
Beton,	et	stærkt	materiale	
	
 
 
Fag Natur/teknologi 

Forløbet kan udvikles ved at kombineres med 
Håndværk og Design 

Klassetrin 6. klasse 
Kompetenceområde Undersøgelse, kommunikation  
Færdigheds- og vidensmålpar Eleverne kan identificere stoffer og materialer i 

produkter 
Eleverne har viden om stoffers og materialers 
egenskaber og kredsløb 
Eleverne kan udvikle enkle produkter 
Eleverne har viden om udvikling og vurdering af 
produkter 
Eleverne kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig 
med brug af naturfaglige og teknologiske fagord 
og begreber 
Eleverne har viden om naturfaglige og 
teknologiske fagord og begreber 
 

 
Beton,	et	stærkt	materiale 

Manchet	
Eleverne besøger en betonfabrik, ser hvordan betonen fremstilles og undersøges og taler med de ansatte. Herefter arbejder 
eleverne med selv at fremstille produkter af gipsbeton og undersøge deres egenskaber. 

Formål	
Formålet med forløbet er at eleverne arbejder med materialet beton og selv udvikler enkle produkter. 
I undervisningsforløbet arbejder eleverne med forståelse af produktion og anvendelse ag byggematerialet beton. Eleverne 
tilegner sig bred viden om materialets fremstilling, egenskaber og muligheder gennem både at besøge en fabrik, stille 
spørgsmål til personalet, se de forskellige arbejdsprocesser, og efterfølgende selv arbejde med materialet gennem konkret 
produktion af anvendelige lysestager, skamler med videre. Forløbet er i høj grad baseret på elevernes egne oplevelser og 
handlinger. 
  

Omfang	
Forløbet består af en hel dags udeskole på betonfabrikken, og af to efterfølgende dobbeltlektioner på skolens udearealer 
hvor eleverne arbejder med selv at fremstille produkter. 
 
Udarbejdet af Jacob Holthe Bro og Karen Barfod 



Planlægning		
	
Eleverne har tidligere arbejdet med råstoffer og stoffers kredsløb. 
Inden forløbet har eleverne læst om betons anvendelsesmuligheder og bestanddele i deres bøger. Eleverne har desuden haft 
som opgave på en gåtur at identificere bygninger og andet i nærområdet, der består af beton, og set på dem i lup for at 
identificere forskellige bestanddele.  
 
 

Omsatte	læringsmål	
 
Nedenfor er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål. 
 
Kompetenceområde Kompetencemål 
Undersøgelse Teknologi og ressourcer 
 
Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål 
Eleverne kan identificere stoffer og materialer i 
produkter 
Eleverne har viden om stoffers og materialers 
egenskaber og kredsløb 
 

Eleverne har viden om hvordan beton 
produceres. 
 
Eleverne kan undersøge, hvad beton består af og 
bruges til. 
 
Eleverne kan selv fremstille produkter i 
gipsbeton. 
 
Eleverne kan undersøge træk- og brudstyrken i 
egne produkter. 

Eleverne kan udvikle enkle produkter 
 
Eleverne har viden om udvikling og vurdering af 
produkter 
 

 
 
Kompetenceområde Kompetencemål 
Kommunikation Ordkendskab 
 
Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål 
Eleverne kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig 
med brug af naturfaglige og teknologiske fagord 
og begreber 
 
Eleverne har viden om naturfaglige og 
teknologiske fagord og begreber 

Eleverne kan skrive en 
produktionsprocesbeskrivelse 

	
Undervisningsaktiviteter	
 
Eleverne besøger en betonfabrik, ser hvordan betonen fremstilles og undersøges og taler med de ansatte. Herefter arbejder 
eleverne med selv at fremstille produkter af gipsbeton og undersøge deres egenskaber. 
Elevlitteratur kan alt efter niveau være Veje og Christensen (1998) NaTek 5, s. 13 eller Dalgaard, Rahrbek og 
Lütken (2006) fra Natur til teknik, Konstruktion 2, s. 45 og/eller Den Store Danske om beton: 



http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Murerarbejde_og_-
v%C3%A6rkt%C3%B8j/beton  
 

Tegn	på	læring	
 
Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de 
konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. 

Nedenfor er opstillet tegn på læring for hvert læringsmål i tre niveauer.  

Omsatte læringsmål Tegn på læring  

Eleven kan undersøge, hvad beton består af og 
bruges til. 

Niveau 1: Jeg deltager aktivt i besøget på 
betonfabrikken Unicon A/S.  

Niveau 2: Jeg stiller relevante spørgsmål til 
betonfabrikkens personale 

Niveau 3: Jeg indgår i diskussioner og stiller 
opfølgende spørgsmål til fabrikkens personale 

Eleven kan producere produkter af beton. Niveau 1:  Jeg følger instruktionen til produktion 
af en gipsbetonplade og støber en 
gipsbetonplade. 

Niveau 2: Jeg anvender min viden om 
materialeforhold i beton til blanding af gipsbeton 
og blander gipsbeton. Jeg justerer på materialer i 
blandingen og støbningen for at øge styrken af 
betonen. 

Niveau 3: Jeg opstller hypotese og undersøger 
max. belastning for gipsbetonpladen, som 
han/hun har produceret. 

Eleverne kan beskrive processen ved 
produktionen af beton på en betonfabrik 

Niveau 1: Jeg beskriver skriftligt delprocesser i 
produktionen af beton på en fabrik. 

Niveau 2: Jeg anvender fagord til skriftligt at 
beskrive delprocesser i produktionen af beton pa 
en betonfabrik. Fagordene kan være cement, 
flyveaske, brændt kalk, beton, armeret beton, 
hærdning, blandingsforhold, mørtel. 

Niveau 3: Jeg skriver en fyldestgørende 
kronologisk og faglig beskrivelse af 
produktionsprocessen for beton. 

 



Evaluering	i	planlægningsfasen	

Undervejs i forløbet kan elevernes brug af fagudtryk før, under og efter besøget på betonfabrikken give læreren viden om, 
hvorvidt eleverne har tilegnet sig termerne. Desuden kan elevernes konkrete forsøg og fejlslagne produkter give læreren 
viden om eleverne er i stand til at justere på betonblandingen for at skabe et bedre produkt.	

Gennemførelse	
 

Undervisningsaktiviteter, forberedelse i klassen 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Læreren aftaler besøget med fabrikken. Læreren samtaler 
med det personale der står for besøget om målet med 
besøget, elevforudsætninger, mulige risici og om muligheden 
for at eleverne deltager aktivt. 
Læreren præsenterer forløbet og læringsmålene for 
eleverne. 
Læreren introducerer beton som materiale for eleverne i 
klassen, og sætter eleverne i gang med at formulere 
spørgsmål. 

Eleverne gennemgår sammen med læreren læringsmålene 
for forløbet. Eleverne orienterer sig på fabrikkens 
hjemmeside. 
Eleverne forbereder spørgsmål til fabrikkens personale. 

	
Undervisningsaktiviteter, besøget på fabrikken 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Læreren laver forventningsafstemning med eleverne. 
Læreren samler op på (sammen med eleverne) hvad 
formålet med besøget er. 

Eleverne hører efter hvad personalet siger. Eleverne føler på 
materialerne, løber i dyngerne og får sanselige og fysiske 
opleveler med materialet. 
Eleverne er med til at lave betonprøver. 
Eleverne stiller relevante spørgsmål til personalet og indgår 
i dialog med dem. 
Eleverne tager prøver af materialet med hjem til senere 
undersøgelse. 

	
Undervisningsaktiviteter, opfølgning hjemme 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Læreren starter opsamling på besøget. 
Læreren igangsætter støbearbejdet ude. 

Eleverne fortæller om deres indtryk. Eleverne fortæller om 
deres nye viden. Eleverne skriver en 



produktprocesbeskrivelse derhjemme. 
Eleverne støber først en gipsbetonplade, herefter forskellige 
produkter af gipsbeton (lysestager, magneter osv). 

	
Undervisningsaktiviteter 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Læreren samler eleverne kort og forklarer hvordan 
styrken målet i betonen. 
Læreren samler op på forløbet inde med eleverne og 
diskuterer målopfyldelsen. 

Eleverne måler styrke i deres gipsbetonplader ved at placere 
dem på to klodser, og langsomt øge belastningen på midten. 
 
Eleverne gennemgår læringsmålene for forløbet og samler op 
sammen med læreren på hvilke dele de lærte af, og hvilke 
dele der kunne justeres. Eleverne diskuterer forholdet 
mellem læsning, ekskursion og praktisk arbejde med 
læreren. 

	
Find mere inspiration på:  
http://www.clioonline.dk/haandvaerkdesignfaget/emner/materialekendskab/forarbejdet-materiale/beton/magneter-i-
beton/ (kræver login) 
http://blog.bettinaholst.dk/stoeb-i-beton/ 

	

Evaluering	
 
Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte [både af eleverne selv og af læreren]. Denne vurdering 
foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.  
 



Elevernes læringsudbyt te  – se lvevaluer ing 
Eleverne får deres egne oplevelser med hjem fra besøget på 
fabrikken. Eleven har selv produceret anvendelige 
genstande som eleven får med hjem. 

Elevernes læringsudbyt te  – lærerens vurder ing 
– feedback 
Læreren vurderer løbende elevens mundtlighed og kommer 
med opfølgende, understøttende eller uddybende spørgsmål. 
Læreren arbejder med eleverne i produktionen af deres 
produkter og ser de endelige produkter. Læreren vurderer 
den skriftlige produktprocesbeskrivelse og giver skriftlig 
tilbagemelding. 

Lærerens undervisning – se lvevaluer ing 
Læreren overvejer løbende i hvilket omfang 
undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå 
læringsmålene gennem ders brug af fagudtryk for praktiske 
arbejde. læreren giver feedback på  produkterne 

Lærerens undervisning – e levens vurder ing – 
feedback 
Klassesamtale om læringsmål og forløbets struktur den 
sidste gang. 

 
 
 
 
 



 


