
NARSAP ATUARFIA, KUJALLEQ

Immamut eqqaaneq 
annikillineqarli

85
ELEVER FRA 4.-7. ÅRGANG

Dag 1 - 4: Forståelsesfasen - Hvad er FNs Verdensmål’s formål? Hvad handler punkterne 
om? Eleverne ser tegneserier og film om verdensmålene. Eleverne undersøgte også 
strandene i omegnen, for at se hvilken affald der fandtes i havet (som er skyldet op i 
strandet) og de blev sorteret. Eleverne skrev hvad for noget plastik de havde i deres hjem 
og udspurgte beboerne i Narsaq om affald. Dag 5: Idefasen - Efter at have sorteret affald 
og havde set at de fleste de fandt var plastik, så vil eleverne lave frugtposer. Dag 6 - 9: 
Realiseringsfasen - Eleverne syede frugtposer (nogle syede mundbind i 4.klasserne), som 
kunne være lidt pænere, men flot blev det!  Dag 9: Der blev lavet film af deres forløb (i 
7.klasse) og andre klasser forberede sig til forældre visning om fredagen. Dag 10: Eva-
lueringsfasen - Evaluering forgik på den måde, at i den første del var det individuelt, så i 
grupper og til sidst klasse-evaluering. 
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Refleksion & overraskelser   Eleverne var engageret og interes-
seret om affald og var meget opmærksom omkring plastik affald, og havde en masse viden omkring 
det. Under forløbet, vi blandede eleverne fra 4.-7. klasse og der var de fleste samarbejdsvillige. Og i 
realiseringsfasen var der nogle elever som syede, til nogle lærers overraskelse. Men nok overraskede 
de ikke os, da de to uger blev lidt for lang for nogle eleverne.

Forbedringsforslag   
Nu da vi har erfaring, så vil vi nok involvere eleverne i at finde verdensmål nummer, som de selv inte-

resseret i. Måske noget digital / teknologisk, da nu alle eleverne har iPads i vores skole. På den måde 

vil eleverne være mere motiveret i at lave noget selv, måske app som gør livet som verdensbeboer 

nemmere eller lign.

3 GODE  
RÅD

• Ha’ plan B, da vejret kan ændre 

sig i sidste øjeblik! Så vær fleksibel!

Forløbet er udviklet af

Ane Marie Poulsen
LÆRER/MENTOR

LÆRER/MENTOR

• Vær forberedt, så glider dagene 

frem.

Hans Poulsen

Materialer   
www.verdensmaalene.dk     www.anguniakkavut.gl 

www.heleverdeniskole.dk     www.skanderborgforsyning.dk

Naturfagsbøger

www.youtube.com (Save the Ocean Children’s animated audiobook, A whale’s tale, 

vild med verdensmålene, Lav miljøvenligt plastik, platikkens proces, plastfrit hav: 4 

projekter om plastikforurening, Plastikskolen: Plastik i havet). anemariep@gmail.com

hanslp2@outlook.dk

• Forbered, altid, for i morgen, 

også selvom alt var parat!
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