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Et VANDvittigt plastikprojekt 
   

 

 

 

 

 
En mand som sejler i skrald eller i vand? 

 

  

Forløbsbeskrivelse 
I dette forløb skal du arbejde med vand, affald og genbrug med særligt fokus på 
plastik. Forløbet vil starte med kick-off, herefter faglig læsning. Nu skal I elever, i 
små grupper, igang med en designproces, hvor I skal ende med at opfinde og 
bygge en model af en ”maskine”, som kan indsamle alt plastikaffaldet i de store 
verdenshave.  
 
Der vil både være undervisning i egne klasser, men også på tværs af årgangen.  

 
Slutprodukt: Design af egne plastikopsamlere 
 
 
 
 

 

  

Engagerende spørgsmål 
 

Hvorfor kaster vi mennesker vores affald i naturen og i havene? 
Hvilke konsekvenser har det for dyrelivet, når vi smider affald i havene? 
Hvordan kan vi løse problemet, med henkastet affald, så det ikke når at samle sig i 
store ”øer” i havene?  

Hvad  

 

 

 

Vejledning 

Hvad: Dette er et dokument til deltagerne i forløbet – elever, 

forældre osv. Det skal informere og engagere. 
Se den også som en plakat til ophængning i klassen, på gangen og 
til hjemmene. 
Hvorfor: LEAPS-forløbet er et stort og bærende element i elevernes 

læring – det skal formidles. Giver også gensidigt overblik over de 
mange forløb der er i gang på skolen. 
Tips: Lav dette til sidst – al information vil findes i de andre 

planlægningsværktøjer. Gem dine plakater som et arkiv over 
LEAPS-forløb. 
 

 Forløbsnavn:  
Et VANDvittigt plastikprojekt  
Plastik fantastisk  

Lærere/pædagoger: 
DST, TTH, TSL, MAR, MOL 

 
 

 

 Årgang: 
4. årgang  

Varighed: 
4 uger (37-41) 

Tværfagligt: 

Du skal lære om faglig læsning  

Du skal bruge din viden til at 

designe og bygge en 

minimodel af en ”maskine”, 

som kan samle affaldet op i 

havene  

 

Dansk  

Du skal lære om at bruge 

forskellige læseteknikker, og du 

skal kunne skrive din egen 

fagtekst 

 

Natur/teknologi 

Du skal bruge den faglige viden, 

du får omkring vand og affald 

(særligt plastik) til at løse en 

virkelig problemstilling  

Du skal kunne forklarer vandets 

kredsløb samt hvilken betydning 

havstrømmene har 

 

Kristendom 

Du skal kende til vands betydning 

inden for kristendom og islam 

 

HDS 

Du skal kunne designe og bygge 

en model af din ”maskine”  
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Læringsmål for forløbet 
 

 

Beskriv læringsmål for relevante fag og færdighedsområder. 

Dansk 
Musik 

Matematik Naturfag Deeper Learning Engineering 

      

 

Skriv ugenummer og fra-til-dato 

 Ugekalender for forløbet 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 
Beskriv kort de enkelte ugers indhold. Husk info der er vigtig for hjemmet, fx ture, materialer der skal medbringes, ændrede 
mødetider etc. 
 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

 

Uge XX 
x/x – y/x 

 

Husk dato, tid og sted for fremvisningen. 

 

 


