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Velkommen til undervisningsforløbet  
Undervisningsforløbet skal give eleverne indsigt i, hvad plast er, hvordan og til hvad plast 

bruges, og hvordan plast kan genanvendes. Gennem forløbet lærer eleverne, at plast har 

unikke egenskaber og derfor er en værdifuld ressource, og at hvis plast bruges med omtanke 

og genanvendes, så kan plast være et uundværligt bidrag til at løse samfundsudfordringer. Det 

er udviklet til fysik/kemi, geografi og biologi på 8.-9. årgang og kan således bruges som tema 

til den fællesfaglige naturfagsprøve ved FP9. 

Undervisningsforløbet har samlet set et omfang på 3-4 ugers undervisning med 

virksomhedsbesøg. Det er beregnet ud fra 5 naturfaglige lektioner/uge. Sammenlagt er der 15 

lektioner på skolen á 45 minutter. Virksomhedsbesøget varer ca. 2 timer ekskl. transport.  

Der er flere gode grunde til at etablere denne type skole-virksomhedssamarbejde. I 

Folkeskolens formålsparagraf står der bl.a., at skolen både skal give eleverne kundskaber, 

færdigheder, arbejdsmetoder og rammer, som giver dem oplevelse, fordybelse og virkelyst, 

som fremmer den enkelte elevs udvikling, og som forbereder dem til videre uddannelse.  

Med dette undervisningsforløb opnår eleverne kompetencer og færdigheder i fagene 

fysik/kemi, biologi og geografi. Sammen med lærerfaglige kræfter er lektionsplanen udviklet 

til at sikre, at undervisningen lever op til de Fælles Mål, som vi skitserer.  

Dét kan man også opnå hjemme i klassen. Men ved at samarbejde med en virksomhed om 

undervisningen, så får eleverne også et hands-on-indtryk af, hvordan det, som de lærer i 

klassen, hver dag bruges i verden omkring os. Dette undervisningsforløb er således et bidrag 

fra virksomhederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til den Åbne Skole og giver alle 

elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, som de indgår i.  

Derudover giver det måske nogle elever lyst til at lære mere om lige netop dette fag og måske 

engang vælge en uddannelse inden for plastbranchen. Ved at give viden om uddannelse- og 

karrieremuligheder spiller undervisningsforløbet også ind i faget Uddannelse og Job. Det er 

positivt for den enkelte elev. Men det er også positivt for plastindustrien, der efterspørger 

medarbejdere med kompetencer inden for it, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne 

stiller sig til rådighed, fordi de ved at indgå i undervisningen kan hjælpe til med at give børn 

og unge en faglig begejstring for netop deres eget fag.  

God fornøjelse med undervisningen, og tak fordi I vil være med til at bygge bro mellem 

folkeskolen og virksomhederne og løfte en vigtig fælles opgave – nemlig at styrke børns 

kompetencer og lyst til it, teknologi og naturvidenskab.  

Velkommen! 
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Hvilke fag tilgodeses, og hvilke Fælles Mål opfyldes gennem forløbet? 
Den faglige baggrundsviden, opgaveløsningen og virksomhedsbesøget bidrager til opfyldelse 

af en række Fælles Mål for biologi, geografi og fysik/kemi på 8.-9. årgang samt i det timeløse 

fag Uddannelse og Job. 

Undervisningsforløbet dækker de fællesfaglige fokusområder  

• Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 

• Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. 

Da man selv kan formulere et fællesfagligt fokusområde, kan man også bruge: 

• Plasts fysiske og kemiske egenskaber, samt dets anvendelse og livscyklus. 

Fælles Mål, der opfyldes i biologi, geografi og fysik/kemi 

Vedhæftet findes en oversigt med en markering af de færdigheds- og vidensmål, der opfyldes 

ved gennemførelsen af forløbet. De farvede felter opfyldes gennem forløbet.   

Uddannelse og job  
Gennem forløbet møder eleverne forskellige jobfunktioner, der findes på en plastvirksomhed, 

og vil stifte bekendtskab med de ansattes uddannelsesbaggrund og karriereveje. Eleverne får 

på den måde viden om forskellige roller i en virksomhed og på den måde bidrager forløbet 

også til det timeløse fag Uddannelse og Job. 

Nedenfor er indsat oversigt fra Undervisningsministeriet over, hvilke Fælles Mål som 

undervisningsforløbet bidrager til i Uddannelse og Job. De farvede felter er dem, som opfyldes 

gennem forløbet.   

Kompetenceområder og 

kompetencemål 

Færdigheds-/vidensområder og mål 

Personlige valg: 

Eleven kan beskrive 

sammenhænge mellem 

personlige mål og 

uddannelse og job  

Mine muligheder: 

Eleven kan beskrive forskellige 

menneskers karriereforløb 

Eleven har viden om variation af 

karriereforløb 

Fra uddannelse til job: Fra uddannelse til job: 

Eleven kan beskrive 

sammenhæng mellem 

Eleven har viden om krav i 

forskellige uddannelser og job 
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Eleven kan beskrive 

sammenhæng mellem 

uddannelser og job  

skolegang og senere 

uddannelse og job 

Information: 

Eleven kan søge generel 

information om uddannelse og 

job 

Eleven har viden om metoder til 

at søge informationer om 

uddannelse og job 

Uddannelse og jobkendskab: 

Eleven kan beskrive 

uddannelser og job inden for 

brancheområder 

Eleven har viden om 

uddannelser, job og brancher 

 

 

Fælles Mål omsat til synlige mål til eleverne 

Fælles Mål er defineret af undervisningsministeriet og formuleret til lærerne. Det er 

imidlertid motiverende for eleverne at kende målene med den læring, de skal opnå. 

Når der arbejdes med synlige mål, kan der derfor være brug for en ”oversættelse”. 

Nedenfor fremgår de ”Fælles Mål”, som forløbet opfylder oversat til elever og 

forældre. Målene kan naturligvis omformuleres, og der kan tilføjes andre.    

 

Fysik/kemi 

Ved forløbets afslutning  

• kan jeg definere organisk kemi 

• kender jeg til plasts grundlæggende kemi 

• ved jeg, at plast er opbygget af kulbrinter 

• kender jeg til forskellige plasttypers kemiske opbygning 

• kan jeg skelne og identificere forskellige plasttyper fra hinanden ved hjælp af forskellige 

analysemetoder 

 

Geografi 

Ved forløbets afslutning 

• kan jeg arbejde med genanvendelse af plast og ved, at det er en ressource, der kan indsamles, 

genanvendes og ved, at der gøres meget for, at plasten ikke ender som affald i naturen 

• kender jeg til, hvor og hvordan råstoffer udvindes til plastfremstilling  

• ved jeg, hvordan plast fremstilles 
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Biologi 

Ved forløbets afslutning  
• kan jeg udføre undersøgelser, der viser, om et produkt indeholder mikroplast 

• kan jeg forklare stoffers kredsløb i biologiske kredsløb 

 

Undersøgelse i naturfag og kommunikation 

 

Ved forløbets afslutning  

• kan jeg beskrive fordele og ulemper ved brugen af plast 

• kan jeg skelne mellem og anvende begreberne genbrug, genanvendelse og cirkulær 

økonomi i forbindelse med plast 

 

Uddannelse og job 

 

Ved forløbets afslutning  

• har jeg kendskab til, hvor og hvordan man i Danmark bearbejder og anvender plast 

• har jeg kendskab til en lokal plastvirksomhed 

• kender til uddannelser, som er relevante i en plastvirksomhed 

 

 

Hvilke materialer er tilknyttet forløbet 
Materialet består overordnet af fire dele, som alle kan findes på www.aabenvirksomhed.dk:  

• En vejledning til underviseren (dette dokument). 

• Materialesamling (elevopgaver, forsøgsopstillinger m.v.).  

• Oversigt over Vejledende Fælles Mål. 

• Baggrundsmateriale til læreren. 

• En vejledning til virksomheden.  

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen  
For at udvikle og kvalitetssikre undervisningsmaterialet og måle, om det har værdi i forhold 

til elevernes læring, har DA Åben Virksomhed brug for dit og elevernes input. Derfor starter 

undervisningsforløbet med et spørgeskema til eleverne og afsluttes med et tilsvarende 

spørgeskema til eleverne og et til læreren.  

Eleverne er anonyme i deres besvarelser. De indtaster klasse og skole, for at klassens før- og 

efterbesvarelse kan kobles sammen. Derudover er der ingen mulighed for genkendelse.  

I elevernes efterbesvarelse indgår en måling af, om eleverne har opnået de faglige mål (de 

oversatte synlige mål), der fremgår af lærervejledningen. Du kan få tilsendt en rapport og på 

http://www.aabenvirksomhed.dk/
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den måde bruge evalueringen af Åben Virksomhed til at få indsigt i elevernes læring. Du skal 

blot i din egen besvarelse skrive din e-mailadresse, skole og den klasse, som forløbet er 

gennemført med, så vi kan sende dig rapporten. 

Hvordan ser det samlede forløb ud?  
Undervisningsforløbet består af tre dele. Første del er undervisning på skolen, anden del er 

besøg på virksomheden, og tredje del er afslutning af forløbet på skolen.  

Det samlede undervisningsforløb ser ud som på tegningen nedenfor. Under tegningen kan du 

se beskrivelsen af de forskellige dele.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hvad skal jeg konkret gøre? 
Det er dit ansvar som lærer, at eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget og 

ved, hvilke forventninger der er til dem. Men det kan kun ske i samarbejde med virksomheden. 

Derfor er der neden for en tjekliste, som sikrer, at du og virksomheden begge er forberedt, og 

at forberedelserne passer sammen. Det øger chancen for en god oplevelse og for, at eleverne 

lærer mest muligt. Virksomheden er igennem deres vejledning gjort bekendt med tjeklisten og 

med det, som de skal forberede sig på, inden eleverne kommer på besøg. Virksomheden er 

med andre ord godt forberedt på, at du kontakter dem og på, at I kommer på besøg.  

Forberedelse til virksomhedsbesøg 

Det er fire steps i forberedelsen af virksomhedsbesøget: 

1. Læs undervisningsmaterialet og eventuelle links. 

2. Tjek virksomhedens hjemmeside. 

Undervisning hos 

virksomheden: 

 

· Velkomst og 

virksomhedspræsen-

tation 

 

· Opgaveløsning 

 

· Rundvisning på 

virksomheden 

 

Læreren ringer til 

virksomheden. Fælles 

forventningsafstem-

ning og aftale dato for 

kontaktpersonen på 

besøg 

Læreren og klassen arbejder videre 

med materialet  

(Evt. opfølgningsmail sendes til 

virksomheden)  

Virksomheden 

forbereder sig 

Læreren og virksomheden 

Kun læreren 

Kun virksomheden 
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3. Ring til virksomhedens kontaktperson og koordiner forventninger til forløbet, herunder:  

a) Hvor mange elever deltager? 

b) Hvornår og hvor mødes I? 

c) Hvem tager imod jer, når I kommer? 

d) Stiller besøget specielle krav til påklædningen, og er der regler, som eleverne bør 

kende til? 

e) Er der specielle begreber, eleverne skal kende, når de kommer? Hvis ja, spørg efter en 

liste med disse. 

f) Aftal gerne en rollefordeling under besøget, f.eks. at det er virksomheds-

repræsentanten, der som hovedregel fører ordet, men at du som lærer supplerer og 

agerer som medlærer.  

g) Bekræft programmet og tal om den beskrevne opgave. Hvis virksomheden i stedet 

kan foreslå en konkret og relevant opgave, som eleverne kan hjælpe virksomheden 

med at løse, så vil det være rigtigt godt. Hvis ikke, så gennemføres besøget med den 

nedenfor beskrevne opgave. Husk, at du har det pædagogiske ansvar for, at opgaven 

er faglig relevant.   

h) Det er vigtigt, at rundvisningen tilpasses virksomheden, elevgruppen og den opgave, 

der skal løses. I skal kun se en del af virksomheden. Aftal derfor med 

virksomhedslederen, hvad det er. Fremvisningen skal være relevant i forhold til at 

forstå virksomheden og i forhold til at løse den givne opgave.  

Arranger transport (aftal med skole eller kommunen, hvordan det betales). 

Forberedelse og gennemførsel af undervisningen inklusive virksomhedsbesøg 

(lektionsplan)  

I undervisningsforløbet arbejder eleverne med anvendelse af plast og plast som ressource. Der 

sættes fokus på, hvor vi med fordel anvender plast og dermed sparer andre materialer, og på 

hvordan plast også er en vigtig ressource, som kan genanvendes.  

Lektionsplanen er opdelt i tre dele: Før, under og efter virksomhedsbesøg. 

Nedenfor ses et typisk forløb, som tager udgangspunkt i, at klassen har i alt 5 ugentlige 

lektioner i fysik/kemi, biologi og geografi.   

Det materiale, der henvises til, findes i Materialesamlingen (pdf-dokument) og Baggrundsstof 

til lærerne begge dele findes på www.aabenvirksomhed.dk. 

Lektioner på skolen før virksomhedsbesøg 

Oversigt  Indhold Materiale Baggrunds

stof til 

læreren 

Før besøget  

http://www.aabenvirksomhed.dk/
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Elevernes 

forbere-

delse til  

lektion 1-3 

Elevevaluering før: 

www.survey.epinion.dk/elev/foermaaling/plast 
 

Forløbet introduceres for eleverne en uges tid, før det begynder. Bed ved den 

lejlighed eleverne om at medbringe forskellige ting af plast. Det kan f.eks. 

være flasker, sportstøj, legetøj, emballage fra fødevarer, vandrør, dunke, 

ledninger, bæreposer, affaldssække, mælkekarton, låg + skåle til mikroovn, 

dæk, bakker og bægre til/fra fødevarer, engangsservice. Det skal være ting, 

der gerne må få et smeltemærke og efterfølgende kan indgå i skolens 

materialesamling.  

Du kan med fordel lave en lille samling ud fra skemaet til Elevøvelse 1 

”Undersøgelse af de medbragte plastprodukter”, så alle typer af plast bliver 

repræsenteret. 

Eleverne skal også inden forløbet undersøge, hvilken slags plastemballage de 

smider til genanvendelse. Dette gøres ved, at de gennem en uge derhjemme 

samler rengjort plast i en bærepose og medbringer den til første lektion i 

forløbet. 

Uge 1 

 

Lektion 1-3 

a. Introduktionssamtale med eleverne. Hvor 

bruger I plast? Udarbejd en liste.  

b. Plastjagt på skolen. Lav en liste over de ting, 

der er lavet af plast. 

c. Eleverne indføres i de 6 plasttyper ud fra 

skemaet i elevøvelse 1.   

d. Gruppearbejde. Kig på de to lister. I hvilke 

tilfælde kan I finde en eller flere fordele ved, at 

man har brugt plast frem for et andet materiale? 

Og hvor er det ikke tilfældet? Snak om 

elevernes svar i plenum.  

e. Gruppearbejde. Eleverne skal nu veje den plast, 

de har medbragt, og notere i Elevark 1. 

f. Hver gruppe sorterer nu, så vidt det er muligt, 

plastprodukterne i de forskellige kategorier for 

at undersøge, hvilke typer der er medbragt 

mest af. Noter i skemaet i Elevark 1.  

g. Snak om resultaterne fra Elevark 1 i plenum. 

Drøft, om det er en god og valid måde at sortere 

plasten på? 

h. Gruppearbejde. Elevark 2 Hvorfor har plast 

erstattet tidligere anvendte materialer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevark 1  

 

 

 

 

 

 

 

Elevark 2 

Se 

Platform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

Platform 

 

http://www.survey.epinion.dk/elev/foermaaling/plast
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Elevernes 

forbere-

delse til  

lektion 4 

Eleverne skal: 

1. undersøge, om plast hører til under organisk eller uorganisk kemi. 

2. finde en definition på organisk og uorganisk kemi.  

3. forberede sig på at fremlægge 1 og 2.  

Lektion 4 Fremlæggelse af hjemmeforberedelsen og 

drøftelse af denne i plenum. 

 

Eleverne arbejder med Elevark 3. 

Elevark 3  

 

Lektion 5-6 Eleverne har indtil nu sorteret plasten via de 7 

kategorier, som fremgår af Elevark 1. Nu skal de 

lære at analysere plasten ved fysisk og kemisk 

analyse. 

De plasttyper, som eleverne har medbragt, skal nu 

undersøges nærmere.  

Opsamling i plenum:  

Hvordan kan forsøget hjælpe os til at skelne 

mellem plasttyperne? 

Hvorledes passer vores resultater med model 1? 

Hvilke fejlkilder kan der være i forsøget, som 

giver nogle afvigelser? 

 

Elevark 4 

 

 

Lektion 7  Det vigtigste i denne lektion er, at eleverne 

forberedes på virksomhedsbesøget. 

Forberedelsen sker på baggrund af de aftaler, der 

er indgået med virksomheden.  

Aftal, hvilke grupper eleverne inddeles i på 

virksomheden og gennemgå Elevark 5 

Eleverne forbereder i grupper spørgsmål til 

virksomheden. 

Derefter ser I følgende korte film: 

Generel film om plast (4.20 min.): 

https://www.affald.dk/da/7-10/plast/video.html  

 

 

 

Elevark 5 

 

 

 

 

 

https://www.affald.dk/da/7-10/plast/video.html
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Du finder også en quiz og andre gode links på 

www.affald.dk  

I denne video (6.04 min.) kan du se, hvad der sker 

med de plastflasker du afleverer i pantautomaten. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZFqFtterEM 

Hvis der er mere tid, kan eleverne undersøge 

følgende på internettet: 

Hvilke plastvirksomheder findes der i nærheden, 

og hvad producerer de? 

Hvilke virksomheder har vi i Danmark/udlandet, 

som arbejder med genanvendelse af plast? 

Smart-

board el. 

lign. 

 

 

PC 

 

Lektioner på virksomhedsbesøget  

Overskrift Aktivitet Tids-

forbrug 

og 

materialer 

Ankomst Modtagelse som aftalt. 15 min. 

Intro • Virksomhedsrepræsentanten fortæller om virksomheden, 

om sig selv, og hvilken uddannelsesvej vedkommende har 

taget for at bestride deres job.  

- Eleverne kan her stille de spørgsmål, som de har 

forberedt hjemmefra.  

• Eleverne forberedes på rundvisningen:  

- Sikkerhedsproceduren.  

- Hvilken uddannelse har de mennesker, som de møder på 

rundvisningen? 

• Hvad skal eleverne se i forhold til produktionen? 

- Hvad er det de skal se? 

- Hvad skal de være særligt opmærksomme på? 

▪ Hvad gøres der for at undgå spild? 

▪ Hvilke arbejdsgange er der fra plasten 

kommer ind i maskinen, til det færdige 

produkt kommer ud? 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.affald.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=YZFqFtterEM
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- Hvilke produkter skal de have med retur fra 

rundvisningen?  

- Hvilken af de 7 produktionstyper i plastindustrien, der 

er beskrevet i Elevark 5, bliver benyttet? 

 

Elevark 5 

Rund-    

visning 

Eleverne præsenteres for relevante dele af virksomheden. Det vil 

primært være dele, der er relevant for den efterfølgende 

opgaveløsning, sekundært noget der er ekstraordinært eller 

meget definerende for den pågældende virksomhed.  

30 min. 

Opgave- 

løsning i 

møde-

lokale, 

kantine el. 

lign. 

Undersøgelse af udvalgte produkter fra den pågældende 

virksomhed.  

Eleverne samles i de på forhånd aftalte grupper og arbejder med 

nedenstående opgaver. Der er en del opgaver. Det kan derfor 

være en fordel at lade grupperne arbejde med forskellige 

spørgsmål.  

1. Hvilke af de 7 produktionstyper mener I, at I har set? 

2. Hvad gør virksomheden for at undgå spild?  

3. Undersøg det/de produkter, I har fået med fra rundvisningen. 

a. Hvad skal produktet bruges til? 

b. Hvad skal produktet kunne? 

c. Hvilke egenskaber er vigtige for materialet/ 

plasttypen, og hvad skal produktet kunne holde 

til? 

4. Udarbejd en skrivelse til plastleverandøren, der sikrer, at 

virksomheden får plast med de rigtige egenskaber.  

5. Drøft i gruppen, om I kan forestille jer alternative materialer, 

der kan bruges i stedet for plast? Hvilke fordele/ulemper 

kunne disse materialer have? 

6. Man har valgt at bruge plast. Hvilke fordele/ulemper har det? 

35 min. 

Opfølgning 

på opgave-

løsning 

Virksomhedsrepræsentanten spørger ind til de 6 spørgsmål, som 

eleverne har arbejdet med. 

20 min. 
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Afrunding 

og afgang 

Afsluttende spørgsmål, svar og kommentarer. 15 min 

Buffer Der er indlagt en buffer på 15 min. 15 min. 

Virksomheden har i deres materiale fået råd til, hvordan alle får det bedste ud af besøget, men 

det er dig, som har ansvaret for eleverne, og du skal være til stede under hele forløbet og hjælpe 

virksomheden, hvis de har behov for det.  

Tænk over, at de fleste virksomhedsledere ikke er vant til at stå over for grupper af børn. Der 

kan derfor være brug for, at du hjælper med at holde sammen på gruppen, holder ro, m.v. 

Tilsvarende er det godt, hvis du hjælper med at forklare begreber, som virksomhedslederen 

bruger, og som børnene måske ikke kender, og hvis du hjælper med at skabe sammenhæng 

mellem, hvad I har arbejdet med i klasselokalet forinden, og det I lærer på virksomheden.  

Lektioner efter virksomhedsforløbet 

Oversigt  Indhold Materiale Baggrunds-

stof til 

læreren 

Elevernes 

forbere-

delse til  

lektion 8 

Eleverne medbringer selv ansigtsskrubbeprodukter, som de bruger hjemme. 

Det vil også være godt, hvis skolen har et kosmetikprodukt, der faktisk 

indeholder mikroplast.  

Alternativt kan de medbringe og bruge grydesvampe og de blå/lyserøde/gule 

alt-mulig-engangskarklude. 

Lektion 8 Eleverne kan nu skelne de forskellige plasttyper 

fra hinanden og har på virksomhedsbesøget fået 

indblik i, hvordan man også her har fokus på 

genanvendelse. 

I forløbet skal eleverne nu undersøge, om der 

tilføjes mikroplast til vandmiljøet ved brug af 

forskellige hverdagsprodukter. 

Vigtigt, at eleverne får kendskab til pointerne i 

lærerark 5, så de lærer/oplever, at de selv kan gøre 

en forskel. 

Elev-

øvelse 6 

 

 

 

 

Se lærerark  

Elevernes 

forbere-

delse til  

Medbring hjemmefra: 

Små kageforme, som eleverne kan bruge, når plasten skal formes. 
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lektion 9 

Lektion 9 Igennem forløbet har eleverne set mange 

eksempler på, at plast er en vigtig ressource, som 

er meget vanskelig at erstatte.  

Nu skal de producere plast ud fra mælk og senere 

afprøve i et nedbrydningsforsøg, om det kan 

nedbrydes bedre end andet plast. 

Elevark 7 Se lærerark  

Lektion   

10 -11 

De to næste lektioner drejer sig om nedbrydning 

af plast. 

Eleverne laver forsøgsdesign til et nedbrydnings-

forsøg. 

I plenum laves en brainstorm over, hvad der skal 

til, for at forholdene for nedbrydning af organiske 

eller uorganiske materialer er de mest optimale. 

Model nr.  1 fra elevark 8 om nedbrydnings-tider 

kan inddrages til samtale om, hvad man kan læse 

ud af modellen. Deres input kobler de til deres 

forsøg 

Nedbrydningsforsøget sættes i gang. Eleverne har 

forsøgsdesignet, hvordan opbygningen skal være. 

De skal nu opsætte forsøget og notere, hvilke 

affaldstyper de tilsætter og deres gæt på, hvor 

hurtigt/langsomt disse nedbrydes. 

 

 

 

 

 

Elevark 8 

 

Lektion 12 Havstrømme fører store mængder af plast til 

bestemt områder i verdenshavene. Der tales om 

plastiksupper.  

Eleverne skal via model 2 og 3 i Elevark 9 beskrive, 

hvordan disse havstrømme arbejder. 

Kahoot gennemføres. Søg på Plast og find Lykke 

mj eller bruge linket. 

https://create.kahoot.it/k/c01a47b3-3e01-4757-

a951-8572e50d6b88 

 

 

Elevark 9 

 

Telefon 

med 

Kahoot 

 

https://create.kahoot.it/k/c01a47b3-3e01-4757-a951-8572e50d6b88
https://create.kahoot.it/k/c01a47b3-3e01-4757-a951-8572e50d6b88
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Lektion 13 For at give eleverne et indblik i plastens 

egenskaber, skal de gennemføre en stræktest af 

forskellige plastposer. 

Resten af tiden skal eleverne på 

www.plasticchange.dk undersøge følgende: 

Hvad laver organisationen Plastic Change, og 

hvordan kan organisationen gøre en forskel for 

miljøet? 

Hvilken indvirkning kan plast have på 

vandmiljøet? 

Elevark 10 

 

PC 

 

Lektion 14 Der skal nu arbejdes med problemstillinger, som 

kan bruges til den fællesfaglige naturfaglige 

prøve. 

Eleverne brainstormer omkring, hvilke problem-

stillinger de kan tage fat på lokalt og globalt, når vi 

taler om anvendelse og genanvendelse af plast 

som ressource. 

Problemstillinger kan føre til udarbejdelse af en 

synops eller gemmes, til klassen kommer tættere 

på den fælles naturfagsprøve.  

Elevark 11 

 

 

Brug 

www.astra.

dk som 

inspiration 

til problem-

stillinger 

Lektion 15 Forløbet kan afsluttes med en skriftlig fysik/kemi- 

test – FP9-prøven fra december 2016, som 

omhandler plast. 

Elevevaluering efter:               

www.survey.epinion.dk/elev/eftermaaling/pl

ast 

Lærerevaluering: 

www.survey.epinion.dk/evaluering_laerer 

Elevark 12 Lærerark 

facitliste 

 

Må vi ændre indholdet?  
Det samlede forløb, som beskrevet ovenfor, er udviklet i samarbejde med Lykke Mejdal Jensen 

og Erland Andersen fra Fysik/Kemilærerforeningen, der kender kravene til undervisningen 

inden for de relevante fag i folkeskolen. På den måde kan du være sikker på det faglige niveau.  

Virksomhederne ændrer eller tilpasser derfor heller ikke forløbet. 

http://www.plasticchange.dk/
http://www.astra.dk/
http://www.astra.dk/
http://www.survey.epinion.dk/elev/eftermaaling/plast
http://www.survey.epinion.dk/elev/eftermaaling/plast
http://www.survey.epinion.dk/evaluering_laerer
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Hvis du ønsker ændringer, som ændrer ved virksomhedens rolle, så skal det selvfølgelig 

aftales med virksomheden, og hvis I er enige, så kan I gøre, som I synes. Det er altid dig, der i 

sidste ende har det pædagogiske ansvar. 

Hvad med arbejdsmiljø, undervisningsmiljø, forsikringer og lignende? 
Der skal altid foretages en konkret vurdering, der sikrer, at undervisningen foregår sikkerheds- 

og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samtidig med at undervisningsmiljøet skal fremme 

elevernes udvikling og læring. 

Det er dig som lærer, der har ansvar for børnene, men virksomheden hjælper dig med dette 

ved, at I sammen sikrer, at eleverne kender reglerne på virksomheden, og at rundvisning 

foregår på samme sikre måde, som når der er rundvisning af andre gæster på virksomheden, 

så undervisningen kan foregå som beskrevet i oplægget, og at I i fællesskab passer på eleverne. 

Undervisningsministeriet offentliggør inden begyndelsen af skoleåret 2019/20 en vejledning, 

der beskriver regler og rammer vedrørende forsikring, undervisningsmiljø m.v. i forbindelse 

med undervisning på virksomheder. I mellemtiden kan DA Åben Virksomhed kontaktes, hvis 

du er i tvivl om disse forhold.  

Hvad er DA Åben Virksomhed? 
DA Åben Virksomhed er en enhed i Dansk Arbejdsgiverforening, der skal udvikle og understøtte 

projekter, der skal få flere unge til at interessere sig for teknologi, ingeniørvidenskab, naturvidenskab og 

matematik. Håbet er, at der med den øgede interesse også kommer en lyst til at tage en uddannelse inden 

for området, eksempelvis en erhvervsuddannelse.   

Kontakt i DA Åben Virksomhed 
Anders Mikkelsen, chefkonsulent, ami@da.dk, 29 200 383 

Se endvidere https://www.da.dk/da-aktuelt/aaben-virksomhed  
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