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Plastikforurening
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Hvordan forhindrer vi at vores verdens have
bliver forurenet med plastik?
Forløbet forurening med plastik har været et fællesfagligt forløb på
tværs af de tre naturfag biologi, fysik/kemi og geografi. Desuden har
UUV spillet en særlig rolle i forhold til kreativitet og innovation i forløbet.
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ELEVER FRA 8. ÅRGANG

LEKTIONER
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Se flere forløb og bliv
inspireret på

AKTION
VERDENSMÅL

www.aktionverdensmaal.net

Undervisningen var struktureret monofagligt i naturfagene i forståelses
-fasen, hvorefter vi henimod ide- og realiseringsfasen tog fat på det
fællesfaglige ved at lade eleverne få ideer til hvordan vi lokalt kunne
arbejde med den overordnede problemstilling. Resultatet blev en
happening hvor eleverne med forskellige teatrale virkemidler gjorde
hele skolen opmærksom på den overordnede problemstilling.
Efterfølgende samlede hele skolen, ledt af 8. årgang, skrald i
nærområdet 480 kg på 45 min, heraf ca. 100 kg ren plastik.
I evalueringsfasen arbejdede eleverne videre med det fællesfaglige i
naturfagene, hvor de lavede problemstillinger og skrev rapporter med
fokus på de tre verdensmål og de naturfaglige kompetencer.

Refleksion & overraskelser

Eleverne fik på baggrund af den faglige indsigt i de tre naturfag en stor lyst til at
handle på problemstillingen.

Forbedringsforslag

• Vi ville ønske at vi fra start have aftalt et kort møde hver uge til
planlægning/organisering.
• Forløbet var også meget langt, og det ville med fordel kunne afholdes intensivt
på to uger i alle fag.

Materialer

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=7eivTQkBYvo
https://biologiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/p_natur_og_mennesker/
en_verden_af_plastik

http://projekter.au.dk/havet/forloeb/
https://www.youtube.com/watch?v=ALISraXK0e8
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GODE
RÅD

• Lad forløbet løbe
over 2 uger i alle
fag
• Vær hurtigt ude
for at finde en
autentisk bruger
• Brug bogen
Innovative elever

https://www.youtube.com/watch?v=sP8yzgqVjPk

http://projekter.au.dk/havet/forloeb/hvad-er-plastic/raastofudvinding/
https://www.dr.dk/skole/historien-om-plastik#!/

AUTENTISKE BRUGERE
& SAMARBEJDE MED
OMVERDENEN
Plastic Change ved
Henrik Beha Pedersen

KLIK HER FOR AT SE
ELEVVIDEOEN

Forløbet er udviklet af
PÆDAGOG ULRIKKE NORE PEDERSEN
ulrikke.nore@gmail.com
LÆRER ULLA VOLQUARD HARREBY
ulla-volquards@hotmail.com
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www.andlearning.com

