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KONCEPT: Bekæmp forurening 

 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Forurening er introduktion af skadelige materialer i miljøet. Disse skadelige 

materialer kaldes forurenende stoffer. Forurenende stoffer kan være naturlige, 

såsom vulkansk aske. De kan også skabes ved menneskelig aktivitet, såsom 

affald eller udledning fra fabrikker. Forurenende stoffer ødelægger luftens, 

vandets og jordens kvalitet. 

  

At bekæmpe forurening betyder ikke blot at opføre sig miljørigtig, men også at 

anvende videnskabelig viden til hverdagen. 

  

Bekæmpelse af forurening er en praksis tæt knyttet til de grundlæggende 

principper for permakultur, herunder at tage sig af Jorden og handle ansvarligt. 

 
 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 

relateret til dette koncept 
Eleverne kan understrege vigtigheden af at bekæmpe den nuværende 

forurening i byer og på landet med henvisning til de vigtigste forureningskilder 

og hvordan det er muligt at "designe en miljømæssig bæredygtig by eller 

landsby". De kan fortælle en historie, der er knyttet til oplevelsen under den 

samme aktivitet. Udfordring/spillet ” Designing en øko-bæredygtig byl” 

indbyder eleverne til at identificere de mest forurenede områder i en by, 

årsagerne og derefter at lave hypoteser for mulige løsninger. 

  

Eleverne kan også forbinde denne oplevelse med aktiviteten 

" Klimaforandringer og FNs globale mål ", der ligger til grund for de globale  
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udfordringer fra De Forenede Nationer, og især dem, der er relateret til 

kvaliteten af luft, vand, jord og klimaændringer. 

  

At tale om, hvordan man bekæmper forurening, er nødvendigvis knyttet til det, 

de lærte i aktiviteten ” Permakultur og vedvarende energi ”, hvor eleverne 

reflekterer over de lave miljøpåvirkninger fra vedvarende energikilder. 

  

Også ,  Ideal menu spillet kan indgå i en video, som handler om kampen om 

forureningen ved at stimulere refleksion over den indvirkning, som vores 

spisevaner har på miljøet. 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 

beskrevne aktivitet  
Elever, der henviser til de forskellige erfaringer, der er gjort i ovenstående 

aktiviteter, vil illustrere lektionen ved at fortælle forskellige strategier for at 

bekæmpe vand-, jord- og luftforurening. 

 

Anvendelsen af videnskabelig viden i situationer, der er kritiske for miljøet og 

menneskers sundhed, er centralt her. 

  

Eleverne skal analysere årsager og derefter, ved hjælp af deres viden, lave 

hypoteser og strategier til bekæmpelse af forurening, som de rent faktisk kan 

bruge i praksis hver dag, f.eks. ved at bruge genanvendelige vandflaske, slukke 

lyset, når der ikke i brug, repararere utætte vandhaner og slanger, skifte til 

"grønne" rengøringsmidler, spise bæredygtigt. 

  

Alle de løsninger og strategier, som eleverne foreslår, bliver en del af 

videofortællingen. På denne måde understreges hvert elevs aktive rolle og den 

praktiske anvendelse af STEM-færdigheder. 
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Eleverne kan endda forestille sig, at de er en videnskabelig komité, der skal 

finde den bedste løsning til et specifikt problem, relateret til forurening. 

  

Videoerne være opbygget på denne måde: ”Det videnskabelige udvalg har 

defineret, at den bedste strategi til at reducere plast forurening er ...” 

 

4 - Børn involveret i aktiviteten 
For at henvise til lektionen, der er lært under de ovennævnte aktiviteter, 

fremhæver elever kritiske situationer for miljøet, forureningskilderne eller den 

uholdbare adfærd hos mennesker. Og det vil være op til dem at forslå 

løsninger i stor skala eller forbundet med deres daglige liv. 

  

For at forberede videooptagelsen kan lærere minde om de løsninger, der er 

foreslået under aktiviteterne og bede eleverne om at simulere arbejde af en 

videnskabelig komité. Det foreslås at bruge en plakat, hvor man markerer 

nøglepunkterne i løsningerne. 

  

Forklaringen på løsningerne kan deles i klassen. Lærerne vil ledsage eleverne 

ved at give indsigt og forklaringer på forbindelserne mellem videnskabelige, 

tekniske og etiske spørgsmål. 

  

Videoerne giver eleverne mulighed for at reflektere over de fundne løsninger, 

som kan være emner for debat. 

  

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur 

Konceptet er på den ene side relateret til grundlæggende 
permakulturprincipper, som at tage sig af Jorden, i den anden ende er det 
stærkt relateret til: 
  

● Biologi: tilstedeværelsen af tungmetaller i vand skaber alvorlige 
sundhedsskader; på samme måde, den nuværende affald i jorden,  
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     såsom pesticider skabe skader på helbredet. Sidst men ikke mindst har 

støjforurening vist sig at være en kilde til sygdom og psykisk ubehag.       
  

● Kemi: mange af de mest almindelige forurenende stoffer er produkter fra 
industriel kemi. At kende deres sammensætning hjælper med at forstå 
graden af bionedbrydelighed.       
  

● Ingeniørarbejde: produktionsmetoder er årsag, men også løsningen på 
forurening.       
  

● Designfærdigheder: Evnen til at designe grønne områder, innovative 
løsninger til at imødekomme planets behov ,samt nye kulturelle 
modeller stimuleres dybt i denne aktivitet.       
  

● Kreativitet: Evnen til at se ud over den aktuelle situation, forestille sig 
løsninger ud af kassen, bruge ens komfortzone til at designe scenarier, 
hvor selv skønhed finder sin plads.       

  
 


