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Velkommen til undervisningsforløbet  
Undervisningsforløbet ”Robotter, automatisering og effektiv produktion” er udviklet til fysik/kemi 

i 7. kl. Forløbet skal aktivere eleverne og blandt andet få dem til at tænke med på, hvordan danske 

industrivirksomheder kan tage næste skridt i deres arbejde med robotter. Gennem forløbet 

arbejder eleverne med:  

 hvordan man bruger robotter i industrien i dag herunder sensorer  

 procesforståelse og nedbrydning og analyser af processer  

 hvordan industrielle produktionsprocesser er organiseret  

Som en vigtig del af forløbet besøger eleverne en dansk fremstillingsvirksomhed, der benytter sig 

af robotter. Forløbet har samlet set et omfang på 12 lektioner á 45 minutter. Hertil kommer 

virksomhedsbesøg på ca. 2,5 timer ekskl. transport.  

Formålet med forløbet er således at sikre en spændende indgang til de faglige elementer i 

fysik/kemi som omhandler ”Produktion & Teknologi”. Forløbet bidrager på den måde til at 

opfylde fagets faglige mål. Undervejs i forløbet får eleverne også indblik i, hvad der skal til for at 

arbejde med robotter i dag og hvilken uddannelsesvej, der kan lede derhen. At forstå robotter og 

produktionsprocesser giver mange uddannelses- og arbejdsmæssige muligheder. Selvom 

Danmark er ét af de førende lande målt på antallet af robotter per medarbejder, så er der stadig et 

enormt potentiale for at automatisere nye opgaver og bruge robotterne til det, de er gode til i 

samspil med mennesker. Det handler det her forløb om.  

Dette undervisningsforløb er således et bidrag fra virksomhederne og DA til ”Uddannelse og Job” 

samt ”Åben Skole”. Det giver alle elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det 

samfund, de indgår i.  

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.  

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

engang vælge en uddannelse inden for industrien. Det er positivt for den enkelte elev. Men det er 

også positivt for fremstillingsindustrien, 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 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! 



 

 

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 fysik/kemi på 7.-8. klassetrin samt det timeløse fag Uddannelse og Job. 

Fysik/kemi 

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

undervisningsforløbet bidrager til. De farvede felter er dem, som opfyldes gennem forløbet.   

 

Kompetenceområder og 
kompetencemål 

Færdigheds-/vidensområder og mål 

 Produktion og teknologi 

Undersøgelse: 
 

Eleven kan designe, 
gennemføre og evaluere 
undersøgelser i 
fysik/kemi 

 Faser Færdighedsmål                               Vidensmål  

1. Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion 

Eleven har viden om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer i fødevarer 

2. Eleven kan undersøge udnyttelse af 
råstoffer og dele af produktionsmetoder 

Eleven har viden om råstoffer og 
produktionsprocesser 

3. Eleven kan designe og gennemføre 
undersøgelser vedrørende elektronisk og 

digital styring 

Eleven har viden om elektroniske 
kredsløb, simpel programmering og 

transmission af data 

Modellering: 
Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
fysik/kemi 

1. Eleven kan med modeller forklare 
funktioner og sammenhænge på tekniske 

anlæg 

Eleven har viden om forsynings-, 
rensnings- og forbrændingsanlæg 

2. Eleven kan designe modeller for 
teknologiske processer, herunder med it-

baserede programmer 

Eleven har viden om teknologiske 
processer i landbrug og industri  



 

 

3. Eleven kan designe enkle teknologiske 
løsninger på udfordringer fra hverdag og 

samfund   

Eleven har viden om metoder til 
udvikling af tekniske løsninger   

Perspektivering: 
 

Eleven kan perspektivere 
fysik/kemi til 
omverdenen og relatere 
indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse 

1. Eleven kan beskrive sammenhænge 
mellem teknologisk udvikling og 

samfundsudvikling 

Eleven har viden om centrale 
teknologiske gennembrud 

2. Eleven kan beskrive sammenhænge 
mellem råstoffer, processer og produkt    

Eleven har viden om teknologi i 
industri og landbrug  

3. Eleven kan vurdere en teknologis 
bæredygtighed   

Eleven har viden om teknologiers 
påvirkning og effekt på 

naturgrundlaget 

Kommunikation: 
 

Eleven kan kommunikere 
om naturfaglige forhold 

med fysik/kemi  
 

1. 
 

Eleven kan kommunikere om naturfag 
ved brug af egnede medier 

 
 

Eleven har viden om metoder til at 
formidle natur- faglige forhold 

Eleven kan mundtligt og skriftligt 
udtrykke sig præcist og nuanceret ved 

brug af fagord og begreber 

Eleven har viden om ord og 
begreber i naturfag  

 

Eleven kan målrettet læse og skrive 
tekster i naturfag  

 

Eleven har viden om naturfaglige 
teksters formål og struktur og 

deres objektivitetskrav 

 

Uddannelse og job  

Gennem forløbet møder eleverne forskellige jobfunktioner, der findes i industrien (særligt faglærte 

og ingeniører) 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, som skal ind i undervisningen på alle 

klassetrin. 



 

 

Endvidere får eleverne en forståelse for, hvordan det man arbejder med i faget fysik/kemi hænger 

sammen med job- og uddannelsesmuligheder.  Eleverne arbejder aktivt med virkelighedsnære 

opgaver i relation til robotter og produktionsprocesser. Det giver eleverne et bedre grundlag for at 

reflektere over deres egne ønsker, interesser og uddannelses- og karrieremæssige drømme. 

Eleverne kan på et bedre grundlag indgå i uddannelsesvejledning, erhvervspraktik og 

brobygningsforløb på de senere klassetrin.  

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

undervisningsforløbet bidrager til i Uddannelse og Job.  

 

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: 
Eleven kan beskrive 
sammenhæng mellem 
uddannelser og job  

 

Fra uddannelse til job: 

Eleven kan beskrive sammenhæng 
mellem skolegang og senere uddannelse 

og job 

Eleven har viden om krav i forskellige 
uddannelser 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.    

Ved forløbets afslutning i fysik/kemi: 

 har jeg kendskab til de teknologiske revolutioner og den teknologiske udvikling i industrien, 

der leder frem mod anvendelse af robotter og automatisering. 

 kan jeg optimere produktionsprocesser.  

 har jeg kendskab til de forskellige funktioner en robot kan udføre. 



 

 

 kan jeg bryde en proces ned i enkeltdele.   

 kan jeg kode en produktionsproces i scratch. 

 kan jeg analysere og beskrive produktionsprocesser i industrien.   

 kan jeg beskrive en produktionsproces på virksomheden.  

 kan jeg selv designe en produktionsproces.  

Ved forløbets afslutning har jeg i uddannelse og job:  

 fået afprøvet min egen interesse i forhold til de job og uddannelsesmuligheder, der findes i 

industrien.   

 Opnået en større forståelse for, hvordan det, vi lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. 

 fået viden om de forskellige roller, der findes på en produktionsvirksomhed. 

 

Hvilke materialer er tilknyttet forløbet 

Materialet består overordnet af følgende dele, som alle kan findes på www.aabenvirksomhed.dk:  

 En vejledning til underviseren (dette dokument). 

 En vejledning til virksomheden.  

 Lærerark (materialer til underviseren) 

 Elevmaterialer (elevopgaver, forsøgsopstillinger m.v.) 

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 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. 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.  

Virksomheden har på forhånd meldt sig til og har modtaget en tilsvarende vejledning, der 

beskriver forløbet.  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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, 

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 5 trin forud for virksomhedsbesøget: 

1. Læs undervisningsmaterialet og eventuelle links. 

2. Tjek virksomhedens hjemmeside. 

3. Ring til virksomhedens kontaktperson og find en dato for besøget, der passer både jer og 

virksomheden. Koordinér 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) Gennemgå og bekræft programmet. 

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

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 



 

 

4. Forbered undervisningen 

5. Gennemfør de undervisningslektioner, der ligger forud for virksomhedsbesøget (fremgår af 

lektionsoversigten). 

Lektioner på skolen før virksomhedsbesøget 

Faglig ramme og baggrund  

Eleverne og de færdigheder i tilegner sig er vigtige i dette forløb, det de skal lære i 

undervisningen, er noget de er nødt til at vide, for at kunne hjælpe virksomheden med at sætte 

robotter til at løse flere opgaver.   Eleverne skal vide, at det er vigtigt at kunne forstå, analysere og 

beskrive en proces for at kunne forbedre en produktion – en forbedring der eksempelvis kan ske 

ved at bruge robotter. Forbedringen er ikke kun for at sikre bedre indtjening for virksomheden, det 

handler også om at forbedre arbejdsmiljøet ved at robotter f.eks. udfører de tunge løft og ensartede 

arbejdsgange. 

Indholdet de enkelte lektioner er forslag, hvor meget din klasse kan nå og hvor meget tid du vil 

bruge på de enkelte områder bestemmer du naturligvis. 

 

Oversigt  Indhold Materiale 

Lektion 

1+2 

Elevevaluering før: 

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

 

Introduktion til forløbet og målene for elevernes læring. De skal 

kende rammen for forløbet om robotteknologi, hvor de blandt 

andet skal besøge en lokal virksomhed. Fortæl evt. kort om 

virksomheden, hvad de laver, og hvorfor I skal besøge dem. I 

kommer til at drøfte virksomheden mere i detaljer i en senere 

lektion.  

 

Gennemgå gerne den opgave, som forløbet afsluttes med, hvor de 

skal kunne beskrive en produktionsproces på virksomheden og 

designe deres egen løsning. Opgaven er nærmere beskrevet i 

Elevark 10.  

 

 

 

 

 

 

Elevark 9 

Tekst om industrielle revolutioner. 

Eleverne læser Elevark 1 Industrielle revolutioner, tal om den i 

plenum. Tegn eventuelt en tidslinje på tavlen, eller en anden 

model du tænker kan bruges. Eleverne skal forstå, at teknologisk 

udvikling er en fortløbende proces, hvor de måske vil opleve en 

femte industriel revolution i deres levetid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevark 1  

https://study.epinionglobal.com/elev/foermaaling/robot


 

 

Viden om robotter i industrien i dag   

Elevark 2 Robotter i industrien indeholder bl.a. en række videoer 

om robotterne i forskellige virksomheder. Elevark 2 er ret 

omfattende, men eleverne bør se videoerne f.eks. i mindre grupper 

og lave en kort præsentation af de syv forskellige typer robotter. 

Elevark 2  

Lektion 

3+4  

Praktisk opgave: Procesoptimering med forskellige opgaver i 

fysik/kemi-lokalet 

Du præsenterer opgaven i Elevark 3 Dippedutproduktion, hvor 

eleverne skal arbejde med produktionsprocesser. Eleverne skal 

arbejde henholdsvis alene og sammen i en gruppe. De skal tage tid 

på produktionstiden. Derefter skal de overveje en række 

ændringer/forbedringer for at nedsætte produktionstiden. 

Opgaven gentages hvor forbedringerne afprøves. 

Materialerne er udstyr m.m., der let kan findes i et fysik-

kemilokale. Alternativt kan eleverne bygge kopier af molekyle-

modeller, der er konstrueret af læreren. 

Elevark 3  

Introduktion til procesdiagram & flowchart og analyse af 

videoer  

 Eleverne lærer hvad et procesdiagram er, og hvordan i det i 

praksis kan bruges til at beskrive en produktionsproces.  

 Eleverne skal kunne analysere og beskrive de 

bevægelser/handlinger en robot udfører. 

 Tre korte videoer Simple bevægelser og Gentagelser og 

viser eksempler på bevægelser. 

 I Elevark 5 er flowchartet udfyldt for de tre videoer.  

 Eleverne har tidligere set præsentationer af de robottyper, 

der findes i industrien. Eleverne kan sammenholde de tre 

robotter på filmene med enkelte robottyper i denne lektion. 

 Derefter skal eleverne se yderligere tre videoer ”Lyde fra 

himlen”, ”Automatisk vanding” og ”Himmelscanning” og 

prøve at analysere og beskrive robotarmens bevægelser på 

et flowchart/procesdiagram. Eleverne kan lave egne 

flowchart eller bruge de vedlagte. 

 Til sidst gennemgås udvalgte flowchart på klassen. Eleverne 

skal bruge flowcharts i den opgave, de får på virksomheden.  

 

 

Elevark 4  

Elevark 5 

 

 

Videoer 

Robotter, 

automatisering 

og effektiv 

produktion 

 

Lektion 

5+6 

Introducere hjemmeopgave om virksomheden 

Eleverne skal inden lektion 7 og 8 forberede sig ved at besøge 

virksomhedens hjemmeside samt evt. søge på nettet om 

virksomheden, hvis det er nødvendigt.  

 

De svar de ikke kan finde hjemme på skolen skal de søge svar på 

under besøget på virksomheden.  

Elevark 8 

 



 

 

  

Scratch  

Eleverne koder deres egne produktionsprocesser i scratch, da de 

fint illustrerer, hvordan man eksempelvis koder CNC-maskiner i 

industrien til at skære mønstre i træ eller metal. 

 

Løsninger findes i lærerarket.  

Elevark 6  

 

 

 

 

Lærerark  

Lektion 

7 

Metode til at designe en produktion (inkl. opgave) 

I dette afsnit får eleverne en metode og et design, som de selv kan 

bruge, når de skal designe en produktionsproces. Det giver dem et 

”landkort” og et sprog, som vil gøre det lettere for eleverne at 

navigere i det produktionsmiljø, som de ser ude på 

virksomhederne 

Eleverne kan bruge ikoner mv. til at ”tegne” en produktionsproces, 

f.eks. på papir eller digitalt.   

Der er fokus på de enkeltdele, en produktion består af.  

Det ideelle er, at eleverne arbejder med at designe produktionen af 

et produkt, som bliver produceret af den virksomhed, som de skal 

besøge. Så kan de sammenligne, når de besøger virksomheden. 

Alternativt kan eleverne bruge den standardopgave, som er nævnt 

i materialet ”Fremstilling af kiks”. 

Uanset hvad vil eleverne kunne bruge metoden, når de skal 

arbejde med elevopgaven, som er beskrevet i Elevark 9.  

Forhindringer og udfordringer (stilles løbende til eleverne i løbet af 

arbejdet): 

Der kan laves udfordringer via kort som eleverne trækker, eller 

læreren kan stille spørgsmål som:  

 Hvordan sikres det at produktet bliver fuldstændigt 

ensartet? 

 Hvordan kontrolleres produktionen, så der ikke er varer 

med fejl eller mangler, f.eks. knækkede kiks? 

 Hvordan sikres det, at personalet overholder 

arbejdsreglerne - f.eks. undgår tunge løft eller monotont 

arbejde? 

 Hvordan kan medarbejderne sikres pauser uden at 

produktionen stopper? 

Elevark 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevark 9 



 

 

I elevmaterialet er der forslag til de ikoner, der kan indsættes på 

planen nederst. Ikonet skal ledsages af en tekst, der beskriver 

funktionen af det indsatte ikon.  

Der udfærdiges desuden en række blanke kort, hvor eleverne selv 

kan tegne/beskrive en robot/maskine, der udfører en del af 

produktionen. 

Lektion 

8 

Gennemgang af Elevark 8 og samtale om det at være gæst på en 

virksomhed 

Elevark 8 skal medbringes til virksomhedsbesøget. 

I sidste lektion inden virksomhedsbesøget er det vigtigt at 

gennemgå forventningerne til eleverne under besøget og hvad 

eleverne kan forvente. Programmet for besøget gennemgås kort for 

eleverne. Formålet med besøget – at lære hvordan man bruger 

robotter i virkeligheden – understreges for eleverne. Med 

baggrund i den telefonsamtale du har haft med virksomheden, kan 

du gøre eleverne opmærksomme på specielle forhold på 

virksomheden. Fortæl hvilken påklædning der er mest 

hensigtsmæssig ved besøget og hvorfor. 

Gennemgå eventuelt Elevark 9 med eleverne. 

Hvis eleverne skal inddeles i grupper så er det en god ide at gøre 

det hjemmefra. Dette aftales med virksomheden.   

Elevark 8 

Elevark 9  

 
Lektioner på virksomhedsbesøget 

Nedenfor er en tidsplan for undervisningen på virksomheden. Det er samlet set godt to timer. På 

mange virksomheder vil det være svært at have en hel skoleklasse med rundt i produktionen 

samtidigt. Det kan både være svært at høre, hvad der bliver sagt på grund af støj i produktionen, 

og det kan være svært at se maskinerne, hvis der er for mange elever rundt om dem. 

Programmet er lavet ud fra, at virksomheden stiller med to personer under rundvisningen i 

produktionen (varer 40 minutter), således at eleverne kan deles op i to grupper af hver 12-14 

elever, som beskrevet ovenfor. Ideelt set kan eleverne deles op i endnu mindre grupper af ca. 6 

elever.  

Der er indlagt 30 minutters buffer i programmet, så programmet eksempelvis kan afvikles kl. 

09.30-12.00.  

Sted           Aktivitet Tid/ 

materialer 

Ankomst 

 Klassen modtages af kontaktpersonen på det aftalte sted og 

alle følges til mødelokalet. 

15 

minutter 



 

 

Introduktion til virksomheden 

I mødelokalet Virksomheden byder velkommen og giver en relativt kort 

præsentation, der indeholder følgende: 

 

1. Hvad producerer virksomheden?  

2. Lidt om medarbejdernes uddannelsesbaggrund  

3. Hvad er et eksempel på en kunde?  

4. Hvordan gør produkterne en forskel i verden og/eller 

for kunderne? 

5. Hvor møder man produktet?  

6. Hvad er det for råmaterialer virksomheden bruger? 

Hvad sker der med dem i løbet af produktionen, og 

hvordan ser produktet ud efter processen?  

7. Virksomhedens brug af robotter/automatisering og 

tanker om, hvordan man har arbejdet med at 

tilrettelægge en effektiv produktion 

 

Virksomheden introducerer kort til rundvisningen:  

 Gennemgang af sikkerhed  

 Hvad skal klassen ud og se?  

25 

minutter 

 

Elevark 8 

Besøg i produktionen 

Produktionen Hver gruppe af elever går rundt med en medarbejder i 

produktionen. Antallet af elever per gruppe er aftalt med 

virksomheden.  

40 

minutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevark 8 

Eksisterende produktion 

Eleverne introduceres til produktionen af et produkt. 

Eleverne ser produktet før og efter og hører om de 

(overordnede) trin i processen.  

 

Virksomheden fortæller om, hvad de har gjort for at 

effektivisere produktionen – herunder hvordan de har brugt 

sensorer, robotter, automatisering m.v.  

 

Eleverne kan her få svar på nogle af spørgsmål, der fremgår 

af Elevark 8 

Potentiel robotløsning/automatisering 

Eleverne tages med til et sted i processen, hvor 

virksomheden fortæller om, hvordan man kunne gøre 

produktionen endnu mere effektiv – og om tiltag, som man 



 

 

overvejer. Det kan eksempelvis være i forhold til 

automatisering, sensorer og robotter. 

 

Virksomheden kan eksempelvis komme ind på:  

 Hvad er vigtigt at være opmærksom på i denne 

produktion?  

 Hvad er det konkret, man kan gøre mere effektivt? 

 Hvad kunne det give mening at automatisere og 

hvordan?  

 Hvilke barrierer er der for automatisering?   

 

Efter nærmere aftale mellem virksomhed og lærer kan 

eleverne tegne eller tager billeder af produktionsprocessen 

herunder ”arbejdsområdet”. De fleste tegninger vil skulle 

indeholde følgende: 

A) Der hvor produktet er inden det behandles (f.eks. en 

palle/kasse). 

B) Dér hvor processen foregår (f.eks. luftblæsning eller 

anden maskine). 

C) Dér hvor produktet skal hen efter behandlingen 

(f.eks. kasse eller samlebånd). 

D) Transport/flytning af produktet (kan være manuelt 

eller automatiseret, eksempelvis i form af et 

samlebånd eller robotarm).  

Mundtlig introduktion til opgaven og mulighed for spørgsmål 

Mødelokalet Læreren opsummerer den opgave, som eleverne skal arbejde 

med i de kommende undervisningsgange (på skolen). 

Virksomheden har introduceret eleverne til 

produktionsprocesser.  

 

Nu skal eleverne arbejde videre med deres eget 

produktionsdesign. Se mere i Elevark 9.  

 

Selve opgaven skal eleverne først løse i de næste lektioner i 

fysik/kemi ”hjemme” på skolen, men besøget på 

virksomheden er en god anledning til at få svar på 

spørgsmål, der kan bruges i besvarelsen.  

 

Virksomheden kan afsluttende spørge eleverne, hvad de har 

fået ud af dagen. 

30 

minutter 

 

 

 

 

Elevark 9 

Tak for i dag 



 

 

Foran 

virksomheden 

Virksomheden følger klassen til døren, og du sikrer, at alle 

elever er med.  

10 

minutter 

Buffer Der er indlagt en buffer på 30 minutter 30 

minutter 

 

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 

Efter besøget hos virksomheden arbejder eleverne videre med opgaven i Elevark 9 med at beskrive 

og designe en produktionsproces. Det foregår i grupper hjemme på skolen i de efterfølgende 

lektioner i fysik/kemi. 

I klassen taler I også om hvad eleverne lærte på virksomheden og i forløbet i det hele taget. Det er 

dit ansvar som lærer, at der bliver samlet op på, hvad eleverne lærte på virksomheden og forløbet i 

det hele taget. Dette for at sikre, at der ikke bliver tale om et enkeltstående arrangement, men en 

vigtig del af et læringsforløb.  

Som afslutning på forløbet indsamler du elevernes besvarelser og sender dem til virksomhedens 

kontaktperson f.eks. som pdf eller powerpoint-præsentation. Virksomheden kvitterer for 

opgaverne, som I har aftalt dette. Opgaven, som eleverne skal løse, er defineret i Elevark 9.  

Hvis klassen når igennem ovenstående, kan der arbejdes videre med at kode processen i Scratch, 

Lego Mindstorm, Fable eller lignende. Det er særligt relevant, hvis klassen har arbejdet med 

kodning tidligere.  

Lektionsoversigt Indhold  Materiale 

Uge 6 (to lektioner)  Læreren starter timen med at samle op på 

virksomhedsbesøget og repetere opgaven.  

Helt kort status fra hver gruppe på, hvor langt de er 

kommet.  

Eleverne arbejder videre og gør deres opgave færdig. 

Opgaven sendes til læreren  

 

Elevark 8  

Elevark 9   

Uge 7 (to lektioner)  Eleverne præsenterer kort deres opgaver. Feedback 

fra lærer og øvrige elever 

 



 

 

Eleverne retter til og sender endelig opgave til 

læreren. Læreren samler og sender til virksomheden. 

 

Elevevaluering efter: 

www.survey.epinion.dk/elev/eftermaaling/robot  
Lærerevaluering: 

www.survey.epinion.dk/evaluering_laerer 

 

Hvordan kan der arbejdes videre med materialet?  
Dette forløb giver en introduktion til at arbejde med robotteknologi i industrien. Der findes en 

række nærliggende muligheder for de skoler, der ønsker at arbejde videre med emnet.  

Forløbet kan eksempelvis udvides til at omfatte Håndværk & Design, hvor der kan arbejdes med 

elektriske kredsløb.  

Forløbet kan suppleres af et besøg på den lokale erhvervsskole, hvor eleverne kan komme mere i 

dybden med relevante uddannelser og arbejdet med automatisering i praksis.  

Må vi ændre indholdet?  
Det samlede forløb, som beskrevet ovenfor, er udviklet i samarbejde med en faglærer, der 

underviser i fysik/kemi i udskolingen med bidrag fra øvrige ressourcepersoner, 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. Hvis du ønsker ændringer, 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, således at 

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. 

https://survey.epinion.dk/elev/eftermaaling/robot
http://www.survey.epinion.dk/evaluering_laerer


 

 

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 
Chefkonsulent Anders Mikkelsen, ami@da.dk, 29 200 383. 

Se endvidere www.da.dk/aabenvirksomhed/   
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