
Undervisningsopplegg fra Relevans 

 

Dritt å ikke kunne en dritt om dritt 
UTFORSKEROPPDRAG  

  
1. Hva skjer når vi trekker ned i do eller slår ut noe i vasken?  

a) Undersøk hva som skjer med avføring og rensing av avfallsvann i kommunen du bor i. 
Lag en presentasjon som forklarer. For å finne informasjon ta eventuelt kontakt med 
de som har ansvaret for vann og avløp i kommunen din.  

b) Studer denne statistikken: https://www.fn.no/Statistikk/Sanitaeranlegg. Hvilke fem 
land i verden har dårligst tilgang på sanitæranlegg? Hvilke verdensdeler ligger de i?  

c) Tenk deg at du skal hjelpe landene med dårligst tilgang på rent vann og gode nok 
toaletter. Hva ville du gjort for at de skulle fått bedre tilgang på rent vann og bedre 
toaletter? 

 
2. Verdens toalettdag 

a) Hvorfor tror du vi har Verdens toalettdag? Skriv ned noen punkter. 
b) Finn ut mer om verdens toalettdag. Bruk gjerne disse sidene https://www.fn.no/Om-

FN/FN-dager/Kalender/Verdens-toalettdag. Hva får du vite som du ikke visste fra 
før? 

c) Skriv en tekst som forklarer hva Verdens toalettdag er, og hvorfor FN markerer 
denne.  

d) Lag en informasjonsplakat eller en informasjonsfilm om hvorfor FN markerer 
Verdens toalettdag. Lag også et slagord for Verdens toalettdag i 2020. 

 
 

3. Hvem var nattmannen? 
Les teksten En nattmanns bekjennelser som du ser under 
 

a) Hva tror du var nattmannens oppgaver? Skriv noen stikkord.  
b) Les teksten om nattmannen under og søk i andre kilder. Hva får du vite nå som du 

ikke visste fra før? Skriv det inn i notatene dine fra oppgave a).  
c) Bruk flere kilder og finn ut mer om nattmannen. Tenk deg at du er en nattmann, og 

skriv en side i dagboka di. Beskriv hvordan det siste døgnet har vært, og hva du 
tenker om livet og jobben du har.  
 
Tips!  
Ekstra informasjon om nattmannen: Det finnes mange artikler om nattmannen på 
nett. Søk for eksempel på «nattmann» og legg til hjemstedet ditt eller nærmeste by.  
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Undervisningsopplegg fra Relevans 

 

 

En nattmanns bekjennelser  
Nattmannen, også kalt rakkeren, hadde oppgaven med å tømme byens utedoer. Fjerning av 
lik, av både mennesker og dyr, og feiing av hestemøkk i gatene tilhørte også nattmannens 
oppgaver. Iblant måtte han hjelpe bøddelen når en kriminell skulle henrettes. Da måtte han 
grave ned liket. Nattmannen levde på siden av samfunnet og det var ikke så mange på den 
tiden som ville ha noe med ham eller familien hans å gjøre. De ble sett på som skitne og uten 
ære. Barna ble kalt rakkerunger. De ble ofte mobbet og utestengt. Men sannheten er at 
nattmannen hadde en av samfunnets viktigste oppgaver. Han hadde drittjobben, men var selve 
kongen av håndteringen av farlige bakterier og virus. Han reddet liv – hver dag. 
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