for stempling, klargjøring, 
forhandling og salg. 

 
Jobb effektivt! Samarbeid er viktig. 

Hvis dere har spørsmål, gi beskjed til rollespillederen deres. Lykke til! 
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OPPRYDDERE 

 
 
 

HUSK: DETTE SKAL VI BLI ENIGE OM NÅ: 

MÅL: Å sortere og rydde opp avfallet som etterlates av 
Fabrikkene og Forbrukerne. 

 
- Avfallet fra Forbrukerne og Fabrikkene er ikke likt, og 
må derfor sorteres: Fabrikkavfall skal i korker, og 
Forbrukeravfall skal i skåler. 
- Fargene må også sorteres i ulike beholdere. 
- Avfallet dere samler inn kan selges til Banken, slik at 
dere får mer penger. 
- Pengene dere får utbetalt for avfallet kan brukes til å 
kjøpe flere og bedre redskaper hos Banken. 
- Det er ikke lov til å direkte sabotere for de andre 
gruppene. 

 
 
→ Hvordan går Oppryddere, og hvordan 
oppfører de seg? 
→ Hvordan snakker de med hverandre? 
→ Hvem skal ha hvilke arbeidsoppgaver? 
 
F.eks: Hvem skal plukke med redskap, hvem 
skal bruke hendene, hvem har ansvar for å 
selge til Banken, og liknende? 

 
Jobb effektivt! Samarbeid er viktig. 

Hvis dere har spørsmål, gi beskjed til rollespillederen deres. Lykke til! 
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FORBRUKERE 

 
 
 

HUSK: DETTE SKAL VI BLI ENIGE OM NÅ: 

MÅL: Å bruke pengene deres på å kjøpe ark fra 
Fabrikkene, for å få tak i flest mulig stempler. 

 
- Kjøp hullede/klippede ark med stempel fra Fabrikkene. 
- Riv arkene i strimler og behold stemplene – kast 
restene på gulvet. 
- Når dere leverer stempler til Banken, vil dere få utlevert 
mer penger. 
- Dere kan prute/forhandle priser med Fabrikkene (følg 
prisskjemaet som er teipet opp). 
- Det er ikke lov til å direkte sabotere for andre 
Forbrukere, Fabrikker eller Oppryddere. 

 
 
 
→ Hvordan går Forbrukere, og hvordan 
oppfører de seg? 
→ Hvordan snakker de med hverandre? 
→ Hva er viktigst for deg, som Forbruker? 
Pris, eller kvalitet på produktet? 

 
Jobb effektivt! Hvis dere har spørsmål, gi beskjed til rollespillederen deres. Lykke til! 
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BANK 

 
 
 

HUSK: DETTE SKAL VI BLI ENIGE OM NÅ: 

MÅL: Å ha oversikt over progresjonen i spillet. 
 

- Finansiér Forbrukerne ved å utbetale penger mot 
innleverte stempler. 
- Ta i mot avfall fra Opprydderne, og gi dem penger for 
ryddearbeidet. 
- Selg bedre redskaper til Fabrikker og Oppryddere. 
- Sørg for at Fabrikkene aldri går tomme for ark, og at 
Forbrukere aldri går tomme for penger. 
- Dersom Opprydderne er veldig effektive, kan 
Fabrikkavfallet (mikroplasten) de leverer inn hives ut på 
gulvet igjen etter hvert. 
- Det er ikke lov til å direkte sabotere for de andre 
gruppene. 

 
 
 
→ Hvordan går Bankansatte, og hvordan 
oppfører de seg? 
→ Hvordan snakker de med hverandre? 
→ Hvem skal ha hvilke arbeidsoppgaver? 
 
F.eks: En har ansvar for Forbrukere, en har 
ansvar for Oppryddere, og en har ansvar for 
Fabrikkene. 

 
Jobb effektivt! Hvis dere har spørsmål, gi beskjed til rollespillederen deres. Lykke til! 


