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HAR DU SPØRGSMÅL TIL LIFE FORLØB?
SKRIV TIL: LIFESUPPORT@LIFE.DK

VELKOMMEN TIL  

PLASTMISSIONEN
Kære lærer 

Tak, fordi du har booket “Plastmissionen”. På 
de næste sider kan du læse en kort introduktion 
til forløbet.

Du står nu med din materialekasse, LIFE Kit. 
Når du har kigget kassen igennem, skal du 
gå ind på vores digitale platform, mylife.dk. 
Her finder du en lærervejledning med alle 
informationer om forløbet.

Vi har lagt mange kræfter i at udvikle et 
undervisningsforløb, som kan være med til 
at vække danske elevers begejstring for 
naturvidenskab. Hvis du har spørgsmål, ris eller 
ros, er du altid velkommen til at kontakte os på 
lifesupport@life.dk eller telefon 22 34 48 96.

God fornøjelse!

Christine Antorini
Adm. direktør i LIFE Fonden



I “PLASTMISSIONEN” ARBEJDER 
ELEVERNE MED VERDENSMÅL 12 

KOM GODT I GANG MED “PLASTMISSIONEN”  
FIND LÆRERVEJLEDNING OG MEGET MERE PÅ MYLIFE.DK

INTRODUKTION
Plast er på godt og ondt en uundværlig del af vores hverdag.  
I ”Plastmissionen” skal eleverne undersøge, om det er muligt  
at producere bæredygtige plastcovers til mobiltelefoner.

Kan vi gøre plast til et mere bæredygtigt 
materiale? Den stigende produktion af plast 
belaster hvert år klimaet, samtidig med at alt for 
meget plast ender som forurening i naturen.
 
I ”Plastmissionen” bliver eleverne en del af en 
fiktiv virksomhed, som producerer plastcovers 
til mobiltelefoner. Deres mission er at finde ud 
af, hvordan produktionen af plastcovers kan 
blive mere bæredygtig. Undervejs i forløbet skal 
eleverne bl.a. arbejde med:

• Det digitale program LCA Pro Tool, hvor   
 eleverne laver en livscyklusvurdering (LCA)   
 af deres plastcovers.

• ”Plastkødben” produceret af LEGO, som   
 eleverne bruger til at kvalitetssikre forskellige  
 typer af plast.

• En række grafiske materialer og    
 animationsfilm, der understøtter arbejdet   

 med fagord som bæredygtighed, livscyklus,  
 affaldshierarki og den kemiske opbygning   
 af plast.

Du kan læse mere om det faglige indhold, 
forløbets opbygning og de didaktiske 
overvejelser i lærervejledningen på mylife.dk.
Forløbet er udviklet i samarbejde med 
LEGO Koncernen med faglig sparring fra 
Plastindustrien og DTU.

”Ansvarligt forbrug og 
produktion.”

FORLØBSOVERSIGT
STRESSTEST

Plastdilemmaet

Velkommen til CoverIt

Lav bioplast

Plastens kemi

Plast som affald
Transportstrategier

Præsenter jeres LCA

Test én plasttype

Test flere  
plasttyper

Identificer plasttyper
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LÆRINGSMÅL 
”Plastmissionen” tager udgangspunkt i Fælles Mål og de 
fire naturfaglige kompetencer.

Læs mere i afsnittet ”Fagligt indhold” i lærervejledningen 
på mylife.dk.

DIN FORBEREDELSE 
I lærervejledningen kan du læse om din forberedelse til 
undervisningsforløbet. Det er fx en fordel, hvis eleverne 
tidligere har arbejdet med atomer og molekyler.

Læs mere i afsnittene ”Din forberedelse” og 
 ”Forudsætninger” i lærervejledningen på mylife.dk.

SIKKERHED 
I LIFE Kit ligger et papir med oplysninger om sikkerhed 
og opbevaring af materialer. Læs mere om sikkerhed i 
lærervejledningen på mylife.dk. 

PLANLÆGNING 
”Plastmissionen” varer 24 lektioner fordelt over fire uger. 
Vær opmærksom på, at der skal gå en uge imellem 
enkelte dele i aktiviteterne ”Covers af bioplast?” og 
”Stresstest”.

Læs mere i afsnittet ”Organisering” i lærervejledningen 
på mylife.dk.

SEND MATERIALER RETUR 
Materialerne i LIFE Kit skal snart bruges af en anden 
klasse. Husk derfor at sende materialerne retur, når du  
er færdig med forløbet.

Læs mere i indholdsoversigten, der ligger i LIFE Kit.

KONTAKTOPLYSNINGER 
Du er altid velkommen til at kontakte os på  
lifesupport@life.dk eller tlf. 22 34 48 96.



BESØG LIFE.DK OG TILMELD DIG NYHEDSBREVET

OM LIFE

LIFE CAMPUS LABLIFE MOBIL LAB

MY:LIFE LIFE KIT

I LIFE Campus kan klassen arbejde videre med LIFE 
Forløbet. Her vil elever og lærere møde naturfaglige labo-
ratoriemiljøer, der svarer til dem, som forskere arbejder i.

Flere af LIFE Forløbene kan udvides med et besøg i et fuldt 
udstyret laboratorium, hvor undervisere fra LIFE leder det 
eksperimentelle arbejde sammen med klassens lærer.

MY:LIFE er den digitale læringsplatform, som du og dine 
elever skal bruge til alle LIFE Forløb. Her finder du også 
lærervejledninger og lærerguider.

Når du booker et LIFE Forløb, modtager du et LIFE Kit 
med fysiske undervisningsmaterialer, som klassen skal 
bruge sammen med MY:LIFE.

LIFE står for læring, ideer, fascination og eksperimenter. 

Vi er et nyt, landsdækkende og almennyttigt 
læringsinitiativ. Vores mission er at styrke børn og 
unges interesse for naturvidenskab i skoler og på 
ungdomsuddannelser. Det gør vi ved at udvikle 
naturfaglige undervisningsforløb, som vi tilbyder 

gratis til skoler og ungdomsuddannelser. I alle 
undervisningsforløb fra LIFE arbejder eleverne med 
aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et LIFE Forløb 
understøtter den almindelige undervisning og lever op 
til relevante Fælles Mål i grundskolen og faglige mål på 
ungdomsuddannelserne.


