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ELEVER FRA 2. ÅRGANG

Vi startede med at arbejde med deres forforståelse. Det gjorde 
vi ved at introducere verdensmålene - heriblandt verdensmål 12. 
For at eleverne fik en større forståelse for vores store forbrug, og 
for hvad de kan gøre for at passe på vores jord, så valgte vi dette 
verdensmål. Vi lavede bl.a. en genbrugsbold ud af strømper, som 
eleverne selv havde med, var på tur til affald Plus (genbrugsstation), 
var i genbrugsbutikker samt lavede collager over, hvilken viden de 
havde fået fra opgaverne. Herefter lavede vi bl.a. en omvendt bra-
instorm samt 2x2 sortering, som hjalp dem i gang med idefasen og 
hvor de udnyttede den viden, de havde fået fra forståelsesfasen.
 
Vi byggede prototyper og afslutningsvis byggede eleverne deres 
produkter, som bestod af materialer fra skolens kælder. Vi afslutte-
de ved at holde en fernisering for den autentiske bruger, skolen og 
forældre, hvor eleverne gruppevis fortalte, hvad deres tanker var, 
samt hvad de havde lavet. 

Hvordan kan vi ved hjælp af genbrug skabe områ-
der på skolens bibliotek, hvor eleverne har lyst til 
at være? 

65
LEKTIONER

H
Å

N
D

VÆ
RK O

G
 D

ESIG
N

M
ATEM

ATIK

N
ATU

R/TEKN
O

LO
G

I

BILLED
KU

N
ST

D
A

N
SK

 3
UGER

Se flere forløb og bliv 
inspireret på

AKTION 
VERDENSMÅL

AUTENTISKE BRUGERE
 & SAMARBEJDE MED

 OMVERDENEN

Biblioteket
Afdelingsleder

Affald Plus og Mødrehjæl-
pen. Affald Plus fortalte kort 

omkring hvordan man sorterer. 
Mødrehjælpen fortalte om-

kring hvad deres arbejde var 
og hvordan butikken hjælper 

udsatte familier via salg af 
deres ting.



Refleksion & overraskelser  
Vi oplevede, at flere af eleverne bød ind, og at de urolige elever blom-
strede op og kunne bruge uroen positivt og konstruktivt. Derudover 
oplevede vi også, at eleverne så hinanden i forskellige roller, og dermed 
opstod der færre konflikter.

Forbedringsforslag   
Eftersom vi brugte materialer fra skolens kælder, så ville det have 
været rart at forventningsafstemme med bl.a. service omkring ma-
terialer og hjælp. Vi skulle have mere fast i den autentiske bruger, 
og hele tiden have den for øje. 
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• Spring ud i det. Elever-
ne kan mere end vi lærer 
tror.

• Lad eleverne selv skabe 
sine erfaringer ved bl.a. 
fejl.

• Fleksibilitet ift. tid (når 
man ikke at blive færdig, 
så sæt tid af).

Forløbet er udviklet af
Lærer

Lærer

Karen Ae Thorsøe
kare2561@naestved-cds.dk

Louise Rostock-Nielsen
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Materialer 
https://www.dr.dk/drtv/episode/fra-yt-til-nyt_128226 
Dialoogle kort


