Perspektiver på plast
Lærerveiledning
Naturfag
Vg1 Studieforbredende
Varighet ca. 90 minutter

INNLEDNING
I denne ak viteten jobber vi med hovedområde «Naturfaglige praksiser og tenktemåter» og
«Jorda og livet på jorda».
Elevene jobber prak sk og u orskende og gjennom u orsking, sansing og erfaring lærer de å
forstå verden omkring seg og naturfaglig teori.
De får u orske og diskutere hva plast er og hvordan vi bruker plast i samfunnet i dag. Det blir
diskutert hvilke u ordringer det er ved dagens bruk av plastprodukter og hvordan jorden
påvirkes av de e. Elevene får gjøre noen forbruksvalg som synligjør ulike sider av
problema kk rundt forbruk og bærekra .

KOMPETANSEMÅL ETTER VG1
Naturfag:
Ÿ u orske egenskaper og reaksjoner l noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi
eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda
Ÿ gjøre rede for hvordan noen miljøgi er kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere ltak
for å ta vare på helse og miljø
Ÿ drø e aktuelle helse- og livss lsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike
kilder

ORGANISERING OG LÆRERENS ROLLE
Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer
underveis i programmet. Ak ve lærere bedrer læringsutby e for elevene. Formidlerne har
ansvaret for gjennomføringen av programmet.
Elevene arbeider fortrinnsvis i grupper på 5 stykker. Dersom ikke det går opp dannes det grupper
med færre elever. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i 2
puljer.

FØR BESØKET
Det er utarbeidet forarbeid i forbindelse med læringsprogrammet. Det er en fordel om det er
gjort et forarbeid i forbindelse med besøket for å øke læringsutby et for elevene.

UNDER BESØKET
Opplegget starter med at elevene må ta s lling l noen vanlige oppfatninger om plas kk og
plas orsøpling. Blandt annet «plast er le å resirkulere» og «bionedbrytbar plast kan kastes i
naturen». Dere er får elevene utdelt ulike plas yper og skal bestemme hvilken tye plast det
er ved hjelp av ﬂammeprøver. Her prater vi om hvordan plast er bygget opp og ulik bruk av
plas kk. Så skal elevene velge mellom to eller ﬂere produkter og diskutere hvorfor de valgte
de produktene. Her kommer det opp tema som plas nnpakning, økologisk mat, mikroplast
og mer. Vi avslu er med en diskusjon om hva elevene selv kan bidra med lokalt.

ETTER BESØKET
Plukk med dere plast langs veien på vei lbake l skolen og se hvor mye dere ﬁnner.
Diskuter alterna ver l engansplast, eksempler på de e kan være å ha pumper l
spylevæske på bensinstasjon istedenfor å kjøpe ﬂasker.

