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Intro til SO forløbet:
”Arbejdsmiljø”
Teknologi & kemi
FOKUS PÅ KEMIKALIER OG FOREBYGGELSE AF KEMISKE
PÅVIRKNINGER I ARBEJDSMILJØET

SO forløb – Tema ”arbejdsmiljø”
I dette tværfaglige forløb mellem kemi og
teknologi har vi fokus på arbejdsmiljø – og sætter

især fokus på kemikalier i arbejdsmiljøet.
I vil lære om hvad man forstår ved et godt
arbejdsmiljø og om, hvordan man sikrer, at vi alle
sammen kan gå på arbejde uden at blive syge og tage skade.
I skal undersøge en branche/en type job og komme med et bud på, hvordan man kan fremstille et produkt, der

løser et problem mht. arbejdsmiljøet for netop denne type medarbejder.

Teknologifaglige mål
Faglige mål
 Anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med produktudviklingsprocessen

 Idegenering til løsninger og produkter
 Fiskemodel
 Anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og i

forbindelse med produktudviklingsprocessen
 Redegøre for teknologiens samspil med det omgivende samfund (i et nationalt og globalt perspektiv)
 Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Teknologifaglige mål
Kernestof


Indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information om problemet



Analyse og dokumentation af problemet, herunder problemets årsager og konsekvenser



Bestemmelse af relevante myndighedskrav



Metoder til idégenerering, sortering og udvælgelse



Arbejdsmiljø



Vurdering af produktets samspil med samfundet

Kemifaglige mål
Faglige mål


Anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger



Tilrettelægge og gennemføre simpelt kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde under hensyntagen til

laboratoriesikkerhed og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser


Indsamle, efterbehandle, analysere og vurdere iagttagelser og resultater fra eksperimentelle data



Gennemføre og vurdere beregninger ved undersøgelser af simple kemiske problemstillinger



Anvende fagets viden og metoder til at identificere, beskrive og diskutere kemiske
problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag eller den aktuelle debat og til at udvikle og vurdere løsninger



Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kemifaglige mål
Kernestof
 Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
 Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, titrering, vejeanalyse

og spektrofotometri
 Kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde

SO – faglige mål
 Undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og
udarbejde en problemformulering
 Søge, vurdere og anvende fagligt relevant information

 Kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af
problemstillingen
 Perspektivere den behandlede problemstilling
 Vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen

SO faglige mål - konkretiseret
SO faglige mål

Konkretisering i ”Arbejdsmiljø”- forløbet

undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden
og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering

Undersøger problemstillinger mht. arbejdsmiljø – med fokus på kemiske stoffer og
udarbejder problemformulering
Kombinere fagspecifik viden og metoder:
• Kemi: Eksperimenter & Fagspecifik viden: (SLP, substitutionsprincip, fortynding,
grænseværdier osv.)
• Teknologi: Problemformulering, Idegenerering, Produktudvikling, Teknologivurdering,
Generelle metoder: Informationssøgning. Empiriske undersøgelser.

søge, vurdere og anvende fagligt relevant information

Informationssøgning. Kvalitativ metode/interview.

kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af
empiri og bearbejdning af problemstillingen

Se ovenfor….

perspektivere den behandlede problemstilling

Fremlæggelser i Teknologi og Kemi – med afsluttende perspektivering til anden branche,
fag, problemstilling osv.
Karrierekompetencer (Kendskab til forskellige brancher)

demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som
skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og
fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse

Faglig formidling – mundtligt i kemi og teknologi ved gruppefremlæggelser

vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger
i arbejdet med problemstillingen

Ved afsluttende opsamling (klassediskussion)
Ved udfyldelse af selvevalueringsarket til SO

kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig
refleksivt til egen læreproces og eget arbejde

Tage noter til foredraget: Arbejdsmiljøproblemer i rengøringsbranchen
Feltarbejde – kvalitativ undersøgelse / Interview
Mindmap. Skitser.
Problemorienteret projektarbejde. Gruppearbejde. Planlægning og organisering

Dokumentationer i forløbet
Kemi

PP om øvelsen ”Lightergas”
PP om øvelsen ”Fortyndiger og
bestemmelse af koncentration ved
absoransmåling.

Teknologi

SO

• Analyse arbejdsmiljøbelastninger af udvalgt
branche: brainstorm, problemtræ, myndighedskrav,
problemformulering, forberedelse til (og evt.
resulter fra) feltarbejde/interview
• Produktudvikling: idékatalog, idéudvikling (noter
fra kreativ teknik), produktbeskrivelse (med viden
fra kemi)
• Skitse af produkt m. tilhørende
produktkrav/specifikationer
• Konsekvensvurdering af udarbejdet produkt
• Præsentation m. tilhørende ”talekort” til
fremlæggelsen

Selvevaluering - SO

Klassens skema
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GOD ARBEJDSLYST

