Globale miljø og sundhedsproblemer
Niveau:
8. klasse
Varighed:
10 lektioner
Præsentation:
”Hvad handler det om, angår det mig?” kunne eleverne spørge. Forløbet lægger op til, at de kan besvare
spørgsmålet.
Et væld af information
Eleverne er måske blevet overdænget med billeder af tørke- og sultkatastrofer og udhungrede børn og
magre husdyr. Billeder der kan være nok så påtrængende.
Ozonhullet og is-polernes nedsmeltning samt tsunamier der ødelægger atomkraftværker. Fældning af
regnskoven og udryddelse af truede arter. Problemerne kan synes uoverskuelige og præsenteres ofte som
”verdens undergang”, der efterlader læseren i en følelse af magtesløshed.
Dette forløb lægger op til, at eleverne graver lidt dybere i de globale miljø- og sundhedsproblemer. De kan
ikke løse dem alle sammen, men de kan forhåbentlig opnå forståelse og indsigt i nogle af dem, så de ikke
sidder helt handlingslammede tilbage, men kan forholde sig til den nyhedsstrøm, der uafladeligt skyller ind
over dem.

Fire overordnede mål
Der er fire overordnede mål med dette forløb:
- Eleverne opnår forståelse for, at de hver især er en brik i miljømæssig sammenhæng, også i globale
sammenhænge.
- Eleverne opnår forståelse for, at der er sammenhæng mellem miljøspørgsmål, daglig livsstil og
levestandard.
- Eleverne opnår indsigt i, at bæredygtighed, ud over det miljømæssige aspekt, også har et socialt og
sundhedsmæssigt aspekt samt et økonomisk aspekt.
- Eleverne gør sig overvejelser over, hvad et godt liv er.
Syv temaer
Indholdet er delt i 7 overordnede temaer:
- Global opvarmning
- Befolkningstilvækst
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- Biodiversitet
- Forurening
- Luftforurening
- Alt er kemi
- Radioaktivitet
- Affald
- Energi
- Ressourcer
- Bæredygtighed
Stofmængden taget i betragtning er det kun muligt at belyse de forskellige problematikker med eksempler.
Over tid kan fokus skifte, og der vil fremkomme andre og måske mere aktuelle temaer og andre eksempler.
Derfor kan det være en god ide at inddrage nettet. Men vær i givet fald opmærksom på, at der kan være
divergenser mellem forskellige kilders datamateriale.
Baggrundsviden og progression:
Det er forudsat, at eleverne har et vist indblik i, hvad socioøkonomiske faktorer handler om. Ligeledes er
det forudsat, at eleverne har en grundlæggende indsigt i kemi. Mange af de svære fagudtryk er dog
forklaret nærmere i leksikonteksterne, som eleverne kan slå op i, hvis behovet opstår.
Ønsket om en vis progression i elevernes forståelse af problematikkerne kan se i, at forløbet slutter med et
par eksempler på, at det godt kan lade sig gøre at handle, at eleverne ikke skal læne sig tilbage med en
bemærkning om, at det kan de ikke overskue, det må andre klare.
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Overblik over forløbet:

Læringsmål
Eleverne opnår forståelse for,
at de hver især er en brik i
miljømæssig sammenhæng,
også i globale sammenhænge.
Eleverne opnår forståelse for,
at der er sammenhæng
mellem miljøspørgsmål, daglig
livsstil og levestandard.
Eleverne opnår indsigt i, at
bæredygtighed, ud over det
miljømæssige aspekt, også
har et socialt og
sundhedsmæssigt aspekt
samt et økonomisk aspekt.
Eleverne opnår kendskab til
forskellige former for stråling,
herunder ultraviolet, infrarød
og radioaktiv
Eleverne opnår kendskab til
drivhusgasser og deres effekt i
atmosfæren og dennes
betydning for levevilkårene på
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Faglige begreber
Strålingsbalance
UV-stråling
UV-indeks
Drivhusgasser
Drivhuseffekt
Fossile brændstoffer
Forsuring
Befolkningstilvækst
Sult og underernæring
Vand som resurse
Dehydrering
Hygiejne
Vaccination
Pandemi
Biobrændstof
Genetisk mangfoldighed
Overfiskning
Carbonkredsløb
Smog
Syreregn
Karcinogen
Mutagen
Bioakkumulering
Gensplejset
Pesticid
Herbicid

Opgaver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Stråling
Drivhuseffekten
Drivhusgasser
Dig og drivhuseffekten
3 gode råd
Børnedødelighed
Vaccinationsprogram
De store dræbere
Fødenet kan kollapse
Høj biodiversitet er vigtig
Det beskidte dusin
Radioaktivitet
Affald
Hvor skabes der affald?
Energiforbrug
Der er strøm på
Der er energi i T-shirten
Energikrise
Energikrise II
Ressourcer kan opbruges
Ressourcer kan genbruges
Burgeren fra vugge til grav
Dilemmaer
Pak en rumraket
Dine ti bud

Aktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Minidrivhus
Byg en solfanger
Drivhuseffekten
UV-indekset
Tjek pH
Lav væsker med pH
Lav syreregn
Er planterne
ligeglade?

Tegn på læring
1. Eleverne skal kunne
fortælle, hvilken virkning
drivhuseffekten medfører.
2. Eleverne skal kunne
fortælle, hvilken virkning
drivhuseffekten medfører
samt forklare, hvordan
drivhuseffekten opstår.
3. Eleverne skal kunne
fortælle, hvilken virkning
drivhuseffekten medfører
samt forklare, hvordan
drivhuseffekten opstår og
reflektere over, hvilke valg
de selv kan tage for at
bidrage til at mindske
global opvarmning.

Jorden.
Eleverne opnår indsigt i
fødevareproduktion ogforsyning samt betydningen af
adgang til vand.
Eleverne opnår kendskab til
forskellige former for
forurening og forureningens
betydning for livsvilkårene i
de forurenede områder.
Eleverne opnår indsigt i
forskellige former for
energiforsyning, og indsigt i
hvordan frembringelsen af
energi har betydning for vores
omverden og livsvilkår både
lokalt og globalt.
Eleverne kan perspektivere
ovennævnte viden til egen
dagligdag og egne valg og
tage ansvarlige beslutninger
baseret på baggrund af egen
refleksion over det lærte
stof.
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Resistens
Radioaktivitet
Isotop
Måleenheder for
radioaktivitet
Spildevandsbehandling
Genbrug
Fornyelige og ikke
fornyelige energikilder
Genbrug
Vugge til grav
Vugge til vugge
Definition på
bæredygtighed
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