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Din verden - Dit ansvar!
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ELEVER FRA 3. ÅRGANG

Lærerteamet undrede sig over, at der på skolen ikke bliver foretaget en fyldestgørende affaldssorte-
ring. Vi havde derfor udvalgt verdensmål nr. 12 på forhånd. I begyndelsen af forløbet snakkede vi om 
vigtigheden af et godt samarbejde. Grupperne lavede samarbejdsøvelser, gruppenavne og slogans. 
Vi startede forløbet med at drøfte verdensmålene med eleverne, for at klarlægge hvilken viden ele-
verne havde på forhånd.  Dernæst fik eleverne hver et verdensmål de skulle visualisere og beskrive 
det for hinanden. 

Vi indsnævrede nu de 17 verdensmål til det ene, vi ønskede at koncentrere os om. Det gjorde vi 
ved at præsentere eleverne for affaldets historie, og ved at bringe vores autentiske modtager i spil, 
pedellen på skolen. De så i øvrigt film om affald i verden for at udvide deres verdensbillede til at 
handle om mere end Danmark. Eleverne skulle komme med idéer til at skabe mere skrald i Danmark 
og senere på skolen som skulle noteres enkeltvis på post-its. Herefter skulle eleverne ”vende idéerne 
på hovedet” og finde på løsninger til de nyskabte problemer. En løsning skulle vælges og et produkt 
eller idé skulle udvikles. Til slut skulle eleverne præsentere deres produkt/ idé i små cafégrupper for 
skoleleder, pedel og klassekammerater. 

Hvordan kan vi bedre håndtere affald 
på vores skole?
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på

AKTION 
VERDENSMÅL

M
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MADE BY TEACHERS 

AUTENTISKE MODTAGERE & 
SAMARBEJDE MED 

OMVERDENEN
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Refleksion & overraskelser   Vi oplevede børn der var meget 
interesserede og engagerede i denne emneuge. De udviste stor interesse i arbejdsformen, ideudvik-
lingen og produktudviklingen. Det overraskede, at der var stor forskel på klasserne i deres idégene-
rering og forhåndsviden.    

Forbedringsforslag   
1. Mere struktur i forløbet. 2. Skitsere forløbet for både elever og lærere. 3. gennemgående lærere 

i de enkelte klasser. 4. Flere ture ud af huset. 5. Gerne eksterne eksperter til oplæg. 6. Bedre tid til 

forberedelse.
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En verden af plastik, afsnit 2. 

Plastic change Alphafilm

• Struktur.

• Brug mest tid og energi 
på forståelsesfase.

• Hellere for lidt tid end for 
meget til realisering. 
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