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INDLEDNING
Undervisningsforløbet Passage Til Virkeligheden (PTV) er tænkt som et læringsrum, der giver elever
(og lærere) mulighed for at møde virkeligheden uden for skolen. Virkeligheden skal her forstås som
lokale virksomheder i Sønderborg Kommune. Eleverne vil gennem praktisk arbejde med forskellige
faggrupper, opnå en større bevidsthed om fremtidige karrieremuligheder.
Elevernes møde med den situerede virkelighed bidrager til, at de oplever følelsen af succes, og dermed
øger muligheden for egen trivsel. Læringen hos eleverne skabes ved, at de finder løsninger med de
midler, som de har til rådighed samt at fejl og overraskelser er uundgåelige, og kan bruges til at se nye
muligheder.
PTV anvender pædagogisk/didaktiske metoder, hvor handlings- og anvendelsesorienteret
undervisning knyttes til virkeligheden, og derved understøtter skolernes arbejde med den åbne skole.
Med andre ord er hensigten med dette undervisningsforløb at øge kontakten mellem elever, lærer og
erhvervslivet, - kombineret med et indblik i erhvervslivets betingelser, samt et stærkt islæt af moderne
teknologi.
Sønderborg Kommune er et af de større industrielle områder i Danmark, og har som følge heraf brug
for kvalificeret arbejdskraft. PTV understøtter denne proces ved at introducere eleverne til de
erhvervs- og karrierevalg området efterspørger.

Eksempel…
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INTRODUKTION TIL PTV LÆRERKURSET
Formålet med lærerkurset er at give jer lærere en pædagogisk didaktisk indsigt i hvilke teorier og
metoder, der ligger til grund for afvikling af de 10-15 lektioners undervisning på jeres skole - dvs. inden
I kommer på Perlegade 52 til selve aktivitetsdagen.
Desuden vil I få en introduktion, til den faglige baggrund der ligger, i de faggrupper som er
repræsenteret i projektet, samt ”jobbeskrivelser” til de enkelte faglige aktiviteter, som eleverne skal
arbejde med hjemme på skolen, og på aktivitetsdagen.
Selve lærerkurset er sammensat af følgende indhold:
1. Traditionelle håndværksfag:
A. Tømrer
B. Elektriker
C. VVS
D. Murer
E. Byggemarked
F. Struktør
G. Byggeleder
2. Fag i Industrien:
A. Industritekniker
B. Værktøjsmager
C. Automatiktekniker
3. Supplerende aktiviteter
4. Lektionsplan for undervisningen på skolen.

5. Projektværktøjer - Grafisk facilitering
6. Didaktisk baggrund.

På billedet på næste side ses et eksempel på en illustration af hele forløbet.
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1. TRADITIONELLE HÅNDVÆRKSFAG
I PTV-projektet arbejdes der med følgende traditionelle håndværksfag: Tømrer, Elektriker, VVS, Murer,
Byggeleder/Projektleder, Byggemarked (sælger/assistent) og Struktør.
Med traditionelle menes, at det er de fag som oftest forbindes med det ’at være håndværker’.
I næste kapitel ser vi på fag i industrien; - Industritekniker, Værktøjsmager, Automatiktekniker - som
oftest ikke opfattes som ’håndværk’ - men da disse fag, netop også er placeret på erhvervsskolerne og
på samme måde, ofte er sammensat efter samme model med en periode på skole, efterfulgt af en
periode i virksomheden (praktik), benævnes disse industrifag også som ’håndværk’.

Herunder beskrives kort de enkelte fag som er med i PTV, samt hvilke opgaver eleverne skal arbejde
med, både hjemme på skolen i de forberedende lektioner, og på selve aktivitetsdagen på Perlegade
52, i model-huset som er opført der.
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Detaljerede Job-beskrivelser og opgaver for hvert fag, findes i det medfølgende Elev-hæfte.

A. TØMRER

En Tømrer arbejder primært i træ, - og arbejder med nybygning,
ombygning eller renovering af ældre byggeri.
Opgaven for eleverne er at montere et vindue i model-huset. Her
skal eleverne både bruge skrue-maskine, vaterpas, kiler og lign. for
at skrue vinduets træramme fast i hullet på model-huset.

B. ELEKTRIKER

En elektriker reparerer og installere store og små elektriske anlæg,
samt laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter
ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger.
Opgaven for eleverne er at trække ledninger, montere afbryder og
lampeudtag i model-huset.
Her skal eleverne bruge lednings-søger, skruetrækker, samlemuffer,
afbryder/kontakter og lign., - så der kommer lys i en lille LED-pære (12 volt).

C. VVS

Som vvs-uddannet arbejder du med vand, varme, gas og ventilation.
Du kan specialisere dig inden for flere forskellige områder, herunder
varme, sanitet, tagdækning og ventilation.
Opgaven for eleverne er at montere et afløb med vandlås på en
håndvask i model-huset.
Her skal bruges afløbsrør og bøjninger (en vandlås), Glidefedt, - samt
kiler, Patentbånd eller lign. for at fastgøre rørene. Vandlåsen testes
med vand… - kan den holde tæt?
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D. MURER

Idet matematik er gennemgående for stort set alle fag indenfor håndværk, - har vi, for murerfaget
valgt at lade eleverne arbejde praktisk med matematik, - både som en del af forberedelsen
hjemme på skolen, samt på selve aktivitetsdagen.
I lektionerne som I afvikler hjemme på skolen, skal eleverne undersøge følgende matematiske
spørgsmål;
1. Hvor mange mursten går der til at bygge en m2 mur?
2. Hvor mange mursten er der i en lille mur på skolen?
(I muren skal der gerne være vinduer og evt. en dør.)
Tæl først – og beregn evt. bagefter.
3. Hvor mange mursten er der i en stor mur på skolen?
Lav en skitse af muren - som eleverne målsætter.
Faktaboks:
En mursten er 228 mm lang, 108 mm bred og 54 mm høj - og fugerne som regel 12 mm brede.
Forbruget er 63 stk. pr. m2 facade (mur), - men for at tage højde for spild ved tilpasning og
håndtering, anbefales det altid at regne med 66 stk. pr. m2.

Skalmure model-huset

Derudover findes der i Elevhæftet en skitse med målene på model-huset i Perlegade 52.
Eleverne skal udregne hvor mange mursten man skal bruge, hvis man skulle skalmure model-huset.
Resultatet kan medbringes og afleveres på aktivitetsdagen, - alternativt kan opgaven laves på
aktivitetsdagen. Svaret indgår i konkurrencen.
Faktaboks:
I mere end 800 år har tegl/mursten været anvendt som byggemateriale her i landet. Fra Italien
bragte munke teglbrændingsteknikken og murerhåndværket til det nordlige Europa, og da
leret fandtes i rigelige mængder og var let tilgængelig, afløste teglstenen hurtigt de tunge og
uhåndterlige kampesten som byggemateriale.
Næsten alle danske ler sorter er fra den tertiære istid, og opstået ved forvitring af bjergarter til
ler partikler. Teglværkerne skelner mellem ”rødler”, som giver røde mursten ved brænding, og
”blåler” også kaldet mergeller, som giver gule mursten ved brænding.
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Murerfagets vigtigste materiale – murstenen.
I denne film fra Petersen Tegl A/S kam man se hvordan der produceres mursten maskinelt og ved
håndkraft https://youtu.be/Afotw3PnHbY

E. BYGGEMARKED

En ekspedient i et byggemarked arbejder
med vejledning og salg af materialer til
forbedring og fornyelse af boligen.
Arbejdet i et byggemarked byder på mange
spændende udfordringer, og det handler
ikke kun om at sælge, men også om at
have overblik til at rådgive kunderne i
forhold til de mange forskellige varegrupper, samt at have kendskab til værktøj, maling,
haveredskaber og isenkram mv.
Arbejdet kræver også viden om butiksprofil, butikskoncept, butiksøkonomi og varens vej fra
producent til forbruger.
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Salgs- og trælastekspedienten spiller dermed en vigtig rolle i håndværksmesterens
forsyningskæde, også kaldet Supply Chain, da han eller hun sikrer at der hele tiden er de
byggematerialer til rådighed, der skal bruges i byggeprojektet.
Denne film viser en trælast set fra oven https://youtu.be/EB1iSRsZPJI

’Byggemarkedet’ opgaven for eleverne er at udlevere de materialer, som de andre, har brug for til
at løse deres opgaver.
Det er ikke altid sikkert at Byggemarkedet har de varer på lager som kunden eller håndværkeren
ønsker, - så skal de først bestilles hjem. Der kan derfor gå lidt tid inden kunden kan få sin varer.
Det simulerer vi ved at kaste med en terning. Kunden skal vente 30 sekunder pr. antal ’øjne’ som
terningen viser (matematik), - før de kan få udleveret deres varer.
(Se note om rollefordeling under ’Byggeleder’)

F. STRUKTØR

En Bygnings-struktør er med til at bygge boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og ikke mindst
tunneller, og der bliver brug for rigtig mange i fremtiden.
En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Du arbejder meget i beton,
granit og sten. Arbejdet er fysisk krævende.
Her skal eleverne prøve at ’støbe’ et betongulv. – Her er de
afhængige af at Værktøjsmageren har lavet (3D printet) nogle
såkaldte ’støbefødder’ hjemme på skolen. (Se opgaven for
’Værktøjsmageren’ omkring 3D print)
På aktivitetsdagen de 3D printede støbe-fødder (sammen med
nogle købte støbe-fødder) placeres i hullet i gulvet inden for døren i
huset, - et rionet lægges oven på.
Vi hælder ikke beton ovenpå – men ’leger’ i stedet og bruger en
træplade som det øverste lag i gulvet…
(Se note om rollefordeling under ’Byggeleder’)
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G. BYGGELEDER

En Byggeleder søger for at alt forløber som planlagt, - er oftest en faglig uddannet person som med
ekstra kurser eller en ingeniør eller projektleder uddannelse, - og er således med til at styre
projektet i mål.
En eller to af eleverne skal varetage denne rolle, - men idet erfaringen har vist at de på selve
aktivitetsdagen oplever megen ventetid, - så har valgt at slå byggelederen sammen med de to
ovenstående opgaver, således at Byggelederne også varetager Byggemarkedet, såvel som Struktør
opgaven.
Struktørens opgave med at designe og 3D printe støbefod, kan naturligvis løses – og arbejdes med
hjemme på skolen, af flere elever.
Byggelederens opgave er endvidere at dokumentere projektet – det gør vi ved at de skal tage
billeder med et Instamatic kamera.
De har 10 billeder til deres rådighed.

2. FAG I INDUSTRIEN:
A. INDUSTRITEKNIKER

En Industritekniker arbejde ofte med CNC maskiner, hvor metal kan formes i computerstyrede
maskiner. Du arbejder med mange forskellige computerstyrede værktøjsmaskiner, der kan
bearbejde metal til både de største dele i en vindmølle ned til den mindste del i en motor. De både
drejer, fræser og borer i metal, og programmerer maskinerne som udfører arbejdet.
Opgaven for eleverne er at skrive en såkaldt G-kode til en CNCmaskine, som kan udarbejde en bore-skabelon til op hæng af et
beslag. G-kode skal afvikles på CNC-maskinen, - som i stedet for
et (farligt) roterende skære værktøj, - har påmonteret en
tuschpen. Der tegnes på et stykke pap, i stedet for at skære i
metal.
Eleverne skal selv skrive kode som får maskinen til at bevæge
sig – fx hen til et X-Y punkt hvor der skal tegnes en cirkel
(=bores et hul).
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B. VÆRKTØJSMAGER
En værktøjsmager eller værktøjstekniker arbejder med
fremstilling af værktøjsdele og med samling af dele til et
færdigt værktøj. Delene bliver fremstillet på både manuelt
betjente og CNC-styrede maskiner, dvs. computerstyrede og
programmerbare.
En værktøjsmager arbejder bl.a. med at lave forme til
produktion af plastik- eller metaldele - fx forme til at
producere dele til mobiltelefoner.
Eleverne skal her selv prøve at stå ved en (manuel) Plaststøbemaskine, betjene den, og støbe en
serie af emner.
Her er formen givet på forhånd, - men eleverne får en indsigt i hvordan sprøjtestøbe processen
virker, - hvilken temperatur materialet skal have, samt hvilken faktorer spiller ind for at få et pænt
færdigstøbt emne.

Derudover skal eleverne hjemme på skolen arbejde med at designe og tegne en Støbe-fod i 3D
tegneprogrammet ’TinkerCad’. (>> Se instruktionerne i at tegne i TinkerCad) – og de skal 3D printe
et par stykker som de skal have med til den dag de skal arbejde i huset.
Her får eleverne en indsigt i design og prototyper med 3D print – samt den industrielle
masseproduktion vha. sprøjtestøbning.

Plastindustrien
Sprøjtestøbning
Den mest udbredte proces til massefremstilling af plastprodukter, og den mest effektive metode til
produktion af produkter med såvel simple som komplekse former. Sprøjtestøbte emner spænder vidt.
Fra meget små emner som dele til armbåndsure, Legoklodser eller høreapparater til store emner som
f.eks. havemøbler og kofangere til biler.
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Faktaboks: Ved sprøjtestøbning anvendes sædvanligvis termoplast, som er en fællesbetegnelse for
de plasttyper, som kan formes ved opvarmning, og som bliver fast igen ved nedkøling. Denne
proces kan gentages mange gange, og derfor kan affald og gamle produkter i termoplast smeltes og
genanvendes. Termoplasttyperne udgør ca. 85 % af verdens samlede plastforbrug

Støbeprocessen gennemgår følgende steps;
1. Plastråvarer i pulver- og granulatform tilføres maskinen gennem en fødetragt.
2. Plastmaterialet transporteres af snekken gennem maskinens cylinder og blødgøres ved varme
fra omsluttende varmelegemer og friktionsvarme som følge af snekkens rotation.
3. Efter endt plastificering indsprøjtes et nøje afmålt mængde plast i den lukkede og afkølede
form (som kan være produceret af Sønderborg Værktøjsfabrik) – også kaldet et værktøj.
Indsprøjtningen sker under stort tryk = 1000 - 2000 bar, 1 bar = 1 kg på 1 cm2
4. Plastmassen størkner, formen åbner sig og det færdige emne udskydes af formen. Der er
normalt ikke behov for efterbearbejdning.
Processen er illustreret på billedet nedenfor

Kilde: www.plast.dk
Skruelåget på en vand-/sodavandsflaske støbes på denne måde.
Under hver fyldning sprøjtes plastik ud i 128 forme, og hele processen tager kun 2,8 sekunder.
Lidt matematik:
60 sek. / 2,8 sek. X 128 = 2742 stk. i minuttet - hvad giver det i timen?
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Indenfor sprøjtestøbning skal man bruge følgende
erhvervsgrupper: plastmagere, industrioperatører,
maskiningeniør med plast som speciale, værktøjsmagere
(som fx på billedet til højre, kilde: www.sv.dk)

Værktøjer til sprøjtestøbning til medicoindustrien.

C. AUTOMATIKTEKNIKER

I den moderne industriproduktion udføres mange af de krævende, tunge og ensformige opgaver af
maskiner, transportbånd og robotter - fx flytning og pakning af produkter og andre processer.
Maskinerne styres bl.a. via væsketryk (hydraulik), lufttryk (pneumatik), elektromotorer og magneter og et væld af relæer, optiske, elektriske og mekaniske følere.
Som automatiktekniker lærer du den slags maskiner, robotter, elevatorer, rulletrapper og andre
systemer grundigt at kende. Du bliver i stand til at sætte maskinerne op og indstille til produktion og
processer, finde fejl og også reparere på de forskellige dele.
Opgaven for eleverne er her at ’indstille’ eller programmere en lille logisk styring til styring af en
aktuator-motor.
Motoren skal bruges til at åbne og lukke f.eks. et vindue.
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3. SUPPLERENDE AKTIVITETER
Idet kun en enkelt gruppe af elever (håndværkere) arbejder i model-huset ad gangen, - har vi lavet
flere ’sideaktiviteter’ som supplerer med både matematik, natur & teknologi, Engineering og
håndværksmæssige færdigheder. Her følger en kort beskrivelse af disse aktiviteter.

DE SMARTE ARKITEKTER

De smarte arkitekter er en todelt opgave. Eleverne skal forestille sig, at de er en gruppe arkitekter der
skal løse følgende to opgaven inden for en given tidsramme. Den første del går ud på at bygge så højt
et tårn som muligt, ud af sugerør og forbindelse stykker. Tårnet skal kunne stå selvstændigt, og
eleverne får et budget der skal overholdes, når materialerne indkøbes. Anden del går ud på, at
eleverne skal bygge den højeste og mest jordskælvssikre bygning. Bygningen skal kunne bære to
minmursten (ca. 500 gram) og vil blive udsat for rystelser på vores ”jordskælvsplatform”. Her er der
ligeledes et budget der skal overholdes. Opgaverne stille krav til elevernes innovative evner og de vil
blive udfordret på design og konstruktions forståelse, samt evnen til at samarbejde.

BYG EN MOBIL KRAN

Eleverne skal i Lego bygge en svingbar mobil kran, der kan løfte en minimursten uden at vælte.
Opgaven er på tid, og øvelsen stille krav til samarbejde, kreativitet, teknisk snilde og logisk tænkning.

DESIGN EN LAMPESKÆRM

Eleverne skal i TinkerCad designe en lampeskærm. Skærmen bliver efterfølgende 3D-printet og brugt
af elektrikerne i huset. Opgaven stille krav til forforståelse, geometri og kendskab til TinkerCad.

LAV EN TERRASSE

Her vil eleverne få en introduktion i hvordan man laver en mindre flisebelægning, inden de selv skal
prøve kræfter med at rette af, og lægge sten. Øvelsen foregår i vores lille ”sandkasse” men bare rolig,
man bliver ikke nødvendigvis beskidt.

LÆG TAGSTEN

Her skal eleverne lægge tag på en tagkonstruktion. De bliver introduceret til arbejdsgangen, inden de
selv får lov at prøve.

SØM-BUKKEN

En lille øvelse i teknik og kraftoverføring. Her kan eleverne lave en lille intern konkurrence i, hvem der
kan slå et søm i søm-bukken på færrest mulige slag. Af hensyn til husets naboer og hinanden udleveres
der ”kun” 12 søm pr. klasse. Det er derfor ikke alle elever der kan prøve denne øvelse.
’
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4. LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN PÅ SKOLEN.
Lektionerne i planen nedenfor er sat til at have en varighed på 45 min. pr. lektion. Formålet med disse
lektioner er at gøre eleverne klar til at løfte opgaverne på selve aktivitetsdagen. Lektionsplanen er
tænkt som en vejledning til jer lærere, og derfor er det naturligvis op til jer at vurderer om der skal
afsættes mere tid til nogle af opgaverne. Der kan med fordel arbejdes tværfagligt med PTV – projektet.
Plan for alle undervisningslektionerne ses her:

Lektion
nr.
1 -3

Emne

Indhold

Introduktion

Eleverne introduceres til projektets
indhold og aktivitetsdagen på
Perlegade.
Lav i fællesskab en plan over forløbet.

Faggrupper i
projektet

Hvad skal jeg huske?

Hæng jeres plan op i
klassen.

Gruppe arbejde:
Klassen deles i to grupper, som skal
undersøge;
1. Hvilke fagfolk skal der bruges
for at bygge hus?
2. Hvilke fag el. job findes der i
plastindustrien og industrien.
I kan med fordel rette fokus
på: Industritekniker,
Værktøjsmager og
Automatiktekniker.

Hvis eleverne har
svært ved at finde
noget om dette emne,
så kig her
https://plast.dk/ under
viden om.

Tegn på
læring

Eleven kan
med hjælp fra
internettet
finde de fag,
som relaterer
til de to
opgaver.

Efterfølgende deles klassen i mindre
grupper af to - som alle arbejder med
det samme spørgsmål.
Grupperne laver en PPT.
4

Præsentation
af opgaven fra
lektion 1- 3

Præsentation: Hver gruppe
præsenterer deres løsning af opgaven
på klassen med en PPT –
Tid: Max 2 min. pr. gruppe

At notere gruppernes
løsningsforslag for at
se, om de har glemt
noget.

Eleven kan på
klassen
tydeligt
fremlægge sit
svar på
opgaven
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Materialer i de
to faggrupper

Gruppeopgave: Hvor kommer
materialerne som de to faggrupper
bruger fra?
- samme grupper som sidste opgave.

Fortælle eleverne at
det de fandt ud af om
fagene, kan bruges til
at løse denne opgave.

Eleverne bruger de sidste 10 minutter
på at præsentere på klassen hvad de
har fundet ud af.
5-6

Håndværkermatematik

Introduktion til hvordan matematik er
en del af disse fags hverdag
Opgave:
Eleverne skal regne/undersøge
følgende opgaver;
1. Hvor mange mursten går der
på en m2?
2. Antal mursten på en lille mur i
skolegården?
a. Hvad er murens
areal?
3. Hvor mange geometriske
figurer er der i skolegården?

Præsentation af konkurrence til selve
aktivitetsdagen.
Opgaven ”Hvis huset på Perlegade
skulle bygges i mursten, hvor mange
mursten skulle der så bruges til
dette? ”

Eleven har
opnået
kendskab til
de materialer,
som bruges
indenfor de to
faggrupper.

Lav evt. et tværfagligt
samarbejde med
klassens
matematiklærer.
Brug tallene fra
lærerkurset.
(lærervejledningen)
Tag evt. en mursten
med til timen.

Finde en væg i
skolegården og tegn 3
firkanter på hver 1 m2.
Evt. den ene af
firkanterne indeholder
et hjørne af et vindue
el. dør.

Alle kan:
Eleven kan
bruge
multiplikation
og subtraktion
til at løse
opgaven med.
Finde
geometriske
figurer i
skolegården.

Tegn en skitse af huset
på tavlen - med mål.
Eleverne skal tegne
skitsen inkl. mål for at
kunne løse opgaven.
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7 - 10

Valg af faglig
retning

Eleverne skal nu vælge en af disse to
retninger;
1. Grafisk facilitering
a. Opgaven er at fremstille
en projektplan for selve
aktivitets-dagen. Planen
skal bruges som
planlægningsredskab på
dagen, så alle kan se
hvornår de skal gøre
hvad.
2. 3D-print
a. Opgaven er at eleverne
selv skal designe deres
”støbefod”, så
den ligner den
på billedet. Der skal
fremstilles 2 styk af
produktet med en given
højde.
b. Halvdelen af første
lektion bruges på at finde
ud af TinkerCad
https://www.youtube.com/results?search_query=ti
nkercad+dansk

11 - 14

Roller i
gruppearbejde

Have fundet
flipoverpapir, blyanter,
farveblyanter og
tuscher frem inden
lektionens start.
Have printet de
skabeloner som
eleverne skal bruge.

Eleven kan
selv udtænke
et design, som
ligner den
udleverede
prototype,
Husk at oprette profil
på TinkerCad inden
lektionen.
https://www.tinkercad
.com/

Gennemgang af de fire roller;

1.
2.
3.
4.

Den idérige/kreative - gul
Den omsorgsfulde - grøn
Den systematiske - blå
Den fremadfarende – rød

Øvelse - tid 20 minutter.
Opgave: Byg et tårn på 2 meter - til
rådighed har eleverne A4-papir og
tape. Løsningen præsenteres med en
salgstale om hvorfor lige netop dette
tårn er det bedste.

Eleven kan
visualisere
processen
med ikoner og
illustrationer
som de selv
har valgt.

A4-papir, alm tape og
tommestok
Læreren observerer på
eleverne, og prøver om
de kan placere
eleverne i en af de fire
roller.

Eleven har
indsigt
hvordan de
selv er, og
hvordan de
bedst kan
arbejde
sammen.

Eleven kan i
samarbejde
med andre
løse en
kompleks
opgave.
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Hvilket fag skal
eleverne
praktisere på
aktivitetsdagen

Eleverne skal vælge hvilket fag de vil
arbejde med på aktivitetsdagen.
Det er en mulighed at lade eleverne
skrive en jobansøgning, hvori de
begrunder deres valg, og beskriver
hvorfor de er gode til netop det fag.

•

•
•
•
•
•
15

Forberedelse
af aktivitetsdagen

Planche fra lærerkurset
med alle fagene på, og
hvor mange som skal
bruges i denne
faggruppe.

Eleverne kan
reflektere
over og
begrunde
deres valg.

Struktør- salgsassistentByggeledere. (2 – 3 i gruppen,
hvoraf mindst den ene, har
arbejdet med 3D- Print.)
VVS
Tømrer
Elektriker
Industritekniker
Værktøjsmager

Eleverne skal i deres arbejdsgrupper
forholde sig til følgende:
1. Hvad gør vi hvis en i vores gruppe
bliver syg?
2. Hvad står der helt præcist i
jobbeskrivelsen, at man skal lave i
denne faggruppe?
3. Hvilken rækkefølge er der for
arbejdet på aktivitetsdagen?
4. Hvad har vi lavet i alle lektionerne
indtil i dag?

Skrive de fire punkter
på tavlen.

Have printet
jobbeskrivelserne til
fordeling på klassen

Elven kan
selvstændigt
eller i
samarbejde
med andre
forholde sig
aktivt til de
fire punkter

PASSAGE TIL VIRKELIGHEDEN
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5. SELVE AKTIVITETSDAGEN
Denne dag foregår på Perlegade 52 i Sønderborg. Her vil eleverne i tidsrummet 09.00 - 15.00 arbejde,
jf. hjemmefra udarbejdede plan, arbejde praktisk med forskellige fag i ”huset”. En mere detaljeret plan
kan ses nedenfor;
Tid
09.00 - 10.00

Velkomst af Morten og Jesper, og lidt om det praktiske samt programmet for dagen
(tid ca. 15 minutter)
Aktiviteterne sættes i gang af Morten og Jesper, resten af tiden indtil kl. 14.15 følger
klassen den plan, som er udfærdiget hjemmefra.
OBS. De faggrupper, der ikke er i gang skal løse opgaverne i bilag 1 - Morten og
Jesper forklarer opgavens indhold ved opstart.

10.00 - 10.15

FORMIDDAGSPAUSE - skal holdes.

10.15 - 11.30

Aktiviteterne genoptages efter pausen
- byggelederteamet sørger for at dokumentere processen med det udleverede
polaroid kamera, og supplere projektplanen med de billeder der tages undervejs.

11.30 - 12.00

MIDDAGSPAUSE

12.00 - 13.00

Aktiviteterne genoptages efter pausen
- byggelederteamet sørger for at dokumentere processen med det udleverede
polaroid kamera, og supplere projektplanen med de billeder der tages undervejs.

13.00 - 13.15

EFTERMIDDAGSPAUSE

13.15 - 14.15

Aktiviteterne genoptages efter pausen - men nu skal fokus være på at alle
faggrupper er færdig og klar til at ”aflevere” huset kl.14.15.
- byggelederteamet sørger for at dokumentere processen med det udleverede
polaroid kamera, og supplere projektplanen med de billeder der tages undervejs.

14.15 - 15.00

1. Eleverne præsenterer deres færdige arbejde for Morten og Jesper
2. Morten og Jesper følger op på elevernes arbejde i de forskellige faggrupper, med
en gennemgang af de øvrige opgaver som er indeholdt i konstruktion af et hus
eller fremstilling af plastikkomponenter som fx den gule kile.
3. Det samlede tidsforbrug i de forskellige faggrupper, lægges sammen og påføres
scoretavlen inkl. klassens navn og skole
4. Evaluering af elevernes tilegnede viden i hele forløbet vha. en Kahoot.

Tak for i dag 
PASSAGE TIL VIRKELIGHEDEN
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6. PROJEKTVÆRKTØJER - GRAFISK FACILITERING
Faktaboks: Grafisk facilitering er en gennemprøvet og internationalt anerkendt metode, der bruges
til at facilitere fx processer med systemiske og visuelle værktøjer. Dvs. at ved hjælp af simple ikoner
sat op i en bestemt rækkefølge, kan komplekse processer simplificeres - som fx i en byggeproces,
hvor utydelig kommunikation ofte er årsag til misforståelser og konflikter.

I Passage Til Virkeligheden skal grafisk facilitering bruges til at fremstille en projekt-/arbejdsplan for
selve aktivitetsdagen nede på Perlegade 52. Grafisk
facilitering bruges dermed til at skabe et visuelt stillads, og
her er det vigtigt at pointere at der IKKE findes noget rigtigt
eller forkert - det vigtigste er, at man kan se en bevægelse
fra A -> B, og det kunne fx se sådan ud som billedet til
venstre.

Man fremstiller et visuelt stillads på følgende måde;
1. Lav en ramme med 9 lige store felter, som vist på billedet til højre Man kan

starte med at lave en ramme i kanten af papiret. Rammen tegnes med fri
hånd - først med blyant, og så med en tynd tusch som på billedet her.
Formålet med dette er at felterne skal bruges til at navigere ud fra, når
indholdet skal organiseres.

2. Giv papiret en titel, med en lille kort beskrivelse neden under, som skal hjælpe læseren med at
få et indblik hvad projektet handler om. Titlen
placeres i øverste venstre hjørne, og skal skrives
stort, så det skiller sig ud fra resten og når man
træder tilbage så skal titlen være det første man
får øje på.

PASSAGE TIL VIRKELIGHEDEN
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3. Ved brug af tekst i grafisk facilitering er der nogle ting, som man skal være opmærksom på.
Som det ses på billederne, så er har farvevalget en stor betydning for det visuelle udtryk i
arbejdet, derfor kan man med fordel lave sin egen farveskala

4. Opbygning af det billedet ved hjælp af ikoner, og da eleverne ikke har rutine i at arbejde med
grafisk facilitering, kan de med fordel øve sig på post-it og så placere dem på billedet. Elevernes
arbejde ikonerne med dels at tegne og placere deres post-it på billedet, skal ses som en social
interaktion med resten af gruppen omkring billedet. Der er fire grundkategorier i dette arbejde;
a. Mennesker - tændstikmanden fungerer
fint! Men hvis du vil arbejde med dine
tegnefærdigheder kan du i første
omgang udvide til stjernemenneske eller
u-mennesket.

b. Kommunikation - alt det vi gør, når vi
arbejde med andre. Man kan forstærke
billedet ved at lægge skygger på - men
gøres det et sted skal det være alle
steder.

PASSAGE TIL VIRKELIGHEDEN

20

c. Kontekst - og typiske ikoner er her tid, sted, emne,
indhold eller relationer. Konteksten er vigtig i forhold
fokus på budskabet, og kan dermed understøtte
hvordan man kommer i mål med projektet. Derfor er
det godt at bruge skilte, hvori der kan skrives tekst.
Man kunne også bruge fjelde, fyrtårne, helikoptere,
timeglas osv. for HUSK at der tænkes i metaforer.

d. Processen - her handler det om at
tydeliggøre et forløb - at noget bevæger
sig fra A til B, eller at der er
sammenhæng mellem nogle elementer.

Øvelser i tegneteknik og inspirationskatalog med ikoner
De fem hv-ord illustreret som ikoner

På billedet til højre er vist hvordan ikonerne tegnes skridt
for skridt. Hvis man ikke har tegnet så meget før, er det en
god ide at øve sig på disse - mange gange, for at få rutinen.

Ønskes en mere dybdegående forklaring til begrebet grafisk facilitering, og yderligere inspiration, kan
bogen ”Den visuelle lærer” downloades her http://www.toolsforschools.dk/den-visuelle-laeligrer.html
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ELEVOPGAVE: Tegn jeres håndværksikoner her
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7. DIDAKTISK BAGGRUND.
EFFECTUATION LOGIC - AT HANDLE OG BESLUTTE

Prof. Sarah Sarasvathys teori om Effectuation Logic, beskriver med fire principper en bestemt tilgang
til handling og beslutningstagning i entreprenørskabsprocesser. Udgangspunktet er de midler man har
til rådighed, og disse bruges til at identificerer næste og bedste skridt for at opnå målene. Undervejs i
processen følges der op på mål, ressourcer og handlinger for, at sikre man holder kursen.
Ud af de fire principper, Bird-in-hand, Lemonade principle, Crazy quilt og Affordable loss, er der særligt
to som er vigtig for eleverne i deres arbejde med handlings- og anvendelsesorienteret undervisning;
1. Bird-in-hand – at skabe løsninger med de midler, som man har til rådighed her og nu.
2. Lemonade principle – fejl og overraskelser er uundgåelige, og kan bruges til at se nye
muligheder.
Effectuation kan dermed skabe rum hos eleven til foretagsomhed ved, at skubbe til dem så de oplever
succesen ved at omsætte viden til værdi. En effekt som undervisningsforløbet Passage Til
Virkeligheden understøtter, da eleverne gennem forløbet tilegner sig entreprenørielle kompetencer
samtidig med at de arbejder praksisnært med kompetencerne: kreativitet, kritisk tænkning,
kommunikation og færdigheder frem for indhold.

SELF-EFFICACY - AT TRO PÅ SIG SELV

Ligeledes arbejder eleverne naturligt med begrebet ”Self-efficacy” > troen på egen formåen. Begrebet
udspringer af en teori fremsat af prof. Albert Banduras, som peger på at et menneskes (læs elev) tro
på egen virkningsfuldhed bygger på: Oplevelsen af ”at kunne” og ”det gik jo alligevel”, observation af
hvad andre gør og selv gøre tilsvarende, overtalelse i form af mundtlig støtte fra ens
klassekammerater eller læreren, selvkontrol i forhold til at ændre følelsesmæssige reaktioner så de
ikke får negativ indflydelse og til sidst humør som her betyder at have det morsomt sammen med ens
klassekammerater i forløbet.

ENTREPRENØRSKAB - AT SKABE VÆRDI

Entreprenørskab som en integreret del af folkeskolens undervisning blev virkelighed med
folkeskolereformen i august 2014, men det har været svært at efterleve da det materiale, som ikke
tager højde for denne tilgang. Undervisningsforløbet Passage Til Virkeligheden skal derfor ses som en
hjælp til dette, da det kombinerer undervisning på skolen med undervisning i innovation og
entreprenørskab, men også en hjælp til elevens livsduelighed, for globaliseringen har betydet at
forudsigelighed i livet, nu er ændret til uforudsigelighed. Dette stiller store krav til idégenerering,
udvikling, implementering og handlekraft – med andre ord eleven skal have entreprenørielle
kompetencer.
Entreprenørskab defineres som: Kreativitet + innovation + Iværksætteri = entreprenørskab.
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Kreativitet gør at nysgerrighed og undren giver nye erfaringer og udvider vores verden. Ordet har sin
oprindelse i det græske ord Creos, som betyder at skabe og bringe til eksistens, så kreativitet handler
om at kreere eller skabe.
Hvor kreativitet er evnen til at generere nye ideer, så er innovation evnen til at bruge kreativiteten på
en måde, så ideen skaber værdi for andre end én selv.
Iværksætteri henfører til at have evnen til at føre idéen ud i livet.
Entreprenørskab er det, der binder det hele sammen, i fx etablering af egen virksomhed - 60 % af alle
selvstændige er håndværksmæssige uddannet.
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Kompetencer i et team

Når der arbejdes med gruppearbejde, så er der fire adfærdsmønstre repræsenteret;
1.
2.
3.
4.

Den idérige/kreative - gul
Den omsorgsfulde - grøn
Den systematiske - blå
Den fremadfarende - rød

Når eleverne på selve aktivitetsdagen løser de forskellige opgaver, så
er det disse fire teamroller, der skal arbejde sammen. I nedenstående
skema er der en mere uddybende forklaring om de fire rollers
adfærdsmønstre.

Den idérige

Den omsorgsfulde

Den systematiske

Den fremadfarende

Spørge Jørn

Den stille og empatiske

Styr på sagerne

Den stræbsomme

Kendetegn

Elsker aktivitet,
elsker nyt,
hæmningsløs, elsker
nyt, ændrer konstant
prioriteringer

Giver alle ret, går altid
på kompromis,
”lurepasser”, taler efter
munden, følger andre

Planlægger alt,
detaljeret,
paragrafrytter, hader
forandringer,
”Hellere ikke gøre
noget - end gøre
noget forkert.

Arbejder sig til
døde, kortsigtet,
hader de passive

På en god
dag

Idérig, spontan,
entusiastisk,
kontaktsøgende og
synlig/talende

Loyal, harmonisk,
forstående, hensynsfuld
og menneskeorienteret

Eksakt, metodisk,
systematisk,
disciplineret og
detaljeorienteret.

Viljefast, målrettet,
krævende,
handlekraftig og
resultatorienteret

På en dårlig
dag

Hektisk, letsindig,
overfladisk,
ustruktureret og
hæmningsløs

Opgivende, afventende,
undvigende,
godtroende og
nærtagende

Kølig, skeptisk,
langsom, urokkelig
og distanceret

Hård, arrogant,
dominant, fortravlet
og utålmodig

Betegnelse
Illustrationer

Det kan være en god ide, at lade eleverne skrive en jobansøgning, inden de vælger hvilket
håndværksfag de vil fordybe sig i, og arbejde med på aktivitetsdagen. På denne måde får de
reflekteret over og begrundet deres valg. I sætter rammerne for hvordan jobsøgningen skal
effektueres på jeres skole.
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Lærerens rolle i undervisningsforløbet
De 10 lektioner som afvikles på skolen bliver lærerens rolle fx: oplægsholder (faglig formidler),
instruktør (forklaring og formidling af erhvervsfaglige emner og problemstillinger), vejleder
(konstruktiv og kritisk sparringspartner), medlærer (lærer med og af eleverne) osv. Læreren mere skal
ses som leder af viden end som reel underviser, og dermed har vi bevæget os fra industrisamfundets
undervisnings- og læringsparadigme over i et videnssamfunds undervisnings- og læringsparadigme - se
skema nedenfor.
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8. 3D PRINT MED TINKERCAD
3D-print er en såkaldt additivproduktionsmetode, hvor en model eller et objekt bliver bygget ved, at
3D-printeren “bygger modellen op fra bunden” ved at lægge lag på lag.
Forestil dig en meget præcis limpistol, der lægger et lag lim ad gangen. Så snart det første lag er tørt,
lægges et nyt ovenpå, og stille og roligt bliver en 3D-model skabt. I stedet for lim, benytter printeren
plast, eller en af de mange andre mulige materialer – dog er plast det mest almindelige.

De mange forskellige 3D-printere kan printe med alt fra plastik, metal til gips og cement. Dermed er
3D-printere ikke bare i stand til at bygge selv de mest fantasifulde modeller, men også bygge i så godt
som alle materialer - som fx her hvor man printer et hus på 24 timer https://youtu.be/SObzNdyRTBs
Til at løse opgaven med at designe og printe et par stykker af
afstandsholdere (støbefod) til rionet skal eleverne bruge programmet
TinkerCad, og man opretter sig nemt via fx Facebook, google eller almindelig
e-mail konto. Afstandsholderne skal se ud som billedet til højre. TinkerCad er
web2-tjeneste, hvilket betyder at det er muligt at lave sine egne figurer
direkte på nettet via browseren. Man kan tilgå TinkerCad her https://www.tinkercad.com/teach eller
se nogle instruktionsvideoer her: https://www.youtube.com/results?search_query=tinkercad+dansk
I Elvehæftet findes desuden en udførlig vejledning i hvordan denne ’støbefod’ designes og tegnes.

Denne aktivitet understøtter Fælles Faglige Mål for matematik i kompetenceområdet geometri og

Eleven kan anvende
geometriske metoder
og beregne enkle mål

Geometri og måling

måling, og understøtter følgende færdigheds- og vidensmål;
Område
Geometriske
egenskaber og
sammenhæng
Geometrisk
tegning

Faser
1
2
3
1
2
3

Færdigheds- og vidensmål

x
x
x
x

x
x
x
x
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