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Hvordan kan vi gen-
bruge affald vores i 
by? 
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ELEVER FRA 2. ÅRGANG

Vi startede alle dagene med en sang og det var meningen , at eleverne skulle give to numre til frem-
læggelsen, hvilket også lykkedes.

Vores forløb startede med brainstorming, samle forforståelse; derefter så vi nyhedsklip om en anden 
klasse i Grønland der har arbejdet med ansvarlig genbrug og produktion. Derefter besøgte vi vores 
autentiske brugere. I ideudviklingsfasen hentede vi bl.a. ideer fra 5 minutes craft. Efter det startede 
vores produkt arbejde og planlægning af fremlæggelsen.

(Af udfordringer havde vi fx mangel på bidrag fra både autentiske brugere og fra elevernes hjem. 
Vi fandt også ud af at vi har stillet alt for store forventninger til det fysiske arbejde fra elevernes side.
( Pallet arbejde)

Virksomhedernes affald, hvordan kan vi som bor-
gere genbruge affald og samtidig få borgerne til 
at få gavn af genbruget.
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på
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Refleksion & overraskelser   Til at starte med var eleverne 
meget engagerede og flittige; de var helt med på ideen. I løbet af den næste 
kom trætheden og eleverne følte at forløbet blev lidt for langt.

Forbedringsforslag   
• Man skal være godt forberedte og der skal gerne være flere forslag og ideer at 
kunne vælge imellem. I yngstetrinnet kunne man måske formindske forløbet lidt 
med et par dage.

3 GODE  
RÅD

• Man skal være reali-
stisk.

• Man skal have et godt 
samarbejde med foræl-
drene.

• Man skal informere 
autentiske brugere me-
get grundigt. 

Forløbet er udviklet af
Kristine Gedionsen

Thora-Lisa Mouritzen

Materialer
5 minutes craft

pilersuisoq

teknisk forvaltning
sinerissatsinnit brugseni

Ksp@nanbyskole.gl

Thora-Lisa@nanbyskole.gl
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