Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Undersøge
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Kortlæg plast på kysten
Aktivitetsvejledning

Mål med øvelsen:

Formålet med øvelsen er, at I kan foretage
en videnskabelig kortlægning af det plast, I
finder i nærmiljøet, og at I efterfølgende kan
beskrive, hvor I finder hvilke plasttyper.

Materiale pr. gruppe/elev
•
•
•
•
•

(vælg)

Gribetang eller kraftige plasthandsker
Affaldsposer
Mærkater eller pen til at skrive
zoneområde på affaldsposer
Målebånd til at måle den aftalte (100 500 m) distance op med
landmålerpinde, lange stokke,
markeringsbånd eller andet
markeringsmateriale

Øvrige materialer til
sigteprøver for mikroplast
•
•
•

Graveskeer
2 store spande
Sigtesæt til sigtning af jordprøver

1. Find den zone I er blevet tildelt.
2. Afmærk zonen med jeres markeringsudstyr
og vær sikker på, at I er enige med “Nabogrupperne” om, hvor felterne skiller.
3. Skrive zoneområde på jeres affaldssæk.
4. Indsaml al plast i en pose for sig med
zoneområde på og øvrigt affald i en anden
affaldspose. Posen med det øvrige affald skal
blot kasseres, når I finder en skraldespand på
vejen hjem.
5. Undersøg mængden af mini/mikro plast i jeres
zone ved, at:
a. Afmåle præcis 1 m2 et tilfældigt sted i
jeres zone
b. Grav de øverste 2 cm af i hele denne
kvadrat og hæld i en spand.
c. Sigt jordprøven gennem sigterne. Start
med den groveste sigte. Brug gerne
havvand når I sigter for at hjælpe sandet
hurtigt igennem.
d. Undersøg det materiale, der ligger tilbage
i sigten efterfølgende, og gem de stykker,
der ligner plastik.
e. Fortsæt indtil I har været alle sigterne
igennem eller indtil sandet ikke længere
kan gå gennem sigtestørrelsen.
f. Tag billede af jeres indsamlede
mikroplast.
6. Tag eventuelt en jordprøve fra jeres biotop.
Jordprøve tages bedst ved at tage jordprøver
5 tilfældige steder på jeres zone. Derefter
blande prøverne sammen og derpå tage 1/2
fra til efterbehandling.
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Gruppenavne
Zoner vi indsamler i
Vi inddeler plasten i 4
grupper

1

2

Beskriv eller indsæt billeder i felterne nedenfor
Hvilke typer plast synes
I, der er mest typisk i
jeres zone:

Hvad karakteriserer
jeres inddeling efter
første sortering
Hvad karakteriserer
jeres inddeling efter
sidste og endelige
sortering

Zone 2
Eng

Zone 1: Eng

Eng
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