
Ungdomsbyen

BÆREDYGTIG UNDERVISNING

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN

Helena Moos Nielsen, HF og VUC Fredericia, blev inspireret af et kursus fra 
Plastic Change. Hun lagde vægt på, at forløbet skulle være en del af pensum, 
og at det kunne knytte sig til elevernes hverdagsliv. Hun købte to plastLAB kits 
og gik i gang sammen med sine elever.

HELENAS TIPS 
•  Lad eleverne scanne selvvalgte 

produkter med app’en, så det bliver 
mest nærværende og interessant for 
dem

•  Øvelserne er vigtige, da de finder 
det mere spændende end teoretisk 
gennemgang. 

•  Giv evt. nogle af videoerne for som 
lektie i stedet for læsning

DET SIGER ELEVERNE
Eleverne blev meget overraskede over at 
finde mikroplast i mange af muslingerne 
fra Lillebælt.
Eleverne bliver meget bevidste om plastik 
i deres egen hverdag og snakker mere 
om at kigge efter produkter uden plastik, 
samt undgå at smide plastik i naturen. 
En enkelt elev gik i Matas og forholdt 
personalet dér hendes resultater af 
scanning i butikken. 

AFSÆT I  
ELEVERNES HVERDAG

LEKTIONSPLAN: PLASTIK

Kemi 1.  lektion: Atomer, periodisk system og 
elektronprikformler (video)

2. lektion: Carbonhydrider evt. navngivning 
3. lektion: Alkener og polymerisation 
4. lektion: PlastLAB

Biologi 1.  lektion: Undervisning i celler, opbygning og funktion 
2.  lektion: Fødekæder og plast i fødekæder (inkl. Video), 

dissektion af muslinger/fisk som undersøges for 
mikroplast

3.  lektion: Teori om mikroplast, opgave med at finde 
mikroplast i egne produkter vha app: Beat the 
microbead

4. lektion: Afrunding af plast i økosystemet

Geografi 1.  lektion: Brainstorm (forforståelse) 
plastikproduktion: plastik i hverdagen, 

2.  Lektion: Havstrømme og plastiksupper, 
citarumfloden – verdens mest forurenede, 
havstrømme og deres transport af plastik, 
drivkræfterne bag havstrømmene, coreoliskraft, 
golfstrømmen og grønlandspumpen (forsøg), 

3.  Lektion: Konsekvenser af plastik i havene,
4.  lektion: Afrundning af plastaffaldsindsamlingen 

(Indsamle eget plastaffald i en uge, hvor kommer 
det fra? forsøge at inddele det i fraktioner 
efterfølgende teste det i kemi giver et indblik i 
hvor svært det er at sortere) 
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SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

MERE VIDEN
Gratis adgang til iBog på 
Gyldendal: En verden af plastik | 
Biologiportalen (gyldendal.dk)
App’en “Beat the microbead”

FAGLIGE MÅL
Forløbet dækker direkte nedenstående formål fra 
bekendtgørelsen:
•  Undervisningen har fokus på lokale, regionale og globale 

problemstillinger og sammenhænge
•  Eleverne får herved baggrund for en nuanceret og 

kompleks omverdensforståelse, således at de kan forstå 
betydningen af bæredygtig udvikling som princip og 
kan deltage i den demokratiske debat med de opnåede 
naturvidenskabelige kompetencer

Samt nedenstående naturfaglige mål:
•  Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i 

en regional eller global sammenhæng og forstå globale 
processers lokale konsekvenser 

•  Kernestof fra biologi: økologi, herunder samspil mellem 
arter og deres omgivende miljø samt biodiversitet 

•  Dele af kernestof fra kemi (bindingstyper, organiske 
molekyler, polaritet)

•  Kernestof fra geografi: naturbetingede ressourcer, 
produktion, teknologi og bæredygtighed 


