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1.  Projektets formål og intentioner 
 

Denne rapport præsenterer resultaterne af et FoU-projekt, der har haft til formål at 

udvikle ideer til at kunne anvende problembaseret læring (PBL) som grundlag for di-

daktikken og undervisningen i EUX. 

 

Formålet har også været at udvikle en differentieret tilgang til PBL-tænkningen i EUX, 

dvs. undersøge hvordan forskellige typer af PBL-projekter kan være det praktiske 

omdrejningspunkt for at indrette undervisningen, så den imødekommer behov hos alle 

elevtyper i EUX. 

 

Udgangspunktet har således været et ønske om at kunne bidrage til at udvikle EUX-

miljøerne i Danmark i bred forstand. EUX er en ny uddannelse i det danske uddannel-

seslandskab, og en uddannelse som på mange måder skal finde sine egne ben.  

 

EUX skal kombinere en håndværksfaglighed med en gymnasialt orienteret studiekom-

petence-påbygning og skal som sådan udvikle didaktik og praksisformer, der må be-

tegnes som uopdyrket land. Samtidig skal EUX rumme ganske brede og sammensatte 

elevgrupper, der spænder vidt i interesser, motivation og kompetenceprofiler.  

 

Udgangspunktet for dette projekt har således været, at disse udfordringer muligvis 

bedst kan håndteres, hvis erhvervsskolerne planlægger og praktiserer EUX-

undervisningen i et PBL-orienteret univers. 

 

For at kunne afprøve denne antagelse har to erhvervsskoler, Herningsholm Erhvervs-

skole og Tech College Aalborg, i løbet af 2013 arbejdet med at eksperimentere med 

problembaserede læringsformer i EUX-uddannelsen.  

Projektet har været ledet af NCE, der har tilrettelagt og gennemført de faglige semina-

rer, hvor PBL-tankegangen er blevet introduceret, givet processparring undervejs i 

projektet samt varetaget dokumentation, evaluering og opsamling af projektets resulta-

ter. 

 

Projektet har gennem fælles seminarer klædt lærere og ledere på til at anvende PBL-

tankegangen som didaktisk referenceramme og har med dette som udgangspunkt 

initieret en dobbeltsporet udviklingsproces, hvor de to deltagende skoler har udviklet, 

afprøvet og evalueret en række PBL-forløb. 

Det er resultaterne af dette arbejde, der præsenteres i denne rapport. Først præsente-

res et kort projektresumé, hvorefter der tegnes et rids af den arbejdsproces, der har 

indrammet FoU-projektet. 
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1.1  Resumé 
Dette FoU-projekt har haft som målsætning at eksperimentere med problembaseret 

læring i EUX med henblik på at udvikle en differentieret didaktisk tilgang til EUX-

undervisningen. 

 

To erhvervsskoler, Herningsholm Erhvervsskole og Aalborg Tech, har i samspil med 

NCE arbejdet med at udvikle tværfaglige og PBL-orienterede projekter, der er afprøvet 

i praksis og efterfølgende evalueret. 

 

I FoU-projektet er der udviklet tre store, tværfaglige og problembaserede projekter: 
■ Byg en Gokart / Aalborg Tech 

■ Byg et Udebad / Aalborg Tech 

■ Byg et Kolonihavehus / Herningsholm Erhvervsskole 

Gennemførelsen af disse projekter har vist, at PBL-projekter kan udfolde sig på mange 

måder og være en vigtig løftestang for didaktikken i EUX. De har på hver sin måde 

udfoldet en praksis, der er forskellig mht. graden af problemorientering og graden af 

elevstyring og viser således, at differentiering af EUX-undervisningen kan ske på flere 

måder. 

 

PBL-pædagogikken giver lærerne i EUX en mulighed for at differentiere på to paramet-

re: graden af problemorientering og graden af elevstyring. Tilsammen giver det en 

bredt spektrum af muligheder for at udvikle PBL-projekter, der er i øjenhøjde med 

deltagernes forudsætninger og forventninger. 

 

Efter gennemførelsen af projekterne har elever, lærere og ledere evalueret projektfor-

løbene. 

 

Denne evaluering viser, at det på en gang er en lovende, men også krævende ting at 

arbejde med en PBL-didatik i EUX-sammenhæng. Lovende fordi det giver oplagte 

pædagogiske gevinster (større motivation, mere lærersamarbejde, mere mening i det 

daglige arbejde); krævende fordi erhvervsskolerne skal omstille sig og tænke nyt for at 

få PBL-praksis til at lykkes. 

 

Undervejs har det vist sig, at begge skoler har måttet tage skridt til at udvikle en ny 

organisatorisk struktur. Det er grebet lidt forskelligt an, men det gennemgående er en 

organisering, hvor faglærere og almenlærere arbejder tættere sammen, fx i faste te-

ams, og hvor man sikrer ledelsesmæssig sparring. 

Lærerne skal klædes på til det, logistikken skal passe til det, og ledelsen skal være klar 

i sin opbakning til det – alt dette er forudsætningen for succes. 

 

Forsøget har således samlet vist, at der er nye veje at gå med PBL, men også at disse 

veje kræver grundig forberedelse, skarp timing og en lærerstab, der er klædt på til og 

vil PBL-pædagogik. 
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2.  Om projektets arbejdsproces 
 

Arbejdsprocessen i projektet har overordnet set bestået af følgende aktiviteter: 

 

 

 

 

  

Opstartsseminar: Introduktion af projektet og PBL-tankegangen 

Skolerne påbegynder udviklingsarbejde i samspil med NCE 

De færdige projekter afsprøves og evalueres

 

 Opstartsseminar: introduktion af projektet og PBL-tankegangen 

Afslutningsseminar: Fremlæggelse og drøftelse af projektresultater

 

 Opstartsseminar: introduktion af projektet og PBL-tankegangen 

Færdiggørelse og formidling af projektresultater 
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Desuden har NCE løbende haft telefonisk kontakt med centrale nøglepersoner på 

Herningsholm Erhvervsskole og Construction College Aalborg for at kunne dokumente-

re, vurdere og beskrive de udfordringer, som undervejs er opstået i forløbet.  

 

Den generelle forståelsesramme for problembaseret læring blev præsenteret på op-

startsseminaret i flg. model: 

 

 
 

Modellen1 er en ”dynamisk fremstilling” af begrebet problembaseret læring. Af model-

len fremgår det, at problembasering både drejer sig om indholdsdimensionen i og om 

organiseringen af undervisningen.  

 

Indholdet i undervisningen kan bevæge sig fra stoforientering til problembasering. På 

samme tid kan organisering af undervisningen bevæge sig fra en orientering mod 

lærerens styring af undervisningen til elevstyring i undervisningen.  

 

På denne måde giver modellen anledning til at reflektere over, hvilke typer af projekter, 

der er egnede i forhold til bestemte deltagerforudsætninger, dvs. hvilke grader af elev-

styring kan komme på tale og hvilken stofkompleksitet kan eleverne håndtere. Med 

andre ord er modellen velegnet som grundlag for overvejelser over en differentiering af 

undervisningen i EUX. 

 

 

Samlet set var det intentionen at modellen skulle være den teoretiske ramme for diffe-

rentiering af den problembaserede undervisning i projektet. Det drejer sig om differen-

                                                           
1 Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen: Problembaseret læring (Erhvervsskolernes Forlag, 2006) 
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tiering ift. indhold, styring og niveauer af problembasereret læring i undervisning og 

opgaver.  

 

I det følgende kapitel fremlægges resultaterne af udviklingsprojektet. Der er lagt særlig 

vægt på beskrivelse og evaluering af de tre udviklede undervisningsopgaver ”Byg et 

kolonihavehus”, ”Byg en gokart” og ”Udebad”. Beskrivelserne er tilføjet video-links og 

billeder fra elevernes arbejde med projekterne på skolerne. 
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3.  Resultater 
 

3.1 Herningsholm Erhvervsskole 
I det følgende præsenteres det PBL-projekt, der er udviklet og afprøvet på Hernings-

holm Erhvervsskole. 

 

Projektet er et tværfagligt, problemorienteret projekt, der er udviklet til brug for under-

visningen på grundforløbet i EUX. Ideen med projektet er, at der skal arbejdes innova-

tivt med udvikling af fremtidens kolonihavehus. 

 

Projektet har som hovedformål at udvikle elevernes studiekompetencer i retning af 

større selvstændighed, bedre systematik i forhold til planlægning og evnen til selv-

stændigt at søge oplysninger. 

 

I projektet indgår en række grundfag (Dansk, Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi, Tekno-

logi, Samfundsfag, Informationsteknologi), der i projektoplægget er tænkt sammen til et 

helhedsorienteret og problembaseret projekt, som retter sig mod EUX-uddannelserne 

indenfor Bygge & Anlæg (Tømrer, Snedker og Murer), Strøm, Styring og IT (Elektriker, 

Datafagtekniker og Frontline supporter) samt Produktion & Udvikling (Smed, Industri-

tekniker). 

 

Projektideen bygger på, at eleverne møder alle fag i én sammenhængende og hel-

hedspræget opgave, hvor det grundlæggende problem – udgangspunktet – er define-

ret af lærerne, men hvor eleverne undervejs i projektet vil møde og selv skal formulere 

en lang række problemstillinger, der skal tackles. 

 

Den praktiske organisering af projektet bestod i workshops i de første to uger af projek-

tets fire uger. I disse workshops blev eleverne introduceret til projektet, fik mulighed for 

at ideudvikle og planlægge det samlede projekt, ligesom der blev introduceret til en 

række håndværksmæssige discipliner på et meget indførende niveau. Efter dette kun-

ne den egentlige problemløsningsfase gå i gang (3.-4. projektuge), hvor byggeopgaven 

i en kombination med en række grundfagsrelaterede opgaver var det faglige omdrej-

ningspunkt. 

 

I det følgende afsnit præsenteres først det oplæg, som skolens team af lærere har 

udviklet til EUX-eleverne. I de efterfølgende afsnit præsenteres en række billeder og 

videoklip, der illustrerer hvordan der konkret er arbejdet med PBL-projektet. 

 

Endelig rundes afsnittet af med en fremlæggelse af de evalueringsresultater, der er 

fremkommet i forbindelse med projektets realisering. 
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3.1.1 Projektoplægget - "Byg et kolonihavehus" 

 

 

 

PBL projekt ved Herningsholm Erhvervsskole  

August 2013 

 

 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=kolonihaver&source=images&cd=&cad=rja&docid=0r8I-j0RR9-hiM&tbnid=pOUi10BsrXpqJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hoejekolstrup.dk/media/billedgallerier/se-vores-bydel/skovgaard-kolonihaver/&ei=Df0DUuP0FYrnPN2QgIgP&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNEUYWyxJkxH1WugJiCIuZ5ZXbSW6g&ust=1376079490171055


 

 11 

 

Projekt kolonihavehus/Leisure Garden House 
I mere end hundrede år har vi haft kolonihaver i Danmark – med et lille hus på grun-

den. Huset er tit skabt af ejeren selv, som ofte har været både "arkitekt" og "håndvær-

ker". Det har skabt stor variation i udseende og indretning. Det er jeres opgave at byg-

ge et kolonihavehus. I må gerne tænke nyt, men I må også gerne være traditionelle og 

bygge videre på den hygge og det fællesskab, som mange forbinder med kolonihave-

huset. I dag er der ca. 62.000 kolonihaver fordelt over hele landet. Det er ofte 50+ 

generationen, der har en kolonihave, men i de senere år er der også kommet unge 

mennesker til.  

Kolonihavehuset, som I skal bygge, kan I læse nærmere om på de følgende sider. 

 
Salg og præsentation 
Kolonihavehuset skal videreformidles til en ”defineret” målgruppe – og præsenteres 

ved et "Åbent Hus"-arrangement med indbudte gæster. 

 

Kolonihavehuset og processen skal fra start til slut optages og præsenteres på YouTu-

be, så ”verden” kan få et indtryk af kolonihavehus-/Leisure Garden House-projektet. 

 

Afslutning 
Publikum indbydes til et ”Åbent Hus”-arrangement, hvor husene præsenteres vha. 

billeder, brochurer, mundtlig præsentation m.m. 

 

I forbindelse med præsentationen skal I svare på spørgsmål vedr. husets tilblivelse, 

overvejelser, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt i processen. 

 
Praktiske oplysninger 
Tid til rådighed og skema 
Dette tværfaglige projekt gennemføres som vist på skemaet herunder. Skemaet er-

statter dit skema i elevplan – dog skal du følge skemaet i elevplan mandag og tirs-

dag i ugerne 35 og 36. 

 

Projektet gennemføres i ugerne 35, 36, 37 og 38 således: 

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

35 
Se elevplan 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 lektioner/dag (4 om fredagen) – lektioner med ”X” indikerer projektarbejde. 

 
Fysiske rammer (lokaler mv.) 
Den praktiske del af projektet foregår i bygning 28.  

Derudover råder I over lokale 30.18, 30.20 og 30.21, som I kan anvende til de øvrige 

opgaver i projektet. 

Fremmøde og registrering 
Se skema. 
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Der vil være registrering af fremmøde i lokale 30.18, 30.20 og 30.21 kl. 8.00 og kl. 

15.00 (vær opmærksom på, hvilket lokale du er skemalagt i – tjek det på dit skema) 

 

Organisering 
Der arbejdes i grupper á 5 personer. Gruppen strukturerer og planlægger selv opgaven 

både den praktiske og teoretiske del, således at den endelige deadline overholdes. 

 

Vejledning 
Der vil undervejs i forløbet være mulighed for at få vejledning fra lærerne efter flg. plan 

(bilag 3). Vær opmærksom på, at vejledningen er ment som en hjælp og at det derfor 

er vigtigt at gøre brug af de muligheder, der er for vejledning. 

 

Bestilling af materialer 
Der kan bestilles materialer på bestillingslisten (bilag 1). 

 

Bestillingslisten skal afleveres til dagens koordinator (se vejledningsskemaet) og dette 

kan kun ske mellem kl. 11:00 og 11:30. 

 

Normalt vil materialer kunne være klar til udlevering efterfølgende morgen kl. 08:30, 

men der kan i visse tilfælde være længere leveringstid (afhængig af leverandøren). 

Sørg for at bestille materialer i god tid (gerne flere dage i forvejen). 

 
Sikkerhedsregler 
Før det praktiske arbejde kan påbegyndes, skal alle gruppens deltagere have gennem-

ført sikkerhedsinstruktion for anvendelse af diverse værktøjer og byggematerialer. 

 

Sikkerhedsinstruktionen gennemføres som en kombination af instruktionsvideoer og 

mundtlig instruktion af en vejleder. 

 

Når du har gennemført sikkerhedsinstruktionen, skal du kvittere for instruktionen på en 

liste. Listen finder du ved dagens koordinator. 

 

Brug af værktøj og/eller materialer uden gennemført sikkerhedsinstruktion og 

kvittering medfører øjeblikkelig hjemsendelse med efterfølgende forældre-

/værgesamtale ved en uddannelsesleder. 

 

Tidspunkt for sikkerhedsinstruktion kan bookes på skema ved dagens koordinator. 

 

Ved ophold på byggepladsen skal der anvendes arbejdstøj og sikkerhedssko. Dette 

anskaffes ved egen foranstaltning. 

 

Produktets form 
I skal, i grupper, fremstille et hus, som I selv designer og planlægger produktionen af 

(ud fra de opstillede krav) – se i øvrigt punktet ”Opgave”. 
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I tilknytning til projektet skal I løse de opgaver, som er stillet fra de forskellige grundfag 

(se de efterfølgende sider). Desuden skal I under hele forløbet sørge for billeddoku-

mentation af forskellige faser i jeres projekt. 

 

Billeddokumentation kan enten være i form af alm. billeder eller videooptagelser. 

 
Værktøj 
På byggepladsen vil der være nødvendigt håndværktøj og håndholdte elektriske ma-

skiner til rådighed. Husk at maskinerne først må anvendes, når du har gennemført 

sikkerhedsinstruktionen. 

 

Hvis I har behov for særlige maskiner, som ikke er omfattet af sikkerhedsinstruktionen, 

skal I, i hvert tilfælde, tage kontakt til dagens koordinator for aftale om adgang til og 

instruktion i anvendelsen. 

 

Det er tilladt (og vi opfordrer til) at medbringe og anvende eget håndværktøj. Du skal 

dog være opmærksom på, at værktøjet ikke erstattes af skolen (eget ansvar) – uanset 

om det er blevet ødelagt eller er forsvundet. 

 
Læringsmål 
At lære at planlægge, strukturere og samarbejde om at skabe et produkt på tværs af 

flere fag. 

 
Fernisering 
Når projektet er afsluttet (uge 38) vil der blive inviteret til fernisering (uge 39). I den 

forbindelse opfordres I til at invitere pårørende (forældre/søskende). 

 

Ferniseringen gennemføres efter en særskilt plan, som bl.a. bliver afhængig af det 

forventede deltagerantal. I skal påregne at blive involveret i planlægning og gennemfø-

relse af ferniseringen. 

 

Gode råd 
Projektet er ret omfattende, og der er mange mindre delprocesser som skal gennemfø-

res. Samtidig er I jo flere om at planlægge og gennemføre arbejdet. Derfor er det vigtigt 

at få lavet en grundig planlægning, så alle bidrager i videst mulig omfang. Planlægning 

er også nødvendig for at nå et godt produkt uden at overskride tidsrammen. 

 

Til formålet kan vi anbefale at I laver et Gantt-diagram og evt. supplerer med en eller 

anden form for checkliste (se eks. bilag 2). 

 

Evaluering 
Hver opgave i de forskellige fag evalueres. Opgaverne skal I aflevere på its-learning 

OG desuden skal I sætte en fysisk kopi i gruppens ”Projektmappe”. 

 

De fagrettede fag evalueres hver for sig, og der gives en samlet helhedsevaluering af 

det færdige ”produkt” plus en evaluering af gruppens arbejdsproces dvs., hvordan 
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gruppen har håndteret opgaven, fordelt opgaven imellem sig, hvordan hvert enkelt 

gruppemedlem har deltaget, vist interesse og problemløsende adfærd. 
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Opgaven 

 

I skal konstruere et hus i stil med ovenstående. Nedenstående krav skal være opfyldt. 

 

Krav: 
1. Areal til rådighed for byggeriet er 2 x 3 m. 
2. Husets grundkonstruktion skal være i træ. 
3. Udekøkken skal udføres i mursten. 
4. Der skal være elinstallation til køkken og spiseplads. 
5. Der skal være installation til vand og afløb i køkken. 
6. Kogezone i køkken med biogas 
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7. De tekniske installationer skal være med tilkoblingsmulighed uden på huset (strøm 

indtag, vand indtag og kobling til spildevandsafløb). 

8. Der skal være kablet og trådløs internetforbindelse. 
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Dansk 
Formål: At kunne anvende dansksproget hensigtsmæssigt både mundtligt og skriftligt i 

faglige opgaver. 

 

Produkter: 

 

Logbog: 

Teamet skal udarbejde udførlige logbøger for det daglige arbejde. De skal i skriftelig 

form anvendes som planlægnings- og styringsværktøj. 

 

Dagligt skal der udarbejdes skriftelige planer for det forestående arbejde og for hvem, 

der er forpligtet og involveret i de enkelte arbejdsprocesser. Således afholdes et kort 

logbogsmøde hver morgen, hvor dagens arbejde tydeliggøres, planlægges og styres. 

Slutteligt, ved hver arbejdsdags afslutning, afholdes igen et logbogsmøde, hvor der 

evalueres på dagens arbejde, resultat, planlægning og produktivitet.  

 

Logbogen skal være komponeret som en kalender, hvor hver arbejdsdag er tydeligt 

planlagt, struktureret, beskrevet og evalueret. 

 

Brochure – salgsbrochure: 

Hvert team skal udarbejde en struktureret og anvendelig brochure, der kan fungere 

som salgsmateriale og informationsmateriale over slutproduktet. 

 

Krav til brochure: 

 4 sider (2 stk. foldede A4) 

 Titel/overskrift 

 Navn på teammedlemmer 

 Indledende præsentation  

 Afsnitsinddelt indhold 

 Illustrationer af arbejdsproces og produkt 

 Kontaktoplysninger 

 Tilhørende overvejelser vedrørende komposition i forhold til målgruppe og anven-

delse 

 Tydelige overvejelser over stil, layout og sprog, der er tilpasset en nærmere be-

skrevet målgruppe 

 

Mundtlig præsentation: 

Den forberedte mundtlige præsentation skal være understøttet af en eller anden form 

for præsentationsmateriale (PP, Prezi eller lign.) 

 

I den mundtlige præsentation skal der være en tydelig struktur (indledning, indhold og 

afslutning) og sprog, komposition og præsentationsmateriale skal være tydeligt tilpas-

set målgruppen.  
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Engelsk 
Formål: At engelsk indgår som et integreret element i det tværfaglige projekt. 

 

Produkter: 

 
1. YOUTUBE: gruppen optager på video en løbende præsentation på engelsk af 

tilblivelsen og fremstillingen af ”The Leisure Garden House”. 

Hvert gruppemedlem SKAL deltage og fortælle/formidle sin del af præsentati-

onen. 

Til sidst – når hele præsentationen er færdigoptaget /-indtalt, lægges det ud 

på YOUTUBE, så ”verden” kan få et indtryk af tilblivelsen af et ”Leisure Gar-

den House”.  

 
2. Technical Description: på engelsk udarbejdes et ”data-blad” eller ”Teknisk 

Beskrivelse” af ”The Leisure Garden House” med et miljørigtigt udgangspunkt. 
Beskrivelsen skal indeholde følgende descriptions: 

 

 The roof constructions – design, dimensions, elevation, materials, 
fasteners, top-covering etc. 

 The brick work – design, dimensions, materials etc. 

 Kitchens – outdoor kitchen and indoor scullery. Design, materials, 
sinks and fittings etc. 

 Technical installations – seen from environmentally friendly as-
pect:  

o Proposed heating system (electricity, fireplace ?) 
o Cooking facilities (biogas system) 
o Water supply and waste water disposal 
o Electrical installations (lighting, appliances, heating? etc.) 
o Internet access (if any?)  

 
Building Inspectors: løbende, jævnlige besøg på byggepladserne foretages af “Building 

Inspectors” (Karen og Ole), som – på engelsk – spørger ind til, hvad man er i gang 

med, hvor langt man er nået, hvilke planer man har med huset, hvilke overvejelser man 

har gjort sig om materialer osv. 
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Matematik 
Formål: Integration af matematikken i et praktisk projekt. 

 

Produkter: 

 

■ Foretag arealberegning af byggeriets overflader. Beregn evt. hvor mange liter ma-

ling der er nødvendig til projektet. Malingens dækningsevne finder I på nettet. 

■ Beregn det samlede rumfang (volumen) af de forskellige bygningsmaterialer. 

■ Ud fra det samlede rumfang på de forskellige bygningsmaterialer skal I beregne 

vægten. Vægtfylden kan I evt. finde på nettet. 

■ I skal lave en statisk beregning på en bjælke. Bjælkens længde er 5 m og dimensio-

nen er 75 mm x 150 mm. I skal lave en beregning hvor bjælken står op, og en hvor 

den ligger ned. Bjælken er af grantræ, og I skal finde bæreevnen midt på bjælken. 
 

I skal nu finde den procentiske forskel i bæreevnen, alt efter om bjælken står op eller 

ligger ned. 
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Samfundsfag 
At få et samfund som det danske til at fungere, er ikke nogen naturlov. Vi har i mere 

end 100 år levet i et demokratisk samfund, hvor den enkelte borger har mulighed for at 

få indflydelse på samfundets udvikling. Jo mere du ved om, hvordan samfundet funge-

rer, jo bedre kan du tage stilling til de samfundsmæssige spørgsmål, som skal løses og 

som kan gribe ind i din hverdag. Der er ikke en nøjagtig facitliste over, hvordan et sam-

fund skal indrettes, men gennem diskussioner, ydre omstændigheder og erfaringer 

prøver politikerne at afstikke kursen. Kolonihaver fylder ikke den politiske debat med 

store overskrifter. Det er et forholdsvis lille emne, men det er noget Folketinget beskæf-

tiger sig med. Og lovgivning om kolonihaver følger nøjagtig den samme køreplan som 

andre og større politiske emner.  

 

Formål: 

At kunne anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at for-

klare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer. 

 

Produkt:  

I skal med udgangspunkt i jeres viden om de politiske partier og lovgivningsarbejdet i 

Folketinget, forklare lovforslaget om kolonihaver, som Folketinget vedtog i foråret 2013. 

Derudover skal I vurdere om kolonihavehuset er udtryk for en bestemt politisk ideologi 

og samfundsopfattelse. 
 

Den helt konkrete opgave vil blive udleveret i samfundsfagslektionerne i uge 36. 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=folketinget&source=images&cd=&cad=rja&docid=ogw-WSk_Ef6llM&tbnid=mnK2QUVf1YO97M:&ved=0CAUQjRw&url=http://folkesuna.wordpress.com/2011/09/09/hvad-er-folketinget/&ei=nVYLUtrlMsjYPIS8gSg&bvm=bv.50723672,d.ZWU&psig=AFQjCNHt1n4B7XIbsIfKBNqWdhMvMdPe8Q&ust=1376561055344668
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Fysik 
Formål: 

1. At undersøge hvilken dimension en stolpe af træ skal have (f.eks. til understøttelse 
af en tagkonstruktion). I skal forsøge at anvende ”den naturvidenskabelige meto-
de” – evt. på mindre dimensioner af træ. Dermed sandsynliggøres det, at en be-
regning af nødvendig stolpedimension er valid. 

2. Anvendelse af ”den naturvidenskabelige metode” i praksis. 

 

Produkt: 

I skal udarbejde skriftlig dokumentation for et eksperiment (ca. 1 – 3 normalsider) efter 

nedenstående struktur: 

 
1. Definer og formuler en problemstilling 
2. Indsamling af information 
3. Prøv at formulere en hypotese 
4. Udfør et eller flere eksperimenter 
5. Gør observationer 
6. Lav en konklusion 

 

Til hjælp for arbejdet kan jeg anbefale bogen (Madsen, Preben (2010). Statik og styr-

kelære (1. udgave), ISBN 978-87-571-2715-7 
 

Produktet skal afleveres til jeres fysiklærer for evaluering. Deadline er 29. september 

2013 på It’s Learning. 
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Kemi 
Formål: 

I skal konstruere et biogasanlæg, som kan levere gas til køkkenet, så det er muligt at 

lave mad.  

 

Bemærk at anlægget skal konstrueres hurtigt i projektfasen, hvis det skal lykkes. 

 

Teori: 

Et biogasanlæg producerer organiske luftarter, også kaldet biogas. Først sker der en 

extracellulær hydrolyse 

 
 

hvor proteiner, kulhydrater og fedtstoffer nedbrydes til små molekyler i biogastankens 

væske. Bakterierne i kogødningen udskiller enzymer, der katalyserer processen. De 

arbejder hurtigere når de er i varme omgivelser. Bliver det for varmt – altså over 52 

grader – så dør bakterierne. Derefter sker der en intracellulær gæringsproces, hvor ca 

havdelen af de små molekyler omdannes til eddikesyre af bakterier. 20% bliver 

omdannet til kuldioxid og brint, mens de sidste 30% nedbrydes i mindre grad til 

kortkædede fedtsyrer. Hvis biomassen har et for højt indhlod af fedtsyrer og proteiner 

vil det hæmme nedbrydningen. De sidste processer er intracellulære processer i 

bakterier. I den ene proces, der er ansvarlig for ca. 70% af methan produktionen, 

omdannes eddikesyre til methan. Den anden proces, hvor kuldioxid og brint bliver til 

methan, bidrager med de sidste 30%. De nævnte stoffer er vist i tabellen herunder: 
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Proteiner , enzymer 

Proteiner består af en 

kæde af aminoyrer, som 

set på billedet her: 

Enzymer er en eller flere 

proteiner der er krøllet 

sammen og evt. bundet 

sammen af særlige 

bindinger. 
 

Kulhydrater, 

carbonhydrater 

Kulhydrater kan være et 

molekyle f.eks. glucose 

eller  kæder (fx stivelse) 

sat sammen af flere 

kulhydrat molekyler.  

 

Fedtstoffer er sat sammen 

af et glycerol og en 

fedtsyre kæde. Her er der 

3 forskellige kæder sat på 

et glycerol. Bindingen 

mellem glycerol og 

fedtsyrekæde er markeret 

med blåt. 

 

 

Eddikesyre, CH3COOH 

 

Brint, H2 H-H 

Kuldioxid, CO2 O=C=O 

Methan; CH4 

 

  

Anlægget producerer biogas. I den forbindelse er det vigtigt at vide noget om hvordan 

gas opfører sig. Der findes forskellige tilstandsformer for stoffer. De kan være faste, de 

kan være flydende og de kan være gasser. Det vil I få meree om senere. Men for 

gasser gælder det at molekylerne ikke hænger sammen. De kan flytte sig imellem 

hinanden og det går stærkt. Volumenet, V(liter) af en gas afhænger af trykket, P(atm.) 

og af hvor meget stof, n(mol) + hvilken temperatur, T (grader Kelvin) der er. 

Sammenhængen er beskrevet i følgende formel: PV=nRT. R er en konstant. Af 

formelen kan det ses, at hvis stofmængden og temperaturen er konstant, vil volumen 

stige når trykket falder og omvendt. De er nemlig omvendt proportionelle størrelser. 

https://www.google.com/imgres?imgurl&imgrefurl=http://da.wikipedia.org/wiki/Aminosyre&h=0&w=0&sz=1&tbnid=YgpEfcZYgGJhTM&tbnh=147&tbnw=240&zoom=1&docid=-YiDr4Cr9DsPtM&hl=da&ei=Zw0BUvP9GYfWsgaJxYCoDA&ved=0CAEQsCU
https://www.google.com/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Organisk_kemi_og_stoftyper/kulhydrater&h=0&w=0&sz=1&tbnid=4BVnXkz8bVCn5M&tbnh=201&tbnw=250&zoom=1&docid=nT1LXUXFYMXyYM&hl=da&ei=jA0BUtuEMYfAswaB3QE&ved=0CAIQsCU
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LKOADF67XputjM&tbnid=t02QLceROvbbBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://videnskab.dk/krop-sundhed/urter-gor-komaelk-sundere&ei=7w0BUs-uM47PsgbSmoCQDA&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNHFGulINeAPJGQOp5ZmQsqxjel43g&ust=1375887174654153
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bim4ih5PIl-DsM&tbnid=qV16LDp3RC2sKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/33677&ei=kgwBUtCEOoLNtQavw4CgBw&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNGLVB_PGYEwolipixKTcTkIcj--kQ&ust=1375886832408659
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cy9it8yu4JQ8oM&tbnid=IVY7H4MZ5J58zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methane-2D-square.png&ei=SQsBUpK-McyPtgbmm4HYDA&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNEhURKkvrTxNC8yuen_Ep1Y_w02SQ&ust=1375886466334099
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I skal konstruere et biogasanlæg som vist på ovenstående tegning. 

 

Til rådighed har I: 

3 25 L plastik dunke  5 m slange 

1 plastflaske   3 store gummipropper 

1 lille gummiprop  2 lange glasrør 

1 kortere glasrør  1 slangeklemme 

1 balje 

 

I skal selv fremskaffe biomateriale – gerne frisk kogødning  + evt. andet biomateriale. 

Det er en fordel at holde tanken med biomateriale varm, gerne 35-52 grader. Til dette 

formål kan I sætte dunken med biomateriale i et varmt vandbad i baljen. I skal selv 

udtænke en løsning til at holde det varmt.  

Bemærk at tanken med biomateriale, tanken med gas samt plastflasken skal være 

100% lufttætte, da processen er en anaerob gæringsproces – og at klemmen skal 

lukke effektivt for slangen. Vandtanken øverst skal derimod være åben og stå højt. 

Bemærk at der vil være noget luft der skal lukkes ud af systemet før den antændelige 

biogas kommer. Man kan teste ved slangens udmunding nogle dage i træk til det 

brænder fint. 

 

Efterbehandling: 

Der skal skriftligt gøres rede for følgende spørgsmål: 
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1. Hvilke materialer har I brugt – og hvor meget? 

2. Hvilken forsøgsopstilling brugte I? (tag gerne billeder) 

3. Hvilken fremgangsmåde brugte I? 

4. Hvordan virker biogasanlægget? 

5. Hvad er en gas og hvilken brændbar gas udvikles i dette anlæg? 

6. Hvordan produceres der biogas? Skriv de vigtigste reaktionsligningerne op. 

7. Hvorfor skal temperaturen i biotanken gerne være 35-52 grader? 

8. Hvordan kan I vurdere om der er produceret noget gas i anlægget? 

9. Vurder hvor stort et voulmen jeres gas har. 

10. Hvordan kan volumet gøres mindre uden af lukke noget gas ud? 

11. Hvad er et gastryk? 

12. Analyser om der har været nogle fejl. Hvad ville I gøre anderledes? 

Skriv jeres konklusion og vurdering: Virkede det? Hvorfor – hvorfor ikke? Har I forslag 

til forbedringer? 
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Teknologi 
Formål: I skal under kolonihavehus-projektet lære at lave ideudvikling. 

Produkt: I skal i løbet af projektforløbet med fremtidens grønne kolonihavehus, lære at 

komme fra ide til virkelighed. 

 

Under projektet kommer I til at arbejde med forskellige værktøjer og processer, som 

sætter jer i stand til at udarbejde konkrete forslag på baggrund af et ideoplæg. 

 

I kommer til at arbejde med: 
■ Brain storming 

■ Mind mapping 

■ Skitse projekt 

■ Flowdiagrammer mm. 

 

Husk at et godt idegrundlag er fundamentet for et godt produkt! 

 

I skal dokumentere hele jeres projekt i en projektdagbog, hvor I gemmer alle ideer, 

tegninger, artikler, beregninger mm., som er relevante for jeres projekt. 

Jeres projektdagbog er det sted, hvor I altid kan finde begrundelsen for, hvordan og 

hvorfor I har taget en beslutning, og det er et vigtigt redskab. 

I vil i jeres gruppe løbende kunne få vejledning i udarbejdelse af jeres projekt. 

 

 

3.1.2 Filmklip og billeder fra projektet 

I dette afsnit præsenteres en række små projektglimt, der kan illustrere hvordan projek-

tet er forløbet. 

 

Først et filmklip der viser, hvordan eleverne har projekteret kolonihavehusene i pro-

grammet SketchUp: 

 

 
http://youtu.be/5-5pgHwQ_WM 

Dernæst en lille video, der illustrerer hvordan eleverne har arbejdet med PBL-projektet: 

http://youtu.be/5-5pgHwQ_WM
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http://youtu.be/t3Jh5I3OthI 

 

 
 

Hvis man vil have et indtryk af det færdige projekt, kan man gå til dette filmklip, der 

viser en række af de opførte kolonihavehuse. 

 

http://youtu.be/6FlD-nJt54s 

 
  

http://youtu.be/t3Jh5I3OthI
http://youtu.be/6FlD-nJt54s
http://youtu.be/6FlD-nJt54s
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Endelig et lille klip, hvor eleverne fremlægger og kommenterer deres arbejde med 

PBL-projektet: 

 

 
 

http://youtu.be/M_g2aNuoUYE 
  

http://youtu.be/M_g2aNuoUYE
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3.1.3 Evaluering af projektet 

 

Lærernes evaluering  
Lærernes evaluering af projektet er tilvejebragt, dels via et struktureret interview med 

lærerteamet, dels ved en skriftlig evaluering, som NCE har bedt lærerne om at gen-

nemføre. Herudover har lærerne givet evaluerende kommentarer på det afsluttende 

seminar. 

 

Af dette materiale fremgår det, at lærerne vurderer projektet som værende en positiv 

pædagogisk oplevelse. Lærergruppen fremhæver især, at et projekt som dette er vel-

egnet til at give de deltagende elever nogle relevante studiekompetencer, fordi de 

udfordres til selvstændig problemløsning og planlægning på en måde, der er kvalitativt 

forskellig fra den traditionelle undervisning. 

Endvidere fremhæver lærerne den kvalitet, at et projekt som dette meget tydeligt syn-

liggør hvilke elever, der bidrager i arbejdsprocessen, og hvilke der ikke gør. Når lærer-

ne ikke tager styringen i traditionel forstand, men lægger problemløsningen "ud" til 

eleverne, viser det sig tydeligt, hvilke elever, der formår at engagere sig og præstere et 

stykke arbejde.  

 

Projektet har fungeret på den måde, at det klart har vist, at de dygtige elever – med et 

højt abstraktionsniveau – har præsteret godt og innovativt, mens de elever, der har en 

svagere baggrund – tilsvarende er faldet ud og har haft tendens til passivitet. I denne 

sammenhæng betyder elevernes alder og modenhed en hel del. 

 
Lærerne betoner at et PBL-projekt som dette især har sin styrke i at eleverne: 
■ Selv skal søge oplysninger 

■ Skal kunne håndtere flere vinkler på faglige udfordringer 

■ Skal kunne overveje flere løsninger, og ikke blot gå efter en 

■ Skal kunne planlægge og følge op 

■ Skal opgive troen på fixe, entydige løsninger. 

Selv om det kan være svært med den korte afstand til projektet at vurdere dets effek-

ter, er lærerne ikke i tvivl om, at eleverne efterfølgende vil være bedre klædt på til at 

møde de tværfaglige opgaver, de møder i resten af deres uddannelse, fordi de har fået 

etableret et fundament af problemløsningsevne. Samtidig fremhæver lærerne, at ele-

vernes motivation for uddannelsen ligeledes må forventes at være højnet, ligesom 

deres evne til at se og drøfte flere løsningsmuligheder på et problem givetvis også er 

udviklet gennem projektet. 

Lærerteamet har undervejs i projektet oplevet, at en del kolleger ikke har haft forståel-

se for den måde at gå til undervisning på, og har udtrykt betænkeligheder ved, om 

eleverne nu også var fagligt klædt på til projektet. Holdningen er imidlertid, at projektets 

forløb har vist, at denne betænkelighed ikke var relevant, da opgaveløsningen blev 

mestret på et højt fagligt niveau. 

 

Lærerne vurderer endvidere, at projektet nok ikke var et "ægte" tværfagligt projekt, 

men måske snarere kan beskrives som et projekt, hvor fokus var på byggeopgaven 

(selve kolonihavehuset) – heromkring var så lagt en række grundfagsrelaterede opga-

ver. Set på denne måde er der givetvis et potentiale for at udvikle projektet til en enty-
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digt tværfagligt projekt, hvor alle fag indgår på lige fod og med begrundet nødvendig-

hed. 

 

Styrken ved et projekt som dette er, at eleverne grundlæggende set lærer at overskue 

en kompleks problemstilling, lærer at ideudvikle og planlægge. Dette bidrager væsent-

ligt til at eleverne bliver mere refleksive i deres tilgang til arbejdet, hvilket er en stor 

kvalitet. 

 

Omvendt er risikoen ved denne type projekter, at de umotiverede elever kan "gemme 

sig", fordi lærerne i mindre grad indtager en styrings- og kontrolorienteret rolle end i 

traditionel undervisning. Løsningen på denne udfordring er nok, at PBL-projekter frem-

over skal struktureres stærkere, hvad tidsstyringen angår, dvs. der skal fx være faglige 

workshops hvor eleverne har mødepligt. Der skal ikke være tale om en stærk indholds-

styring – det kolliderer med PBL-tankegangen, men om at styre mere på udbuddet af 

de workshops, der skal lægge grunden for at eleverne kan kaste sig over de problem-

orienterede opgaver. 

 

Mht. projektets tidsmæssige placering finder lærerne, at projektet er placeret meget 

hensigtsmæssigt, idet eleverne (typisk fra 9. klasse) møder en autentisk og praktisk 

udfordring ved påbegyndelsen af erhvervsuddannelsen – dette er meget motiverende 

for eleverne. Med denne placering har mange af eleverne oplevet en ubetinget uddan-

nelsessucces, hvilket er af stor betydning for det videre uddannelsesforløb. 

 

Spørgsmålet er, hvilket niveau for PBL, der har været arbejdet på. Er det et "ægte" 

niveau-5-projekt2? Næppe, men eleverne har haft en udstrakt selvstændighed. 

 

Projektet har imidlertid også været oplevet som en "ret stor mundfuld" for mange lære-

re.  Det blev meldt sent ud i organisationen, og mange var nok usikre på, hvad det var 

de skulle. Flere lærere, der ikke havde deltaget i NCE-seminarerne, havde tydeligvis 

brug for at blive opdateret på, hvad PBL er og hvordan man kan agere i en sådan 

pædagogisk kontekst. Forudsætningen er, at ledelsen bakker projektet mere op og 

satser på at uddanne lærerne til denne måde at undervise på! De skal trænes i at 

tænke som PBL-undervisere og finde en tydeligere afklaring af den lærerrolle, der 

hører sammen med en PBL-pædagogik. 

 

Undervejs i projektet har man nok ikke som lærere reflekteret så meget over, om man 

nu arbejdede entydigt PBL-orienteret. Man har kastet sig ud i et projekt, der koblede 

mange elementer sammen og som gav større frihed til elevernes kreativitet og pro-

blemløsningsevne. Erfaringen viser, at eleverne var gladere og mere motiverede end 

ved traditionel undervisning, og det må siges at være en klar gevinst. 

 

Projektet har på denne måde være en ubetinget positiv oplevelse, mener lærerne, men 

der er også forhold der kan forbedres. Det handler især om, at grundfagene og den 

skriftlighed, de har med sig ikke er "smeltet" optimalt sammen med byggeprojektet – 

det skal der udvikles på i fremtiden! 

 

                                                           
2 Se model, s. 51 
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Ser man på elevernes rolle i projektet, er der ingen tvivl om, at de har fået en erkendel-

se af, at det er nødvendigt at have et fagligt fundament, før man kan kaste sig ud i at 

løse problemer. Dette er en meget vigtig lære for dem: den faglige indlæring bliver 

begrundet på en bedre måde, når man arbejder PBL-orienteret, for så kan man som 

elev erfare nødvendigheden af at kunne noget. 

Ser man isoleret på grundfagene, er eleverne nok ikke kommet længere end de gør i 

traditionelle forløb, så det egentlige udbytte er nok det tværfaglige og problemløs-

ningsevnen. Det skal blive spændende at se, hvordan det slår igennem på den lange 

bane! 

 

Det største problem lærerne har haft undervejs har i virkeligheden nok været, at man 

selv som lærere skulle sælge ideen til kollegerne. Ledelsen var ikke nok på banen, og 

der var en del kolleger, der var svære at motivere for projektets idegrundlag. Fremover 

skal det være en ledelsesopgave at sørge for den rigtige holdopstilling, siger lærerne! 

 

At arbejde med PBL-pædagogik betyder, at man får en ny rolle som faglærer, som 

man lige skal vænne sig til. Man kan ikke gå så direkte til eleverne, som man plejer at 

gøre det, men skal snarere sørge for at de rammer, man lægger op, er de rigtige. Der 

er ingen tvivl om, at det er her lærerne skal blive bedre. Lærerne skal planlægge og 

drifte workshops bedre, så projektet får et skarpere forløb.  De skal kunne inddrage 

kolleger bedre og tidligere, så de ikke oplever, at deres planlagte grundfagsundervis-

ning blive væltet eller annulleret. 

Alle lærere skal være motiverede for PBL-tankegangen, ellers virker det ikke. Der skal 

uddannelse til, så alle kan tale samme sprog og trække på samme hammel. Lærere 

kan ikke selv stå for at klæde andre lærere på til at være PBL-undervisere – det er vi 

ikke erfarne nok til, så ledelsen må afsætte de nødvendige midler til efteruddannelse, 

hvis man vil den vej som uddannelsesinstitution. 

 

Oplevelsen blandt de deltagende lærere har været, at når man har været involveret i et 

projekt som dette, får man også efterfølgende en større samhørighed. Man har prøvet 

at arbejde sammen på en ny måde og skabt et fælles erfaringsgrundlag, der kan blive 

meget vigtigt for en kommende kulturudvikling på skolen. 

 

Eleverne har omvendt fået en vigtig erfaring som selvstyrende, hvilket også er nyt for 

dem. De har skullet arbejde på egen hånd, hvilket har været en udfordring for nogle, 

og en gave for andre. Gennemgående har det været, at eleverne godt nok kom i de 

udbudte workshops, men ikke formåede at bruge det, de lærte i workshoppen godt 

nok. Workshop-formen er OK, men lærerne skal blive bedre til at lære eleverne at 

omsætte det, de lærer til opgaveløsningen! 

Samlet set har projektet givet lærergruppen rigtig meget læring. Man har primært lært, 

at logistikken omkring et sådant PBL-projekt er alfa og omega. Meget skal klappe og 

være præcist timet, hvis det skal fungere optimalt. En anden vigtig lære er, at projektet 

skal ”sælges” til kollegerne, hvis det skal fungere. Det går ganske enkelt ikke at have 

uengagerede kolleger med, der ikke ved, om de kan lide den måde at undervise på. 

Man må kaste sig ud på dybt vand og smide den faglige angst for at lave småfejl, hvis 

man skal være tro mod PBL-ideen. Det vigtige er ikke den faglige indlæring som så-

dan, men indlæringen af tværfagligheden, problemløsningsevnen og lysten til at tænke 

innovativt.  
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Som grundfagslærer er det stærkt at opleve, hvordan man kan spille sammen med 

håndværksfagene – det giver et helt nyt perspektiv på egen rolle og undervisning. 

 

Hvis lærerne skal videreudvikle PBL-tankegangen, er det oplagt at høste det umiddel-

bare spin-off der kan være fra dette projekt. Der kan let udvikles "annex-projekter" (fx 

el-installationer i huset) – nu er der et erfarings- og planlægningsgrundlag, der kan 

være udgangspunktet.  

 

Men en helt nødvendig forudsætning for en videreudvikling er en strategisk ledelses-

beslutning om, at man vil PBL-pædagogikken og den udvikling af lærergruppen, der er 

en forudsætning for at kunne praktisere den. 

 
Elevernes evaluering 
I alt 25 elever er i en skriftlig evaluering3 blevet spurgt om deres oplevelser med PBL-

projektet "Byg et kolonihavehus".  

 

Evalueringsspørgsmålene har været: Hvad fungerede godt? Hvad kunne forbedres? 

 

I det følgende sammenfattes resultatet af denne evaluering i en "positivliste" og en 

"negativliste". 

 

Til det positive hører: 

■ Eleverne oplever projektet som spændende og udfordrende 

■ Projektet ligger godt ved grundforløbets begyndelse 

■ Projektet har en god samfundsmæssig perspektivering i kraft af samfundsfag 

■ Det er godt at møde en stor og krævende udfordring – at prøve kræfter med noget 

stort 

■ Det er godt at få mulighed for at arbejde og lære på en tværfaglig måde 

■ Et sådant projekt giver god mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af 

fagene 

■ En god måde at starte en uddannelse på 

■ Godt at man selv skulle få ideer og løse problemer 

■ Meget lærerigt projekt, der giver mulighed for at få indblik i forskellige erhvervsud-

dannelser 

■ Samfundsfagsopgaven har været rigtig spændende 

■ Godt at skulle bygge noget i praksis, og ikke bare planlægge/skitsere 

■ Vi har jo i virkeligheden lært at arbejde innovativt, da vi ikke kendte løsningerne i 

forvejen! 

 

Til det negative hører: 

■ Projektet kunne til tider virke uoverskueligt 

■ Datafolkene var ikke ordentligt integreret – læg projektet på 2. år! 

■ Samfundsfagsopgaven bør ligge senere 

■ Tømrerne har fået for meget plads på bekostning af de øvrige faggrupper, hvilket 

betød at nogle "meldte sig ud" 

                                                           
3 Se bilag 4 
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■ Der har været arbejdet under et for stort tidspres 

■ For mange opgaver i samme projekt 

■ Har brug for mere tid, så huset kan blive helt færdigt 

■ Samfundsfags-opgaven gav ikke ny viden 

■ Dårligt med opgaver "ved siden af" husbyggeriet 

■ En sådant projekt skal ikke introduceres på en fredag 

■ Der skal være færre opgaver udover selve husbygningen 

■ Gør det mere klart, hvad I forventer af eleverne. 

 
Set under et må man konkludere, at eleverne overvejende er positive i deres bedøm-

melse af projektet. De fremhæver især at et sådant projekt udfordrer dem på en anden 

måde, end de er vant til, og at projektet giver dem indsigt i forskellige fag og fagområ-

der, hvilket kan give et bedre grundlag for at genoverveje uddannelsesvalget eller 

bekræfte det valg, de en gang har truffet. En del elever fremhæver at samfundsfag har 

haft en positiv rolle i det samlede projekt, mens der – hvilket kan undre – slet ikke gives 

kommentarer til de øvrige grundfags funktion i helheden, måske fordi eleverne pga. 

fagintegrationen slet ikke oplever dem som "fag". 

 

Elevernes evaluering viser endvidere, at projektet måske kan styrkes ved at skabe en 

bedre balance mellem de håndværksmæssige fag, der indgår. Tømrerfaget fylder – 

ifølge eleverne – for meget, hvilket kan medføre at elever fra de øvrige fagområder 

føler sig mindre motiverede. 

 

En del elever er kritiske overfor det forhold, at projektet ikke alene er et husbygnings-

projekt, men også rummer andre og ikke-håndværksorienterede opgaver fra grundfa-

gene (fx fremstilling af brochure), men det skal retfærdigvis siges, at det er et fåtal af 

eleverne, der har denne holdning. 

 
Ledernes evaluering 
EUX-ledernes evaluering af projektet er fremkommet i et oplæg til afslutningssemina-

ret. Her har lederne sammenfattet deres vurdering af, hvad der fungerede godt og 

mindre godt. 

 
Hvad fungerede godt? 
■ Et godt tidspunkt, da eleverne havde været på grundforløb i ca. 3 uger ved projekt-

opstart, og på den måde havde mulighed for at afprøve forskellige fag 

■ Tidlig projektgennemførelse = godt sammenhold på tværs af indgangene 

■ EUX-elever er en ”særlig” gruppe elever (de ”løber” stærkere) 

■ Eleverne får hurtigt studiekompetencer ved at arbejde med PBL 

■ Plads til elevernes kreative tanker 

■ Underviserne får mulighed for at tilegne sig nye og anderledes kompetencer og 

derigennem være endnu mere motiverede 

■ Eleverne lærer at arbejde mere selvstændigt end traditionelt 

■ Eleverne tilegner sig hurtigt viden til at opfinde ”problemet”, og selv søge informatio-

ner for at løse det 

■ Man kan integrere fagene i projektet – de er ikke kun ”koblet på”. 
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Hvad fungerede mindre godt? 
■ Der manglede orientering om PBL til nogle undervisere 

■ Det kan være vanskeligt at planlægge, hvornår projekterne udvikler sig 

■ Alle undervisere skal ville projektet og have ”ja-hatten” på 

■ Projektet af den gennemførte størrelse bør vare 4 uger. Derudover skal projektet 

være tilgængeligt i yderligere 2-3 uger efter afslutning, så det kan bruges i undervis-

ningssammenhæng og evaluering 

■ Eleverne skal lære mere om, hvor og hvordan de søger informationer, og i den 

forbindelse også være kritiske overfor resultatet 

■ Der kan med fordel afholdes ”byggemøde” fra kl. 7.00 til 8.00 en eller to morgener 

om ugen, hvor der er tilknyttet 2-3 undervisere som ”vejledere”. 

■ Bemandingsplanen for underviserne skal justeres løbende, da det er vanskeligt at 

forudsige på forhånd, hvornår undervisningen i de enkelte fag skal finde sted 

■ Det kan være vanskeligt at styre timeforbruget for de enkelte fag i projektet (grund-

forløb vs. hovedforløb) 

■ Det er vigtigt at lave forventningsafstemning mellem underviserne inden projektop-

start. 
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3.2 Tech College Aalborg 
I det følgende præsenteres de to PBL-projekter, der er udviklet ved Tech College Aal-

borg. 

 

Det første EUX-projekt er målrettet elever på indgangene smede, auto, data og it og 

elektrikere, hvor eleverne skal bygge en gokart ud fra eldrevne løbehjul. I det andet 

PBL-projekt skal EUX-elever fra tømrer-, murer-, vvs- og el-fagene sammen bygge et 

udebad. 

 

Det er fælles for projekterne at fag som dansk, matematik, fysik, samfundsfag og ar-

bejdsmiljø har været indarbejdet som delopgaver i projekterne. Der har været mulighed 

for at underviserne løbende kunne undervise i specifikke faglige emner, som de fandt 

relevante i forbindelse med elevernes opgaveløsning. 

 

Til hver projektpræsentation er knyttet dokumentation af projektets forløb i små video-

klip samt de evalueringsresultater, der foreligger. 

 

3.2.1 Projektoplæg – "Byg en gokart" 

Forud for PBL-projektet har underviserne valgt at sætte fokus på faglige emner (ek-

sempelvis elteknik eller strøm og sikkerhed), der kan være relevante for opgaveløsnin-

gen i selve PBL-projektet. Dernæst igangsatte man selve PBL-projektet, som blev 

afviklet i tre faser: Fase 1 hvor eleverne blev introduceret til PBL; fase 2 hvor eleverne 

arbejdede med hver deres faglige delopgave, eksempelvis skulle smede svejse et stel 

til gokarten. Endelig fase 3 hvor alle elever fra de faglige indgange mødtes og samlede 

deres fælles gokart. 
 

Forløbsplanen for det samlede projekt så ud som følger:  
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"Byg en gokart" 

TEMA PERIODE HVAD HVORDAN HVORFOR EVALUERING 

  Elektrikerdel af opgaven   

Sikkerheds-

kursus 

Sikkerheds 

kursus  

For el-arbejde. 

Hvilke farer 

det indebærer 

Relevant indhold i forhold 

til opgaveløsning omkring 

bæredygtige lyskilder 

påmonteret gokart 

 

   

’Byg en  

gokart' 

Elektriker 

laver lys på 

bilen 

 

 

 

 

 

PBL-projekt  

3-4 uger i 

september 

Projektet er rammesat så 

problemstilling og metoder 

er valgt af lærerne på 

forhånd. 

Elevopgaverne er lærer-

styrede, med fokus på 

design og tilslutning af 

lysanlæg på en gokart 

Opgaveprojekt 

 

Alle fag-faglige EUX-

retninger, fysik, matematik, 

samfundsfag og teknologi 

samt informationsteknologi 

(data, auto og metal sam-

arbejder om opgaven) 

Intro til PBL arbejdsformen 

 

Fælles faglige kompetencemål 

(FKM) – hvilke? 

Kompetencemål der indgår: 

Tændingssystemer  

Relæteknik  

El teknik,  

El teori 

Installationsteknik 

Eleverne evaluerer tvær-

fagligt. Afslutter med go-

kart-løb grupperne imellem  

 

Byg en  

gokart. 

Smed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Smedene skal fremstille et 

gokartstel med komplet 

styretøj drivaksel, hjul-

skærme, motorplade m.m. 

Gokarten skal fremstilles 

ud fra en materialeliste, 

der udarbejdes af faglære-

ren. 

Ligeledes vil der være 

nogle krav omkring høj-

den, længden og bredden 

af gokartstellet, eleverne 

skal tage højde for.  

Eleverne udarbejder selv 

en komplet samlingsteg-

ning af gokartstellet. Ud fra 

samlingstegningen udar-

bejdes de nødvendige 

detailtegninger.  

Ud fra detailtegningerne 

laver eleverne alle emner-

ne i smedeværkstedet, for 

til sidst at samle stellet efter 

samlingstegningen. 

Eleverne tager selv stilling 

til hvilke arbejdsprocesser 

Eleverne kommer til at arbejde 

med de materialer og maskiner, 

som er dagligdagen for en smed. 

Der ligger et stort arbejde i at få 

tegningsmaterialet projekteret 

som nyttige arbejdstegninger. 

  
1. Eleven kan anvende informa-

tionsteknologiske værktøjer 

til ukompliceret fagrelateret 

informationssøgning og 

kommunikation. 

2. Eleven kan anvende og ved-

Eleverne evaluerer tvær-

fagligt. Afslutter med go-

kart-løb grupperne imellem  
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og svejsemetoder, de an-

vender. 

Eleverne søger selv den 

nødvendige information 

omkring opbygningen af 

gokarten. 

Eleverne beregner selv div. 

savemål, skærevinkler, 

pladeklip, m.m. 

Eleverne beregner materia-

leprisen på dele af gokar-

ten. 

ligeholde gængse kontrol-

værktøjer og har forståelse 

for betydningen af at givne 

kvalitetskriterier og  

-specifikationer overholdes. 

3. Eleven kan udføre enkle 

faglige beregninger i forbin-

delse med gennemførelsen 

af faglige arbejdsopgaver. 

4. Eleven kan fremstille og 

anvende enkle skitser, teg-

ninger, diagrammer og tilhø-

rende beskrivelser. 

5. Eleven kan forstå værdien af 

samarbejde med andre i for-

bindelse med håndværks-

mæssig og industriel fremstil-

ling. 

6. Eleven kan udvælge og an-

vende almindeligt forekom-

mende materialer til givne 

opgaver inden for indgan-

gens jobområder på bag-

grund af opnået materiale-

kendskab. 

7. Eleven kan udvælge egnet 

materiale og fremstille enkel-

te emner under hensynsta-

gen til gældende normer, 

standarder og sikkerhedsbe-

stemmelser. 
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DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eleverne skal udvikle en 

data lognings enhed til 

elbilen, der kan monitorere 

hastigheder (og rpm?), 

temperaturer og evt. for-

synings spænding, til en 

PC. Den sekundære op-

gave kunne være at udvik-

le en PWM hastigheds 

regulering ”Speeder” til 

bilen, men med tanke på 

elevernes niveau, bør 

dette være et tilvalg.  

De skal indledningsvis 

lave en simpel kravspeci-

fikation ud fra opgavebe-

skrivelsen. Efterfølgende 

skal de aflevere et løs-

ningsforslag indeholdende 

en simpel grafisk fremstil-

ling af det overordnede 

software design med tilhø-

rende beskrivelse af de 

enkelte elementer. En 

tidsplan for projektforløbet 

og evt. en komponent 

liste. Alle fire dele skal 

godkendes inden de kan 

gå i gang med arbejdet. 

Og sidst men ikke mindst 

skal de selvfølgelig udvikle 

soft- og hardware. 

 

Eleverne vælger selv pro-

jektets omfang, ud fra op-

gave beskrivelsen. Hard-

waren består grundlæg-

gende af det Arduino board 

som eleven allerede har 

fået udleveret. Alt andet 

hardware leveres af skolen 

og det vil i de fleste tilfælde 

dreje sig om komponenter 

eleverne allerede har 

kendskab til. Ønsker ele-

verne hardware derudover 

er det op til dem selv at 

finde informationer omkring 

disse komponenter.  

Eleverne kender endnu 

ikke noget som helst til 

software design og niveau-

et på de krav der stilles 

skal derfor afspejle dette. 

Men det er en god øvelse 

at eleverne prøver at visua-

lisere hvad deres program 

skal gøre, inden de går i 

gang med at kode. Og 

simple flowcharts kan i 

dette tilfælde sagtens bru-

ges som værktøj.. 

 

 

 

Projektet tager udgangspunkt i de 

fællesfaglige målepinde der er 

beskrevet i bekendtgørelse om 

uddannelserne i den erhvervsfag-

lige fællesindgang strøm, styring 

og it. Og berører blandt andet 

følgende målepinde: 
1. udvælge og anvende hen-

sigtsmæssige materialer, 

komponenter, værktøjer, må-

leinstrumenter, udstyr og 

maskiner til udførelse af enk-

le faglige arbejdsopgaver in-

den for indgangens uddan-

nelser, 

2. anvende den tekniske doku-

mentation, som er relevant 

for indgangens uddannelser i 

forbindelse med udførelse af 

jobområdernes arbejdsopga-

ver, 

3. udvise kendskab til egen rolle 

i virksomhedsorganisationer, 

som er relevante for indgan-

gens uddannelser, herunder 

samarbejde med forskellige 

faggrupper, og til betydnin-

gen af at være fleksibel og 

udføre kvalitetssikring af eget 

arbejde i relation til indgan-

gens uddannelser, 

4. udføre struktureret fejlfinding 

på relevante kredsløb under 

vejledning og løse enkelte 

opgaver inden for vedligehold 

og betjening og 

Som beskrevet i de to 

andre faggrupper - Herud-

over vil deres kravspecifi-

kation og løsningsforslag 

være bidragende til karak-

teren i faget IT-E. 
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5. udvise kendskab til arbejdstil-

rettelæggelse og planlæg-

ning. 

Herudover bliver følgende tre 

målepinde fra bilag 2 (de fagret-

tede målepinde) ligeledes berørt: 
6. kan fremstille små simple 

programmer under anvendel-

se af et programmerings-

software, herunder anvende 

viden om programmerings-

sprog og elementær pro-

gramopbygning og – udvik-

ling, 

7. kan i forbindelse med ar-

bejdsopgaver inden for data 

og kommunikationsområdet, 

anvende faglige og tekniske 

termer på både dansk og et 

relevant fremmedsprog, sva-

rende til grundfaget Engelsk 

på niveau F og 

8. kan i forbindelse med ar-

bejdsopgaver inden for data 

og kommunikationsområdet, 

arbejde med it og it-

værktøjer, svarende til grund-

faget Informationsteknologi, 

niveau E. 
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Auto-

mekaniker 

 

For at nå mekanikernes 

læringsmål i deres grund-

forløb, vil ”Byg-en-gokart”-

projektet indeholde føl-

gende: 

1. Ohms Lov (Strøm, 

Spænding, Modstand 

og Effekt) 

2. Funktion af skivebrem-

ser 

3. Styretøj og dets vink-

lers indflydelse på kø-

reegenskaber og ma-

nøvrering 

4. Ledningsnet og forbru-

gere, herunder el-

motor, ladeanlæg og 

sikkerheden forbundet 

med arbejdet med bat-

terier og akkumulatorer. 

Endvidere vil sikkerhed og 

komfort (sæder, seler, evt 

bur) indgå i opbygningen. 

Det er et krav fra Auto 

College, at bredden på det 

konstruerede køretøj bli-

ver max. 800mm. Så kan 

køretøjet nemlig gå igen-

nem en standarddør til 

evt. senere undervisnings-

brug 

Ud fra de indkøbte el-

løbehjul skal eleverne give 

deres bud på, hvordan 

disse kan bruges til opbyg-

ning af en gokart. 

Det skal dokumenteres 

med tegninger og gennem-

arbejdede forslag til det 

videre arbejde i værkste-

det. Herunder skal projektet 

være så tænkt igennem, at 

manglende materia-

ler/reservedele kan bestil-

les hjem. Så søgning på 

div. hjemmesider om mu-

ligheder hertil indgår i pro-

jektet. 

Alt skal godkendes af lære-

ren, inden den praktiske del 

sættes i værk. 

Læreren er en sparrings-

partner/tovholder og inspi-

rationskilde i forløbet, men 

ikke bestemmende. 

I dette PBL-baseret projekt skal 

indgå følgende: 

 

Særlige kompetencemål: 

 

5. udføre mekanisk adskillelse og 

samling af styretøj og bremser 

på personvogne og/ eller last-

vogne og redegøre for brem-

sers og styretøjs grundlæg-

gende opbygning og virkemå-

de på personvogne og/ eller 

lastvogne, 

6. løse almindeligt forekommende 

problemer ved adskillelse af 

mekaniske emner, for eksem-

pel udtage knækkede skruer 

og bolte samt reparere ødelag-

te gevind på baggrund af viden 

om forskellige gevindtyper, 

7. redegøre for en grundlæggen-

de viden om elektriske grund-

begreber for eksempel AC/DC 

spænding, strøm, modstand, 

effekt, frekvens, ohms lov og 

effektformlen, 

8. redegøre for en grundlæggen-

de viden om elektriske kompo-

nenter og kredsløb, for eksem-

pel viden om modstande, kon-

densatorer, spoler, dioder, 

transistorer eller lysdioder. 

Desuden viden om serie- og 

parallelkredsløb, ensretter-

kredsløb og grundlæggende 

digitale kredsløb, 

Ved afslutningen af projek-

tet, hvor der samarbejdes 

med Smede, Elektrikere og 

Datateknikere, skal elever-

ne evaluere tværfagligt. De 

el-gokarts, som er produ-

ceret, vil i sagens natur 

ikke være helt ens, så alle 

faggruppers indsats og 

kvaliteten af deres arbejde, 

bør bedømmes af de an-

dre grupper, evt. af en 

udefra kommende. 

Kvaliteten af arbejdet, 

sikkerheden på køretøjet 

samt den praktiske anven-

delighed skal indgå i vur-

deringen. 

Og så skal køretøjet selv-

følgelig bestå strabadserne 

ved afslutningen, som kan 

bestå i et ”racerløb”. 
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9. gennemføre enkle målinger på 

elektriske kredsløb med ud-

gangspunkt i læsning af basale 

el-diagrammer for eksempel 

spændingsmåling, strømmåling 

og måling af modstand under 

anvendelse af multimeter, 

10. anvende mekanisk måleudstyr 

herunder skydelære, mikrome-

terskrue, gradskala og må-

leure, 

11. anvende en grundlæggende 

viden om naturfaglige og mil-

jømæssige problemstillinger i 

forbindelse med personvogns- 

og/eller lastvognsområdet her-

under forskellige energibære-

res betydning for bæredygtig 

kørsel. Desuden viden om na-

turfaglige og miljømæssige 

aspekter i forbindelse med den 

teknologiske udvikling af køre-

tøjer herunder en grundlæg-

gende viden om elbiler og hy-

bridbiler, 

 

Fysik      

Matematik      

Engelsk      

ITK   Vi vil starte med at lave 

informationssøgning. Slut-

målet her at udvikle en 

strategi, sådan at eleverne 

opnår så god som mulig 

1. kan demonstrere effektiv be-

tjening af it-værktøjer og -

udstyr, 

2. kan forholde sig til virksomhe-

dens behov for dataopsamling, 

Evaluering af info tek be-

står i afleveringer af det, 

de har lavet. Derved ses 

hvor langt den enkelte elev 

har udviklet sig, og der kan 
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søgning. 

Vi vil kigge på kilder og 

relatere det til kildekritik-

ken, som de arbejder med i 

samfundsfag.  

De skal lære Word at ken-

de, indholdsfortegnelser, 

kildelister og brug af det. 

Sidst i dette forløb kigges 

på nogle af de behov de 

har/får når de skal doku-

mentere det de laver. 

 

lagring, bearbejdning og for-

midling af data, 

3. selvstændigt kan udforske 

programmernes anvendelighed 

og begrænsninger samt inte-

gration med andre programmer 

sættes individuelle mål for 

det videre arbejde. 

Samfundsfag      
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3.2.2 Videoklip fra projektet 

 
I dette lille videoklip kan man danne sig et indtryk af, hvordan der er blevet arbejdet 

med PBL-projektet: http://youtu.be/_X9VAuqe14Q 

 

3.2.3 Evaluering af PBL-projektet 

 

Elevernes, lærernes og ledernes evaluering af projektet  
I det følgende præsenteres de evalueringsudsagn som lærere, ledere og elever frem-

kom med efter PBL-projektets afslutning. Evalueringsresultaterne er fra fremlæggelse 

på projektets afslutningsseminar, evalueringsskemaer/projektbeskrivelsesskemaer 

udarbejdet af NCE og endelig fra YouTube-præsentationer af projektet.  

 
Erfaringer og oplevelser med PBL-projekt 
Allerførst præsenteres en evaluering af projektet i de tre faser, det blev afviklet i.  Fase 

1 hvor eleverne introduceres til PBL; fase 2 hvor eleverne arbejder med deres faglige 

delopgave ud fra egen projektplan og endelig fase 3 hvor alle elever fra de faglige 

indgange mødes og samler deres fælles gokart. Efterfølgende afsluttes med en op-

samling og generelle betragtninger om EUX-eleverne. Det meste er oplistet i punkt-

form. 

 
De 3 faser 
Fase 1: Elever undervises og introduceres til PBL-platformen af studerende fra univer-

sitetet. Faglærerne deltog ikke. 

■ Introduktion til PBL-baseret undervisning uden faglærerne førte til lidt forvirring hos 

eleverne. 

■ Eleverne følte sig i begyndelsen utrygge ved den nye undervisningssituation, hvor 

de selv skulle være opsøgende på viden. 

■ Eleverne var sidst i forløbet generelt glade for at de havde mødt studerende fra 

universitet. 

■ Såvel lærere som elever følte sig tidspressede.  

■ I opstartsperioden havde eleverne mange spørgsmål til faglærerne som opmuntrede 

eleverne til selv at opsøge viden. 

 
Fase 2: Elever skal fremstille deres respektive faglige bidrag til gokarten.  

■ Fra idé til produktion var eleverne ude i deres respektive fagværksteder hhv. el, 

data, smed, auto – og det fungerede godt.  

■ Eleverne skulle løbende på tværs af faggrupperne koordinere, hvor langt de var 

nået med deres respektive produktion af gokartens enkeltdele. Og det var de gan-

ske gode til. 

■ Eleverne havde opfattelsen af, at alle dele var lagervarer. Det virkede som om de 

havde fået den forståelse i første del af projektet.  

■ Eleverne var gode til at selv at løse deres fag-faglige opgaver ud fra de materialer, 

de havde til rådighed.  

■ Der blev bygget adskillige andre dele ind som var aftalt med elever fra andre fag-

grupper. Der var også flere koordineringsfaser med andre faggrupper på trods af 

http://youtu.be/_X9VAuqe14Q
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den geografiske spredning på forskellige colleges. Denne spredning affødt af fysi-

ske rammer for forløbet.  

 

Fase 3: Alle faggrupper skal tilpasse de forskelligt fremstillede produkter til færdigt 

produkt 

■ For lærerne virkede sammenbygningen af de enkelte gokart-dele i begyndelsen 

som en total fiasko, ”det var en stor rodebunke”. 

■ I starten hersker stor forvirring om hvem, hvad og hvor. Dog finder de efter kort tids 

forvirring sammen og rykker på det endelige produkt, el-gokarten.  

■ Alle kører løs også uden for egne fagrækker. Der er dog flere ubesvarede løse 

ender hvor der er behov for faglig kompetence (læreren). Som projektet skrider frem 

bliver lærerne dog koblet mere af og eleverne arbejder meget selvstændigt.  

■ To grupper var gået sammen om at sætte to motorer på en gokart så de var forbe-

redte på løbs-konkurrencen og kunne vinde den. 

■ Lige pludselig stod der en sværm af elever, og så ”rykkede de på opgaven”. 

■ De morede sig de hyggede sig, de havde virkelig gjort sig umage. Der var dyb kon-

centration på arbejdsopgaven. 

■ På et tidspunkt tænkte en lærer, ”nu gider jeg ikke mere”, de bliver bare ved med at 

køre på og bygge mere og mere på. 

■ Den hurtigste model kørte 35-40 km i timen. 

■ De fandt jo også ud af noget med tyngdepunkter, fordi en bil havde ubalance, det 

kunne de jo bruge i fysik senere. 

 

Opsamling 
Overordnet betragtet var projektet en stor succes. At der var mange elever om projek-

tet var måske ikke helt optimalt.  

 

Samlet set finder eleverne, at det er fint at arbejde sammen med andre faggrupper. 

Eleverne er glade for at lære, hvad andre faggrupper kan og lære dem at kende. De 

fleste synes projektet er spændende at arbejde med, især det at få en opgave, som de 

skal få til at virke. 

 

Flere gange i forløbet oplevede underviserne at eleverne ”kuppede dem og tog styrin-

gen”. 

 

 ”De kunne en masse ting som vi nok ikke selv havde regnet med de kunne”, som en 

lærer siger. Eleverne skulle være innovative og kreative i forhold til opgaveløsningen 

og det var de. Der var nok 5-6 elever ud af de 27, der havde trukket sig lidt og ikke var 

så meget for disse projekter. 

 

Med denne opgave lykkedes det for lærerne at få eleverne til at opleve, at de arbejde-

de med en opgave på tværs, men også blev bedre til deres eget fag, og var glade for 

begge dele. Desuden er eleverne blevet rigtig gode til at aflevere deres opgaver.  

 
”De afleverer simpelthen nogle knaldgode rapporter", som en underviser påpeger. 

 
Eleverne afleverer rapporterne til tiden, der skal ikke rykkes efter dem. 
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3.2.3 Projektoplæg – "Udebad" 

Forud for projektet har underviserne introduceret eleverne til viden og metoder omkring 

udførelse af den faglige opgave, samt introduceret eleverne til struktureret planlægning 

og arbejdstilrettelæggelse således at de kan planlægge forløbet faggrupperne imellem. 

 

Det har løbende været muligt for lærerne at tilbyde undervisning i relaterede emner 

under hele projektet. Elevernes opgave var at konstruere et uafhængigt vandopvarm-

ningssystem for VVS, samt opbygning af fundament, flise, klinkebeklædning med 

vandafløb og trækonstruktion til udebad efter elevernes egne ideer. 

 

Eleverne havde samlet 7 dage til opgaven. 

 

I det følgende beskrives den opgave, eleverne blev præsenteret for. 
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Der skal bygges et udebad på shelters-området ved Lind-
holm Å 
 

 

Construction College Aalborg 
Øster Uttrup Vej 1 
9000 Aalborg 

Telefon: +45 7250 5200 

www.construction-college.dk 

 
Eksamens- og EUX-koordinator: 

Jan Mosbæk: +45 72505250, janm@ccaa.dk 

mobil: +45 25266250 

 
Ideteam 
Tømrerfaglærer: 

Ole Nielsen:   +45 7250 5184 olni@ccaa.dk 

Morten Ubbesen: +45 7250 5184 moub@ccaa.dk  

Jens Andersen +45 7250 5184 jand@ccaa.dk 

 

Murerfaglærer: 

Frank Simonsen: +45 7250 5186 frsi@ccaa.dk 

 

VVS-faglærer: 

Martin Poulsen: +45 7250 51?? marp@ccaa.dk  

http://www.construction-college.dk/
mailto:janm@ccaa.dk
mailto:olni@ccaa.dk
mailto:moub@ccaa.dk
mailto:jand@ccaa.dk
mailto:frsi@ccaa.dk
mailto:marp@ccaa.dk
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Udebad 
Problemstilling 
”Hvordan kan der bygges et udebad på shelter-pladsen på området ved Lindholm Å?” 

Case 
Der skal bygges et udebad på shelter-området ved Lindholm Å. Udebadet skal bygges 

ved de eksisterende sheltere. Der er ønsker om at badet skal have varmt og koldt 

vand, opvarmning af vandet skal ske med solenerg, da der ikke er strøm på pladsen. 

Spildevandet føres til eksisterende faskine. Det er vigtigt, at overfladerne i badet kan 

modstå store mængder fugt og regnvand. Udebadet udføres så det er ergonomisk 

korrekt for personer over 15 år.  

 

Grupperne skal ud fra casen "Udebad", med de faglige teams som vejledere, finde 

frem til et løsningsforslag, samt udføre det teoretiske og praktiske arbejde inden for 

normeret tid (elevstyret). 

 
Opstart på projekt 
Alle deltagende faggrupper opdeles i sammenblandede fire grupper, (A1, A2, B1 og 

B2). Hver gruppe skal bygge et udebad, samt udarbejde en rapport på 8-10 sider. 

 

Efterfølgende ses hvad rapporten skal indeholde: 

 

Udarbejdelse af forslag til det valgte tema, som skal indeholde: 

■ Skitseforslag 

■ Tegninger 

■ Forslag til materialer 

■ Tidsplan 

■ Logbog 

■ Beregninger m.m. 

 

Under byggeprocessen, skal der løbende tages billeder til brug af kvalitetssikring, samt 

tidsplan og logplan skal løbende revideres. 

 

Grupperne udskriver den færdige rapport til aflevering. Gruppen skal desuden have 

den samlede rapport elektronisk til senere brug til udarbejdelse af elevportfolio.  

 
Evaluering 
Gruppens elever udarbejder i projektperioden en projektrapport. I forbindelse med 

afslutningen af hver tema- eller projektperiode evalueres forløbet og elevernes præsta-

tioner.  

 

Evalueringen gennemføres dels ved projektfremlæggelse af det teoretiske/praktiske 

projekt, dels gennem uddybende samtaler om, hvorledes præstationen kan forbedres 

fremover. 

 

3.2.4 Filmklip fra projektet 

I dette lille videoklip kan man danne sig et indtryk af, hvordan der er blevet arbejdet 

med projektet: 
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http://youtu.be/3pNmHKLJElg 

 

3.2.5 Evaluering 

 

Lærere, elevers og lederes vurdering af projektet 
I det følgende præsenteres de evalueringsudsagn som lærere ledere og elever tilken-

degav efter projektets afslutning. Evalueringsresultaterne er fra fremlæggelsen på 

projektets afslutningsseminar, udfyldelse af evalueringsskema-

er/projektbeskrivelsesskemaer udarbejdet af NCE og endelig YouTube-præsentation af 

projektet.  

Evalueringsresultater: 

■ Lederudsagn: det er vigtigt med fokus på, hvad målet er for de enkelte fag på C-

niveau og de fag-faglige målpinde, så man skal have opmærksomhed på, hvor ele-

verne er i forhold til at kunne håndtere det frie undervisningsmiljø, der underforstås i 

PBL-tanken. Hvis man presser elever ud i projekter, hvor de ikke har forudsætnin-

gerne for at kunne få det ønskede udbytte, kan man risikere, at udbyttet ikke står 

mål med den forbrugte tid. Dette kan sikres ved at lærerteamet har den nødvendige 

forståelse for PBL-ideen. 

■ Det lykkedes eleverne at producere færdige projekter med udebade der var fuld-

stændigt selvkørende, muret med fliser, solfanger, varmtvandsbeholder mv. I forhold 

til mureropgaven vurderede faglærerne at det var en opgave som svarede til et fag-

ligt niveau på første hovedforløb.  

■ Lærernes rolle var især at facilitere processen. Det er en løbende diskussion, hvor 

meget lærerne skal ”blande sig fagligt” og hvor meget eleverne selv skal være vi-

densopsøgende. 

■ Lærerne var ved at løbe livet af sig selv for at skaffe stumper. 

■ Den største udfordring for eleverne har nok været at afgrænse deres opgave i for-

hold til den tid, de havde til rådighed. Det kunne eksempelvis aflæses på de tidspla-

ner, som eleverne løbende udarbejdede og som for det meste var for urealistiske 

(læs optimistiske). Eleverne kunne ikke bygge så hurtigt, som de selv troede. 

■ Der er behov for at lærerens styring også går på opgavens afgrænsning og tidsplan-

lægning. 

■ Denne opgave krævede at eleverne selv afgrænser opgaven ud fra den givne tids-

ramme. Mange elever har ikke erfaring med dette, da lærerne ofte giver dem opga-

ver, der passer til ”en given skoletid”. Lærerne har i megen undervisning på forhånd 

afgrænset opgaven, hvorved eleverne ikke lærer den nødvendige tidsstyring. 

 

Kvalitetsaspektet kom til at handle om produktet. Og eleverne ville gerne selv ”hæve 

overliggeren” og gøre opgaven bedre og detaljerne mere udførlige. Også mere end 

faglærerne lige havde forventet. Eleverne var meget innovative og måske næsten lidt 

for kreative. 

  

http://youtu.be/3pNmHKLJElg
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4.  Opsamling og perspektivering 
 

Gennemførelsen af de to udviklingsprojekter har vist, at PBL-projekter kan udfolde sig 

på mange måder og derved være en vigtig løftestang for didaktikken i EUX. 

Ser man på de tre gennemførte enkeltprojekter, kan man grafisk indplacere dem i den 

akse-model, der dannede udgangspunkt for projektets forståelse af PBL-

pædagogikken: 

 

 
Byg en gokart                 

Byg et kolonihavehus 

Byg et udebad  

 

 
Baggrunden for denne indplacering er følgende kendetegn ved projekterne: 

 
4. Projektet "Byg et kolonihavehus" er karakteriseret ved at være et projekt, der med 

hensyn til graden af indholdsstyring er ganske problemorienteret i sit udgangspunkt, 

idet udspillet til eleverne er ret åbent og giver mulighed for mange fortolkninger. Mht. 

graden af lærerstyring kontra elevstyring er dette projekt det mest elevstyrede af de 

tre projekter, idet man her har valgt at lade eleverne arbejde udpræget selvstændigt, 
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og lade lærerne indtage en rolle som vejledere/konsulenter på opgaven, når man 

ser bort fra de udbudte workshops. 

5. Projektet "Byg en gokart" er karakteriseret ved at være et projekt, der har et mere 

stofligt/opgaveorienteret udgangspunkt end 1) og som mht. graden af lærerstyring 

kontra elevstyring befinder sig i en mellemposition, idet projektet i sin indledende fa-

se reelt betjener sig af en lærerstyret optakt, hvor bestemte fagområder er defineret 

til at bidrage til bestemte dele af problemløsningsopgaven. 

6. Projektet "Udebad" er på mange måder sammenligneligt med 2), men har, hvad 

stoforienteringen angår, nok en mere åben tilgang til opgaveformuleringen, og be-

finder sig af denne grund højere på den opadgående akse. 

 

Set på denne måde har valget af forskellige projekttyper i PBL-universet altså vist, at 

det i praksis er muligt at differentiere EUX-undervisningen ved at tilrettelægge og gen-

nemføre projekter med forskellig grad af elevstyring og forskellig grad af stoflig kom-

pleksitet.  

 

Selv om de gennemførte udviklingsprojekter på mange måder didaktisk set har været 

succesfulde, har de også vist, at der stadig er et stykke vej at gå, før intentionerne med 

en PBL-orienteret EUX-pædagogik kan siges at være nået. Det drejer sig især om 

disse forhold: 

 

Samspil mellem gymnasiefag, EUD-fag og grundfag 
Projektet har med al mulig tydelighed vist, at det er en meget stor opgave for skolerne 

at skabe et dynamisk samspil mellem EUD-fag og gymnasiefag, selv med et stærkt 

ønske fra skolernes side om et sådant samspil. I lærernes og ledernes evalueringer 

nævner begge parter behovet for yderligere udvikling og samarbejde mellem gymna-

sielærere, forskellige EUD-faglærere og grundfagslærere på skolerne om ny-design og 

udvikling af eksisterende opgaver.  

 

I projektet har eleverne oplevet en undervisning, hvor lærerne somme tider vælger at 

udarbejde tillægsopgaver til PBL-opgaven i form af danskopgaver, eksempelvis rekla-

me for dit byggeri mv. 

 

En del elever har givet udtryk for, at disse opgaver opleves som adskilte fra hovedop-

gaven i PBL-arbejdet, og på den måde fremstår som lidt ”kunstige”. Samlet set er der 

efter vores vurdering stadig et stort behov for udvikling af gode og egentligt tværfaglige  

opgaver til det voksende EUX- miljø i Danmark. Det drejer sig om at skabe helhedsori-

entering, transfer og samspil mellem EUD-fag, gymnasiefag og EUD-grundfag. 

 
Elev- og lærerroller – styring 
Både lærerollerne og elevrollerne ændrer sig når problembaserede projektopgaver 

indarbejdes i en uddannelse. Lærerne i projektet har haft en del diskussioner om sty-

ring og kontrol. Problembaseret projektarbejde betyder netop ikke, at lærerne bare skal 

lade eleverne arbejde for sig selv det meste af tiden uden at styre forløbet. Styringen, 

har det vist sig, ændrer bare karakter fra hovedsagelig ren faglig indholdsstyring til 

styring på andre parametre, så som tids- og rammestyring. Eksempler på nye styrings-

former, hvor lærerne har vigtige opgaver er: placering af ”kontordage” med faste kon-
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tortider, organisering af fysiske rum for informationssøgning, materialebestilling, ar-

bejdsplanlægningsbeskrivelser og opfølgning, kvalitetssikringsmøder og sidst, men 

ikke mindst at hjælpe eleverne med at definere deres egne opgaver i projektet, så de 

kan nå dem og dermed få en succesoplevelse. 

 

Afledte effekter af projektet 
En vigtig ting at fremhæve er, at PBL-projektet på begge de deltagende skoler har 

givet anledning til at overveje den fremtidige organisering af EUX-undervisningen. 

 

Således har både Herningsholm Erhvervsskole og Tech College Aalborg måttet omor-

ganisere deres organisation i det år, FoU-projektet har forløbet. Skolerne har i den 

forbindelse udviklet grundridsene af en ny organisatiorisk struktur. Modellerne er for-

skellige, men fælles for begge skoler er et ønske om et fremtidigt samarbejde, hvor 

faglærere og almenlærere arbejder tættere sammen og måske endda organiseres i 

faste teams, der får til opgave at stå for udviklingen og gennemførelsen af PBL-forløb – 

med sparring fra ledelsen. 

Netop det sidste – sparring fra ledelsen – vurderes på skolen at være et meget vigtigt 

element i udviklingen af en EUX-PBL-pædagogik/-didaktik, fordi FoU-projektet har vist, 

at ledelsens rolle er helt afgørende for at kunne få succes med at få lærerne til at tæn-

ke og handle samstemt i pædagogisk og didaktisk henseende. Projektet har desuden 

vist hvor vigtigt det er, at ledelsen kan hjælpe lærerne med reskaber og facilitering af 

planlægningsarbejdet, når nye tværfaglige EUX-PBL-opgaver og læreplaner skal ud-

vikles. Her forestår efter vores vurdering stadig et stort udviklingsarbejde. Læreplaner 

er egentlige curricula for PBL-orienterede grund- og hovedforløb og en progression i 

PBL-orienterede opgaver, med kerne-stof, valgfrit stof, opgavemoduler og fagmoduler 

kunne være en farbar vej. En sådan tilgang kunne være et relevant pædagogisk-

didaktisk modspil til en styringsstruktur af EUX-uddannelsen, der pt. er så kompliceret 

hvad angår logistik, timer mv., at en egentlig Task Force for tidsstyring er et nødvendigt 

redskab på skolerne. 
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5.  Bilag 
 

5.1 Herningsholm Erhvervsskole 
 

Liste til materialebestilling (bilag 1) 
Afleveres dagligt kl. 11.00 – 11.30 

 

Beskrivelse Antal 
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Gantt-diagram og checkliste (bilag 2) 
Eksempel på et Gantt-diagram 

Opgave Dag/uge/måned 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

Design (skitser)              

Produktionstegninger              

Materialebestilling              

Uddannelse/informationssøgning              

Afsætning og udgravning              

Fundament              

Gulve (rå)              

Indervægge              

              

              

 

 

 

Eksempel på en statusoversigt/checkliste 

 Status 

Begyndt Færdig Kontrolleret Afleveret 

Design (skitser) 100% X ec X 

Produktionstegninger 100% X   

Materialebestilling 50%    

Uddannelse/informationssøgning 50%    

Afsætning og udgravning     

…     

 

 

 

  



 

 54 

 

Vejledningsskema (bilag 3) 
Udover de allerede fastlagte tider, har i mulighed for i gruppen at skrive jer på til vej-

ledning, hvor der er plads 

 
Vejledningsskema 
Onsdag uge 36 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15 Gruppe 11 

14.15 – 14.45 Gruppe 10 

 

 

Torsdag 36 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00 Gruppe 1 

9.00 – 9.30 Gruppe 2 

10.00 – 10.30 Gruppe 3 

10.30 – 11.00 Gruppe 4 

11.00 – 11.30 Gruppe 5 

12.15 – 12.45 Gruppe 6 

12.45 – 13.15 Gruppe 7 

13.45 -14.15 Gruppe 8 

14.15 – 14.45 Gruppe 9 

 

 

Fredag uge 36 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15         

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  
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Mandag uge 37 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

Tirsdag uge 37 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter  

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

Onsdag uge 37 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

Torsdag uge 37 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  
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12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

Fredag  uge 37 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

Mandag uge 38 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

Tirsdag uge 38 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter  

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  
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Onsdag uge 38 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 

 

 

Torsdag uge 38 

 Vejleder/dagens koordinator: Jens Peter 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

10.00 – 10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

12.15 – 12.45  

12.45 – 13.15  

13.45 -14.15  

14.15 – 14.45  

 
  



 

 58 

 

5.2 Tech College Aalborg 
 

Bilag 
Materialer 
 

Tømrer 
 

 

 
 

 
100+100 mm Dansk tømmer 

K18-T1 
(420 cm) 

 

50+100 mm Dansk tømmer 
K18-T1 

(420 cm) 

 

           
19+100 mm Forskalling fyr ud-

skud 

180+220 mm BMF hulplade           
80+300 mm BMF hulplade 
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15mm fibergips pladestørrelse 
1500x1000mm 

3,9x39mm Fermacell skrue    
250 stk./ pakke 

 

 
90+90+65 mm BMF vinkel 

uden ribbe 

5,0+40 mm beslag skruer 
250 stk. pakke 

 
 

 
 

5,0+100 mm Kvartro skrue 
100 stk./ pakke 

 

4,5+50 mm Kvartro skrue    
200 stk./ pakke 
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Murer 

 

 
 

 

Teglsten 228mm x 54mm x 
108mm 

 

Mørtel 

  
Murerske, murerhammer og 

lodstok 
 

Klinker 200mm x 200mm 
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Fliser 150mm x 150mm  
 

VVS 
 

 

 

 
 
 

 

Materialer fra Vvs – energispe-
cialist faget 
Blikarbejde: 
Zink 
 

Tagsøm 
 

 

 
Pladesaks, Falsetang, div. 

Hammere. 
 

Ballofix 
 

 
 

Pipefix 
 

½” galvaniseret fittings 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=zinkplade&source=images&cd=&cad=rja&docid=6nv6vHJ_n2n80M&tbnid=HefNk0WWq-M_AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vvsproffen.dk/productpages.asp?G=ZINKPLADER&ei=VfUDUqD8B4zKtAbOjYHICQ&bvm=bv.50500085,d.Yms&psig=AFQjCNFdH9lF_wDwbhntv4KK-PqTEouEDg&ust=1376077489581361
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=tags%C3%B8m&source=images&cd=&cad=rja&docid=1GV8NDjNlQ0EkM&tbnid=TyWuCUgypCcMOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Befastelser/Som/Tagsom/&ei=vvsDUv_CCsnSsgb0jYGQBw&bvm=bv.50500085,d.Yms&psig=AFQjCNH0mu6YaZcGmxG-xFk7aw0nH-ILuw&ust=1376079161513167
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Rørarbejde: 

½” rør galvaniseret 
 

Vandhane 
 

 
Slagsaks og bukkemaskine 

 

 
Loddebolt, loddetin, loddevand og salmiak 

 

 
Pakgarn og paksalve 
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Skæremaskine 

 

 

Rørtang 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=rigid gevindsk%C3%A6rer&source=images&cd=&cad=rja&docid=8nwizzX4x_kjsM&tbnid=GK792JbpQ88xUM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.sanistaal.com/da/produkter/vaerktoej/haandvaerktoej/roervaerktoej/gevindskaering/gevindskaering-ridgid/c-213772/794776/gevindmaskine-ridgid-300-ustel-(250).aspx&ei=M_oDUpD8NsnSsgb0jYGQBw&psig=AFQjCNFRXmSK6tojoDQc4gx6iHzkev49rQ&ust=1376078699261997


 

 

 


