Forløbsplan kap. 10, Verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Lektion 1:
Lektie: Prebens Lampe, Allan Lillelund, s. 96-107 i Det hul af lys samt billedøvelse: tag så mange billeder, at
du har fotograferet alle de genstande, der er på dit værelse derhjemme.
Sekvens
Collage af billeder

Lærerintroduktion til
verdensmålet og
ansvarligt forbrug i
litteraturen og kulturen

Gruppearbejde med
teksten

Par-øvelse med
billederne

Fælles opsamling

Handling
Vælg individuelt 5
billeder ud af dem, som
du har taget hjemmefra
ud fra et kriterium om,
at det er genstande,
som du er gladest for,
og lav derefter fælles i
gruppen en collage med
jeres billeder.
Læreroplæg ved PP

Eleverne svarer i
læsegrupper på
spørgsmålene til
teksten fra det hul af lys
(se arbejdsark)
Eleverne laver en parøvelse med billederne
fra teksten, hvor de skal
huske genstande (se
arbejdsark)
Eleverne diskuterer i
plenum hvorfor nogle
ting er nemmere at
huske end andre og
hvad betyder for vores
forbrugsvaner?

Formål
At reflektere over, hvad
der har betydning i
forhold til det
materielle.

Tid
10 min.

At introducere til
verdensmålet og give en
kulturhistorisk
introduktion til forbrug
som emne i kultur og
litteratur.
At fordybe sig i Allan
Lillelunds tekst og dens
forhold til verdensmål
nr. 12.

25 min.

At reflektere over, hvor
meget det visuelle
fylder for forbruget.

20 min.

At skabe en fælles
diskussion af hvilke
genstande, det er
nemmest at huske rent
visuelt og hvad det
betyder for forbruget.

5 min.

30 min.

Lektion 2:
Lektie: Sprog og tale -mundtlighed i dansk s. 31-40 om det retoriske pentagram
Sekvens
Lærerintroduktion til
retorik og tale

Handling
At lave øvelser i retorik
og opnå indsigt i, hvad
en god tale kræver.

Formål
At kombinere
læreroplæg med
elevretorik-øvelser.

Tid
30 min.

Udarbejd en tale om
forbrug

Talerne holdes i plenum

Eleverne konstruerer i
par en tale, hvori der
argumenteres for at
forbruget i Danmark
skal sænkes.
Alle deltagere holder
deres tale, og der gives
feedback i plenum.

At øve sig i at formulere
sig retorisk om
verdensmål nr. 12.

30 min.

At øve sig i at lytte og
give feedback.

30 min.

