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Dansk modul 1 og 2  

Dansk modul 1  

Elevrettet beskrivelse  I faget dansk arbejder vi med fagets forskellige discipliner. Der er fokus på 
kommunikation og almen dannelse.   
  
Vi arbejder med analyse af skriftlig og mundtlig kommunikation. Vi arbejder 
med forskellige tekstgenrer, genrekendskab og genrens betydning for den gode 
kommunikation.   
  
Derudover arbejder vi med danskfagets dannelsesdimension. Du får et overblik 
over litteraturhistorien og sammenhæng mellem samfundsudvikling og 
litteratur.   
  
Vi arbejder aktivt med kommunikation, så den teoretiske viden omsættes til 
praksis.   
  
Vi træner forskellige samarbejdsformer og arbejder med at vurdere og 
kvalificere samarbejdet. Der er fokus på din egen rolle i samarbejdet i forhold til 
andres bidrag. Du får indsigt i, hvordan man kan arbejde med at forbedre 
samarbejdet blandt andet ved at fokusere på egen rolle i relationerne.     

Elevens arbejdstid  32 lektioner fordelt på 10 uger. Der skal afleveres, hvad der svarer til to større 
opgaver i løbet af de 10 uger.  Derudover vil der være noget forberedelse til 
timerne  

Varighed  Praktikpladssøgning                                            8 lektioner  
  
Konflikthåndtering og samarbejde                   8 lektioner  
  
Digital tryghed  
I samarbejde med Østjyllands Politi                 8 lektioner  
  
Litteraturhistorie                                                  8 lektioner  
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Læringselementer  Praktikpladssøgning   
• Afdækning af kompetencer.  
• Formidling af kompetencer.  
• Beskrivelse af personlige egenskaber.  
• CV.  
• Ansøgning. 
• Afgrænsning af jobsøgning og karrieredrømme. 
• Kommunikation med arbejdsgiver - herunder jobsøgning. 
• Kropssprog. 
 
Konflikthåndtering og samarbejde   
• Konfliktens anatomi.  
• Kommunikationsmodeller og strategier.  
• Konflikter på arbejdspladsen.  
• Samarbejde.  
 
Digital tryghed  
• Sociale medier og adfærd.  
• Regler for billeddeling.  
• Normer og regler.  
 
Litteraturhistorie  
• Historisk overblik over samfundsudviklingen i Danmark.  
• Forskellige litterære værkers sammenhæng med samfundsudviklingen: 

Folkeviser, eventyr, salmer, dramatik, digte, noveller.  
• Tekstanalyse.  
• Billedkunst i litteraturhistorisk perspektiv.  
• Billedanalyse. 

Læringsmiljø  Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde  
Evaluering  Faget afsluttes - efter modul 2 - med en standpunktskarakter og en eventuel 

eksamen (lodtrækning mellem dansk og matematik).   
Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifika-
tioner og udstyr 

• Undervisningen foregår primært i klasselokaler.  
• Eleverne arbejder alene i små eller større grupper.   
• Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig fremstilling, brug af 

elektroniske hjælpemidler, formidling i forskellige former både digitalt og 
analogt.  Lærerne som underviser i faget har uddannelse i dansk + en 
pædagogisk uddannelse.   
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Dansk modul 2  

Elevrettet beskrivelse  Vi arbejder fortsat med fokus på kommunikation. I andet modul er der fokus på 
den erhvervsrettede kommunikation.   
Vi arbejder også grundigt med sprog.  

  Elevens arbejdstid  34 lektioner fordelt på 10 uger. Der skal afleveres et virksomhedsprojekt i løbet 
af de 10 uger. Derudover vil der være noget forberedelse til timerne.    

Varighed  Litteraturhistorie  4 lektioner  
  
Nyhedsformidling   8 lektioner  
  
Reklamer og servicedesign  16 lektioner  
  
Levende billeder (kortfilm)  6 lektioner  
  

Læringselementer  Litteraturhistorie 
• Historisk overblik over samfundsudviklingen i Danmark.  
• Forskellige litterære værkers sammenhæng med samfundsudviklingen:  
Folkeviser, eventyr, salmer, dramatik, digte, noveller.  
• Tekstanalyse.  
• Billedkunst i litteraturhistorisk perspektiv.  
• Billedanalyse. 
 
Nyhedsformidling   
• Avislandskabet.  
• Avisens genrer.  
• Artiklens opbygning.  
• Fake news og troværdighed.   
  
Reklamer 
• Forskellige reklametyper  
• Målgruppeanalyse, befolkningssegmenter - og segmenteringens muligheder 

og begrænsninger.   
• Billedsproget i reklamer: farvesymbolik, beskæring, komposition.   
• Sprog og tekst.  
• Virkemidler.  
• Analysemodeller - f.eks. AIDA-modellen.   
• Slow/fast-marketing, purposemarketing.   
• Egenproducerede reklamekampagner.   
  
Kortfilm 
• Filmiske virkemidler. 
• Analyse af kortfilm.  

Læringsmiljø  Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, rollespil  
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Evaluering  Faget afsluttes med en standpunktskarakter og evt. eksamen (lodtrækning 
mellem dansk og matematik) .  

Generelt  Erhvervsfag 2  
a. Anvende forståelse hvordan en produktiv og inkluderende 

arbejdspladskultur kan skabes. 
b. Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en 

arbejdsproces.  
c. Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser.  
d. Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse 

på menneskers adfærd.  
e. Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om 

arbejdsopgaver.  
f. Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på 

samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. 
 
Undervisningens indhold omfatter aspekter af:  
a. Samarbejdslære, virksomhedslære, psykologi og planlægningsprocesser.    
b. Undervisningen integreres hvor det er relevant med andre fag i 

grundforløbet. 
c. Dokumentation: artikler, analyser, reklamekampagner, rapporter.   

 
Erhvervsfag 2 varetages af dansk i samarbejde med samfundsfag. Det indgår i 
tværfaglige projekter og i innovationsugen . 

 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifika-
tioner og udstyr 

Undervisningen foregår primært i klasselokaler.  
Eleverne arbejder alene i små eller større grupper.   
Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig fremstilling, brug af elektroniske 
hjælpemidler, formidling i forskellige former både digitalt og analogt.  Lærerne 
som underviser i faget har uddannelse i dansk + en pædagogisk uddannelse.   
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El, modul 1, modul 2a (el/køl) og 2 b (el/tøm)  

Modul 1    

Elevrettet beskrivelse  
  
  

Gennem tavleundervisning, gruppearbejde og småopgaver får eleverne viden 
om og værktøjer til selvstændigt at lave arbejdstegninger til brug for opsætning 
af flere mindre synlige kabelinstallationer (uge 1) og læse, forstå og arbejde ud 
fra en færdiglavet arbejdstegning til brug for opbygning af en mindre 
relæstyring (uge 2).   
 
Eleven får, på begynderniveau, kendskab til:  
• Tændingssystemer i bolig og relæteknik på det teoretiske og det                     

praktiske plan, med hovedvægt på det praktiske.  
• Hensigtsmæssig og korrekt brug af håndværktøj, materialekendskab og                 

selvkritiske vurderinger af eget arbejde, arbejdsmetoder samt arbejde                 
ud fra diagrammer.                

• Teknisk dokumentation.  
  
Forløbene afsluttes med en mini-rapport.   

Elevens arbejdstid  52 lektioner fordelt på 8 uger. Som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed (1 uge)  Præsentation  
Hvad laver en elektriker?  
Hvad er der af el i et hus?  
Plantegningsopgave + fremlægning  
Tændingsteori og –øvelser   8 lektioner  
Lave installationstegninger på papir  2 lektioner  
Opsætte installationer på væg  8 lektioner  
Mini-rapport    8 lektioner  

Varighed (1 uge)  Relæteknik    4 lektioner  
Tegne og opbygge mindre relæopgaver  6 lektioner  
Opbygge relæstyring ud af et diagram (start/stop m. lys) 8 lektioner  
Mini-rapport    8 lektioner  

Læringselementer  • Omsætte elteoretisk viden til et praktisk funktionelt produkt.  
• Kunne lave, læse og forstå installationstegninger inden for tændinger i bolig.     
• Forstå og arbejde ud fra en arbejdstegning inden for styring.  
• Viden om nogle af de materialer der anvendes inden for elfaget.   
• Eleven lærer mundligt at formidle fagligt viden, fremlæggelse.   
• Eleven lærer skriftligt at formidle fagligt viden, teknisk dokumentation.  
• Udføre et arbejde af relativ høj håndværksmæssigt kvalitet.  
• Betjene og arbejde fagligt korrekt med forskellige stykker elværktøj.  
• Værkstedskultur og samarbejde.  

Læringsmiljø  • Traditionel tavleundervisning og løbende undervisning og feedback i 
forbindelse med det teoretiske og det praktiske arbejde.  

• Gruppearbejde af 2 personer.  
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Generelle mål  Erhvervsfag 1 dækkes af modul 1:   
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
a. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion.  
 
b. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i 

en arbejdsproces.  
  
c. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige 

uddannelser.  
  

Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning 
i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger, der introducerer 
eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for en flerhed af  
erhvervsuddannelser. I denne delbeskrivelse altså elektriker - se øvrige 
beskrivelser for indholdet af tømrer, køletekniker, plastmager:  

 
a. Faglige problemstillinger   
b. Anvendelsesorienteret perspektiv  
c. Praktiske projekter   
d. Undersøgelser og øvelser  
e. Støtte elevens personlige udvikling   
f. Fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis   
g. Problemorienteret, kollaborativ, casebaseret undervisningsprincip   
h. Dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter: 

Minirapporter, tegninger med videre.   

Evaluering  Hver periode afsluttes med en samtale om rapport samt de opnåede 
resultater af de praktiske og teoretiske opgaver som eleven/gruppen har 
udført, set ud fra faglærerens vurdering samt observationer af de enkelte 
elevers evner, interesse og samarbejdsevner inden for modulet.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifika-
tioner og udstyr   

• Klasselokale med arbejdsborde + underlag til beskyttelse af bordplade og 
trævæg til opsætning af elinstallation.  

• Materiale- og værktøjskasse (2 elever pr. kasse).  
• Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en 

pædagogisk uddannelse.    
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Modul 2 - El på køl/el-linjen 
  

Elevrettet beskrivelse  
  
  

Gennem tavleundervisning, gruppearbejde og småopgaver får eleverne viden 
om og værktøjer til at regne på mindre eltekniske problemstillinger inden for 
Ohms Lov og Effektloven og selvstændigt designe en mindre relæstyring.    
 
Eleven får, på begynderniveau, kendskab til:  
• DC-kredsløbsteori, på det teoretisk og det praktiske plan.  
• Spændingskilder, modstande i rene serie- og i rene                 

parallelforbindelser, forkoblingsmodstand og LED/lyskilder.  
• Relæstyringer, herunder udvalgte love og regler på området.  
• Teknisk dokumentation, herunder grundlæggende rapportskrivning.           
• Hensigtsmæssig og korrekt brug af håndværktøj, materialekendskab og                  

selvkritiske vurderinger af eget arbejde, arbejdsmetoder samt arbejde                 
ud fra diagrammer.   

 
Forløbet afsluttes med en rapport, en skriftlig fagprøve af 1 times varighed 
samt en personlig mundtlig samtale. Resultatet i rapport og fagprøve udelukker 
ikke i sig selv elevens valg af erhvervsretning, men bruges som ét af flere 
værktøjer til at coache eleven fremadrettet med henblik på et 
hensigtsmæssigst valg af erhvervsretning på baggrund af elevens generelle 
faglige og boglige niveau.    

Elevens arbejdstid  80 lektioner fordelt på 7 uger- som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed (6 uger)  Introduktion til kredsløbsteori, Ohms Lov og Effektloven  
Modstande i serie og modstande parallel  
Regne og måle på elektronikkredsløb 18 lektioner  
Hvordan opbygges en relæstyring?  
Hvordan tegner man i PC Schematic?  
Design din relæstyring på papir  
Tegn din relæstyring ind i PC Schematic 14 lektioner  
Opbyg relæstyringen (vandniveau pumpe) 24 lektioner  
Hvordan skrives en rapport?   4 lektioner  
Rapportskrivning  18 lektioner  

Læringselementer  • Omsætte elteoretisk viden til et praktisk funktionelt produkt.  
• Forholde sig til elektriske grundbegreber.  
• Regne på Ohms Lov, Effektloven og modstande i ren serie og i ren parallel.  
• Forstå matematikken i simple ligningssystemer og præfikser.  
• Kunne designe en styringstegning samt arbejde ud fra denne.  
• Viden om nogle af de materialer der anvendes inden for elfaget.   
• Udføre et arbejde af relativ høj håndværksmæssigt kvalitet.  
• Betjene og arbejde fagligt korrekt med forskellige stykker elværktøj.  
• Værkstedskultur og samarbejde.  

Læringsmiljø  • Traditionel tavleundervisning og løbende undervisning og feedback i 
forbindelse med det teoretiske og det praktiske arbejde.  

• Gruppearbejde af 2 personer.  
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Generelle mål  Erhvervsfag 3 dækkes af modul 2 - i nærværende beskrivelse køl/el 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
 
Niveau 1  
a. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces.  
b. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan 

anvendes.  
c. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder.  
d. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser.  
e. Samarbejde med andre om løsning af opgaver.  
f. Fungere i forskellige samarbejdssituationer.  

 
Niveau 2  
I samarbejde med dansk og samfundsfag:   
g. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser.  
h. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og 

konflikttyper.   
i. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet.  

  
Fagligt indhold  
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk 
faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven 
kan nå målene.  
 
Undervisningens indhold omfatter arbejdsplanlægning i form af strukturering, 
koordinering og udførelse af arbejdsprocesser. Endvidere samarbejdsrelationer 
og evaluering af planlægningens udførelse i praksis. Der er et særligt fokus på 
at anvende digitale medier til støtte for samarbejdet. Undervisningen 
integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.  
 
Dokumentation   
Arbejdsplanlægning er undervisningens genstand.  
Dokumentation af arbejdsplanlægningen og samarbejdet herom kan antage 
mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Dokumentationen 
foregår i samarbejde med dansk og samfundsfag: Præsentationer, tegninger, 
evaluering, idesudoku, film, billeder, rapporter m.m.  

Evaluering  Perioden afsluttes med en samtale om rapport samt de opnåede resultater af 
de praktiske og teoretiske opgaver som eleven/gruppen har udført, set ud fra 
faglærerens vurdering samt observationer af de enkelte elevers evner, 
interesse og samarbejdsevner inden for modulet. Forløb Bestået/Ikke-bestået.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifika-
tioner og udstyr 

• Klasselokale med arbejdsborde + underlag til beskyttelse af bordplade.  
• Materiale-, styre- og værktøjskasse (2 elever pr. kasse).  
• Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en  

pædagogisk uddannelse.    
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Modul 2b – El på el/tøm-linjen  
  

Elevrettet beskrivelse  Gennem tavleundervisning, gruppearbejde og småopgaver får eleverne viden 
om og værktøjer til at regne på mindre eltekniske problemstillinger inden for 
Ohms Lov og Effektloven og selvstændigt designe en mindre boliginstallation.  
 
Eleven får, på begynderniveau, kendskab til:  
• DC-kredsløbsteori, på det teoretisk og det praktiske plan. Spændingskilder, 

modstande i rene serie- og i rene parallelforbindelser, forkoblingsmodstand  
 og LED/lyskilder.  
• Boliginstallationer, herunder udvalgte love og regler på området.  
• Teknisk dokumentation, herunder grundlæggende rapportskrivning. 
• Hensigtsmæssig og korrekt brug af håndværktøj, materialekendskab og                  

selvkritiske vurderinger af eget arbejde, arbejdsmetoder samt arbejde                 
ud fra diagrammer.   

 
Forløbet afsluttes med en rapport, en skriftlig fagprøve af 1 times varighed 
samt en personlig mundlig samtale. Resultatet i rapport og fagprøve udelukker 
ikke i sig selv elevens valg af erhvervsretning, men bruges som ét af flere 
værktøjer til at coache eleven fremadrettet med henblik på et 
hensigtsmæssigst valg af erhvervsretning på baggrund af elevens generelle 
faglige og boglige niveau.    

Elevens arbejdstid  80 lektioner fordelt på 7 uger- som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed (6 uger)  Introduktion til kredsløbsteori, Ohms Lov og Effektloven.  
Modstande i serie og modstande parallel.  
Regne og måle på elektronikkredsløb 20 lektioner  
Hvordan opbygges en elinstallation og hvordan  
tegner man i PC Schematic?  
Design din boliginstallation på papir. 
Tegn din installation ind i PC Schematic 16 lektioner  
Opbyg installationen i legehuset 30 lektioner 
Hvordan skrives en rapport?  4 lektioner  
Rapportskrivning  20 lektioner  

Læringselementer  • Omsætte elteoretisk viden til et praktisk funktionelt produkt.  
• Forholde sig til elektriske grundbegreber.  
• Regne på Ohms Lov, Effektloven og modstande i ren serie og i ren parallel.  
• Forstå matematikken i simple ligningssystemer og præfikser.  
• Kunne designe en installationstegning samt arbejde ud fra denne.  
• Viden om nogle af de materialer der anvendes inden for elfaget.   
• Udføre et arbejde af relativ høj håndværksmæssigt kvalitet.  
• Betjene og arbejde fagligt korrekt med forskellige stykker elværktøj.  
• Værkstedskultur og samarbejde.  

Læringsmiljø  Traditionel tavleundervisning og løbende undervisning og feedback i 
forbindelse med det teoretiske og det praktiske arbejde.  
Gruppearbejde af 2 personer og 4-5 personer i forbindelse med legehuset.  
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Generelle mål  Erhvervsfag 3 dækkes af modul 2 - i nærværende beskrivelse køl/el. 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
 
Niveau 1 
a. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces.  
b. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan 

anvendes.  
c. Anvende planlægningsværktøjer og –metoder.  
d. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser.  
e. Samarbejde med andre om løsning af opgaver.  
f. Fungere i forskellige samarbejdssituationer.  

  
Niveau 2 
I samarbejde med dansk og samfundsfag:   
g. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser.  
h. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og 

konflikttyper.   
i. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet.  

  
Fagligt indhold  
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk 
faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven 
kan nå målene.  
 
Undervisningens indhold omfatter arbejdsplanlægning i form af strukturering, 
koordinering og udførelse af arbejdsprocesser. Endvidere samarbejdsrelationer 
og evaluering af planlægningens udførelse i praksis. Der er et særligt fokus på 
at anvende digitale medier til støtte for samarbejdet. Undervisningen 
integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.  

Dokumentation  
Arbejdsplanlægning er undervisningens genstand.  
Dokumentation af arbejdsplanlægningen og samarbejdet herom kan antage 
mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Dokumentationen 
foregår i samarbejde med dansk og samfundsfag: præsentationer, tegninger, 
evaluering, idesudoku, film, billeder, rapporter m.m.   

Evaluering  Perioden afsluttes med en samtale om rapport samt de opnåede resultater af 
de praktiske og teoretiske opgaver som eleven/gruppen har udført, set ud fra 
faglærerens vurdering samt observationer af de enkelte elevers evner, 
interesse og samarbejdsevner inden for modulet. Forløb Bestået/Ikke-bestået.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifika-
tioner og udstyr  

• Klasselokale med trævæg til opsætning af installation og værksted til 
opbygning legehuset.  

• Materialer efter behov i legehuset og værktøjskasse (2 elever pr. kasse). 
• Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en 

pædagogisk uddannelse.    
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Køl, modul 1  

Elevrettet beskrivelse  Eleven får overordnet kendskab til køl i teori og praksis. Igennem modulet er 
faget centreret mest om det praktiske i form af værkstedsopgaver, såsom arbejde 
med stål og kobber. Eleven får blandt andet læring om samarbejde, sikkerhed og 
miljø i faget, korrekt brug af værktøj, viden om materialer, udøve selvkritik af 
deres arbejde, arbejdsmetoder, arbejde ud fra tegninger. Eleven vil også i mindre 
grad arbejde med den teoretiske side af køleteknik. Og som en del, i grupper af 2 
personer, arbejde med en stillet opgave, der afsluttes med en præsentation for 
klassen. Faget afsluttes med en bedømmelse af elevens faglige præstation og 
samarbejdsevner.  

Elevens arbejdstid  50 lektioner fordelt på 10 uger som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde  

Varighed  Præsentation  
Hvad laver en køletekniker?  
Lidt om energi, temperaturer,   4 lektioner  
  
Køleopgave 1 og præsentation for klassen  8 lektioner  
  
Smedeværksted  
Regler, betjening af maskiner samt ilt/gas svejsning.  
Oplæg/udførelse praktisk opgave1 (tyndplade) 8 lektioner  
  
Klasse/smedeværksted  
Oplæg/udførelse praktisk opgave2 (tyndplade) 10 lektioner  
  
Klasse/smedeværksted  
Oplæg og øvelse lodning                                                                    
Oplæg/udførelse loddeopgave   12 lektioner  
 
Ekstra opgave praktisk  
  
Teori, termodynamik  
Teoretiske opgaver   8 lektioner   
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Læringselementer  • Selvstændigt søge viden om hvordan en kølemaskine virker. 
• Fremlægning for en gruppe  
• Arbejde sikkert og korrekt med værktøjerne.  
• Miljømæssige aspekter i faget.  
• Samarbejde  
• Betjene pladeklipper og klippe plade efter mål.  
• Bukke plade i kantbukker. - Ilt/gas svejse i tyndplade.  
• Kunne læse/forstå en maskintegning bestående af 3 dele som skal svejses       

sammen til en ”vase”, der er vandtæt.     
• Opøve rutine i brug af værktøjet herunder motorik/ergonomi. 
• Viden om materialer, kobber og dets egenskaber.   
• Viden om tilsatsmaterialer, fosfor lod og sølv lod.  
• Viden om smeltepunkt og indstilling af brænder.  
• Øve lodning i ½” kobberrør.  
• Opøve rutine med arbejde og sammenføjning af kobberrør.  
• Arbejde ud fra arbejdstegning.  
• Korte rør op.  
• Bukke rør.  
• Lave krave for flaresamling.  
• Bruge ekspanderværktøj.  
• Lodde dele sammen til færdig opgave.  
• Lære at være selvkritisk i forhold til resultatet.  
• Overordnet teori om køleteknik.  
• Varmemængder.  
• Opgaver i varmemængder.  
• Indsigt i termodynamik. 

Læringsmiljø  Klasseundervisning, værksted   

Evaluering  Hver enkelt elev afsluttes med en samtale om resultat af de praktiske/teoretiske 
opgaver eleven har udført set ud fra faglærerens vurdering samt observationer af 
deres interesse og samarbejdsevner i modulet.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr.   

Undervisningen foregår primært i klasselokaler og værksteder, hvilke er udstyret 
med de nødvendige redskaber såsom AV-udstyr, PC, maskiner, håndværktøj, 
personlig værnemidler (for eksempel arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj).   
Eleverne arbejder undervejs selvstændig og i grupper af 2.   
Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en pædagogisk 
uddannelse.    
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Køl på køl/el-linjen  

Elevrettet beskrivelse  Eleven får indblik i varmepumpeteknik, el-teknik, termodynamik såvel praktisk 
som teoretisk. Den praktiske del omfatter opbygning af en vandbåren kreds 
med pumpe, varmegiver, beholder, ”hus” m.m., hvor delene skal fremstilles 
efter udleverede maskintegninger. Kredsen kobles med eksisterende 
køleanlæg og idriftsættes ud fra et givet styringsprincip. Til anlægget bygger 
eleven en mindre el-styring. Den teoretiske del er udfærdigelse af en rapport 
og dokumentation af det færdige produkt (varmepumpe + styring).   

Elevens arbejdstid  82 lektioner fordelt på 10 uger, som udgangspunkt minimalt hjemmarbejde.   

Varighed  Indledning til modulet, projektbeskrivelse, gruppeinddeling etc.  
 
Værksted   
• Gruppevis fremstille emner til den vandbårne kreds  

ud fra maskintegninger. 18 lektioner  
• Opstart og indregulering af propan anlæg ud fra opgavesæt 4 lektioner  
• Praktiske el-opgaver som afprøves på lille propananlæg 6 lektioner  
• Bygge styretavle til ”varmepumpe” med efterfølgende   

opstart/indregulering 22 lektioner 
• Foretage målinger, tryk/temperaturer 4 lektioner  
• Demontage  6 lektioner  
 
Klasselokale  
• Tegne rørdiagram over lille propananlæg 4 lektioner  
• Teori om køleteknik og opgaveløsning 4 lektioner  
• Teori om el-teknik (rettet mod køl) og opgaveløsning 6 lektioner  
• Udfærdige dokumentation for anlægget efter en anvisning 8 lektioner   

Læringselementer  • Eleven kan i samarbejde udføre praktiske metal/røropgaver til 
”varmepumpe” - Eleven kan i samarbejde med andre og under kontrol af 
sagkyndig montere styringer til små anlæg.  

• Eleven får kendskab til miljø- og sikkerhedsregler ved arbejde med 
køleanlæg - Eleven kan idriftsætte og indregulere anlæg i h.h.t. givne 
driftsdata.  

• Eleven kan i samarbejde med andre udføre demontage af mindre el-styring. 
• Eleven kan selvstændigt og ved anvendelse af gældende danske standarder   

udarbejde rørdiagrammer og kredsskemaer til små køleanlæg.  
• Eleven kan gennemføre procedure for idriftsætning af ”varmepumpen”.  
• Eleven kan foretage målinger, tryk og temperatur.  
• Eleven kan i samarbejde fremstille dokumentation for anlægget.  
  

Læringsmiljø  Klasseværelse, værksteder og opholdsrum.  
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Generelle mål  Erhvervsfag 3 dækkes af modul 2 - i nærværende beskrivelse køl/el 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
 
Niveau 1 

a. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces.  
b. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan 

anvendes.  
c. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder.  
d. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser.  
e. Samarbejde med andre om løsning af opgaver.  
f. Fungere i forskellige samarbejdssituationer.  

  
Niveau 2  
I samarbejde med dansk og samfundsfag:   

g. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser.  
h. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og 

konflikttyper.   
i. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet.  
   

Fagligt indhold  
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk 
faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven 
kan nå målene.  
 
Undervisningens indhold omfatter arbejdsplanlægning i form af strukturering, 
koordinering og udførelse af arbejdsprocesser. Endvidere samarbejdsrelationer 
og evaluering af planlægningens udførelse i praksis. Der er et særligt fokus på 
at anvende digitale medier til støtte for samarbejdet. Undervisningen 
integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.  
 
Dokumentation 
Arbejdsplanlægning er undervisningens genstand.  
Dokumentation af arbejdsplanlægningen og samarbejdet herom kan antage 
mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Dokumentationen 
foregår i samarbejde med dansk og samfundsfag: præsentationer, tegninger, 
evaluering, idesudoku, film, billeder, rapporter m.m.   

Evaluering  Eleverne evalueres af læreren ved en samlet vurdering af opgaver og 
klassedeltagelse  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifika-
tioner og udstyr 

Undervisningen foregår primært i klasselokaler og værksteder, hvilke er 
udstyret med de nødvendige redskaber såsom AV-udstyr, PC, maskiner, 
håndværktøj, personlig værnemidler (eksl. arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj).   
Eleverne arbejder undervejs i grupper af 2.   
Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en pædagogisk 
uddannelse.    
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Matematik modul 1 og 2  

Matematik F Modul 1 
og 2  

GF1  

Elevrettet  

beskrivelse  

  

  

Didaktisk  

Undervisningen er baseret på teori, opgaver og fagligt relaterede 
emneopgaver, hvor eleven udarbejder deres egen dokumentation, der 
indeholder de emner der gennemgås.  

Der arbejdes blandt andet med tegneprogammet Geogebra, lommeregner, 
Equation i Word samt andre relevante informationsteknologiske 
hjælpemidler. Reference til formelsamling.  

Elevens arbejdstid  32 lektioner med blandede klasser fordelt på 10 uger. Der afleveres en 
opgave. Eleven skal forvente tid til forberedelse. 28 lektioner med fagrettet 
klasse fordelt på 10 uger. Der afleveres to opgaver. Eleven skal forvente tid 
til forberedelse.  

Læringselementer  Emner  

Dækningsgrad  

Eleven kan løse opgaver, der er stillet (vælge den rigtige matematiske model 
– formel, grafik eller andet – foretage beregning/aflæsning korrekt samt 
vurdere, om resultatet er rimeligt.) Der kan godt være tale om åbne 
opgaver, hvor eleven skal sammenligne resultater eller give andre forslag. 
Eleven kan anvende matematikken i kendte kontekster, primært ved at 
kunne foretage beregninger af samme type, som eleven har løst før.   

  

Matematisk teknisk niveau 

Eleven kan anvende konkrete symboler, der står for størrelser, der kan 
måles, (fx V for volumen, m for masse) samt formler, der bruges til at 
beregne noget konkret (fx vægt, areal, rummål). Eleven kan anvende enkle 
formler til at beregne den størrelse, som formlen handler om. Eksempelvis 
kan formlen V = π · r2 anvendes til at beregne V.   

  

Stofområde og praktisk anvendelsesområde 

Tal- og symbolbehandling, erhvervsfagligt emne og mindst ét af emnerne 
geometri, funktioner og grafer samt statistik. Eksempler på afgrænsning 
inden for emneområderne:   

• Geometri: Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme).  
• Funktioner og grafer: Ligefrem proportionalitet.  

 Se i øvrigt fagbilaget i grundfagsbekendtgørelsen.    

Læringsmiljø  Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde  



EUD GF 1 - LUP  
  

  
17  

  

Generelle mål  Målet med undervisningen er, at du kan:  

• Arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk. Genkende matematiske 
problemstillinger i erhvervsmæssige og almene sammenhænge og bruge 
matematiske fremstillingsformer af disse.  

• Foretage matematisering og løse matematiske problemer ved 
behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. 
dokumentere matematiske løsningsmetoder. anvende relevante 
hjælpemidler.  

Du træner dine matematiske kompetencer ved at arbejde med tal- og 
symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst ét af emnerne 
geometri, funktioner og statistik.  

Evaluering  Mundtlig eksamen af varighed på en halv time.  

Eksamen foregår således, at eleven alene eller sammen med en anden elev 
trækker et prøvespørgsmål. Prøvespørgsmålet indeholder flere 
underspørgsmål. Herafer nogle lukkede spørgsmål, hvor eleven skal beregne 
noget bestemt. Andre er åbne spørgsmål, hvor eleven kan give forslag, 
sammenligne løsninger, el. lign.  

Den samlede bedømmelse sker efter 7 trins skalaen.  

Lodtrækning mellem dansk og matematik.  

Ressourcer og 
rammer, herunder 
lærerkvalifikationer og 
udstyr 

Undervisningen foregår primært i klasselokaler.  

Eleverne arbejder alene i små eller større grupper.   

Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig fremstilling, brug af elektroniske 
hjælpemidler, formidling i forskellige former både digitalt og analogt.   

Lærerne som underviser i faget har uddannelse i dansk + en pædagogisk 
uddannelse.  

  

Lærerne er uddannet inden for de fagrettede områder.  
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Plast, modul 1  

Elevrettet beskrivelse  Eleven får basalt kendskab til simple plasttyper og deres egenskaber, indenfor 
termo- og hærdeplast.  Der arbejdes, manuelt, med sammenføjning af plast og 
manuelt med håndoplæg af glasfiberforstærker polyester. Eleven opnår 
færdigheder til at kunne identificere og dermed typebestemme simple 
termoplast, med det sigte at kunne vælge og sortere det korrekt. Faget 
afsluttes med en minirapport, som gennemgås med eleverne efter gennemsyn 
af læreren.  

Elevens arbejdstid  52 lektioner fordelt på 8 uger. Som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed  Klasse  
Præsentation  
Hvad laver en plastmager  
Intro til plastværkste   2 lektioner   
De 4 områder inden for plast                                    
Find 10 forskellige plast emner, tag billeder og fremvis 2 lektioner  
  
Klasse  
Plastmaterialerne i svejsning, farver og genbrug 1 lektion 
Svejseøvelser oplæg/sikkerhed  1 lektion  
  
Plastværksted  
Svejseøvelser    16 lektioner   
 
Klasse  
Tegningsforståelse   4 lektioner  
  
Klasse/plastværksted  
Intro GUP og Sikkerhed i værksted                                                                    
Beregninger    12 lektioner  
Støbning af glasfiber kvadrat  
  
Slutopgave modul 1 – GUP eller plastsvejs  
Støbe og tegne GUP-emne eller svejse værktøjskasse 14 lektioner       
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Læringselementer  • Selvstændigt søge viden om simple plastmaterialer.  
• Fremlægning for en gruppe.  
• Arbejde sikkert og korrekt med værktøj og maskiner. 
• Miljømæssige aspekter i faget.  
• Samarbejde.  
• Betjene fræser, sav og save plade efter mål.  
• Bukke plastplade i kantbukker.  
• Varmluftsvejsning i tykvæggede plastmaterialer.  
• Stuksvejsning af rør i hånden.  
• Kunne læse/forstå en maskintegning til svejsning og samling af 

værktøjskasse    
• Opøve rutine i brug af værktøjet herunder motorik/ergonomi. 
• Viden om plastmaterialer, og deres egenskaber.   
• Viden om temperatur stadier.  
• Øve plastsvejsning og glasfiberstøbning, samt opøve rutine. 
• Arbejde ud fra arbejdstegning.  
• Sortere plastmaterialer.  
• Bruge håndværktøj til plastforarbejdning.  
• Lære at være selvkritisk for resultatet.  
• Overordnet teori om plastmaterialernes egenskaber, styrker, svagheder. . 
• Varmemetoder. 

Læringsmiljø Klasseundervisning, værksted.   

Generelle mål  Erhvervsfag 1 dækkes af modul 1 
 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
a. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion.  
b. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi 

i en arbejdsproces.  
c. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige 

uddannelser.  

Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning 
i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger, der introducerer 
eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for en flerhed af 
erhvervsuddannelser. I denne delbeskrivelse altså elektriker - se øvrige 
beskrivelser for indholdet af tømrer, køletekniker, plastmager. 
 
• Faglige problemstillinger.  
• Anvendelsesorienteret perspektiv.  
• Praktiske projekter.  
• Undersøgelser og øvelser.  
• Støtte elevens personlige udvikling.  
• Fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis.  
• Problemorienteret, kollaborativ, casebaseret undervisningsprincip.  
• Dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter: opgaver, 

tegninger mv.    
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Evaluering  Hver enkelt elev afsluttes med en samtale om resultat af de 
praktiske/teoretiske opgaver eleven har udført set ud fra faglærerens vurdering 
samt observationer af deres interesse og samarbejdsevner i modulet.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr.   

Undervisningen foregår primært i klasselokaler og værksteder, hvilke er 
udstyret med de nødvendige redskaber såsom AV-udstyr, PC, maskiner, 
håndværktøj, personlig værnemidler (eksempelvis arbejdstøj og 
sikkerhedsfodtøj).   
 
Eleverne arbejder undervejs selvstændigt og i grupper af 2.   
 
Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en pædagogisk 
uddannelse.    
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Plast på pla/tøm-linjen 

Elevrettet beskrivelse  Eleven får, på baggrund af inddeling i klasser, dybere bredere kendskab til plast 
og får på den baggrund bedre udgangspunkt for at vælge uddannelse.  Der 
arbejdes ekstrudering, termoformning og plastsvejsning. Faget afsluttes med en 
minirapport, som gennemgås med eleverne efter gennemsyn af læreren.  

Elevens arbejdstid  80 lektioner fordelt på 7 uger- som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed  Klasse  
Video  
Filmer de processer som de har været igennem 26 lektioner  
efter storyboard, fremvises  
Opmåling af emner – hvordan og hvorfor   
Tidligere fremstillet sandkasse opmåles    4 lektioner  
Hvilke plastemner passer til sandkassen  
  
Klasse/værksted  
Fremstilling af tidsplan                                        
Beregning af emner (forbrug)  4 lektioner  
  
Klasse/værksted  
Fremstilling af emner teori  
Renskæring, afgratning, finish, dokumentation 4 lektioner  
  
Klasse/værksted  
Beregning af net til sandkasse  
Intro til minirapport skrivning  
Ekstruderingsteori  
Ekstrudering af tråde til net     8 lektioner  
  
Værksted  
Fremstilling af emner   30 lektioner  
                                                                    
Dokumentation   4 lektioner  
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Læringselementer  • Filme processor og fremlægge disse for andre. 
• Arbejde sikkert og korrekt med værktøj og maskiner. 
• Miljømæssige aspekter i faget.  
• Samarbejde på tværs af fagretninger.  
• Fremstille plastemner efter mål.  
• Ekstruderingsteori og praksis.  
• Termoform teori og praksis.  
• Dokumentation rapport i MS word.  
• Opøve rutine i brug af værktøjet herunder motorik/ergonomi.  
• Viden om plastmaterialer, og deres egenskaber.  
• Viden om temperatur stadier.  
• Arbejde ud fra arbejdstegning. 
• Sortere plastmaterialer.  
• Bruge håndværktøj til efterbearbejdning af plastemner.  
• Lære at være selvkritisk for resultatet.  
• Overordnet forståelse for plastmaterialernes egenskaber, styrker, 

svagheder. 
• Varmemetoder. 

Læringsmiljø Klasseundervisning, værksted 

Generelle mål Erhvervsfag 3 dækkes af modul 2 - i nærværende beskrivelse pla/tø. 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
 
Niveau 1:  
a. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces.   
b. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og – metoder kan 

anvendes.  
c. Anvende planlægningsværkstøjer og metoder. 
d. Forklare forskellige typer af samarbejdesprocesser. 
e. Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 
f. Fungere i forskellige samarbejdssituationer.  

  
Niveau 2:  
I samarbejde med dansk og samfundsfag:   
g. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser.  
h. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og 

konflikttyper.   
i. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet.  

 
Fagligt indhold  
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk 
faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven 
kan nå målene.  
 
Undervisningens indhold omfatter arbejdsplanlægning i form af strukturering, 
koordinering og udførelse af arbejdsprocesser. Endvidere samarbejdsrelationer 
og evaluering af planlægningens udførelse i praksis. Der er et særligt fokus på  
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 at anvende digitale medier til støtte for samarbejdet. Undervisningen 
integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet. 
 
Dokumentation:   
Arbejdsplanlægning er undervisningens genstand.  
Dokumentation af arbejdsplanlægningen og samarbejdet herom kan antage 
mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Dokumentationen 
foregår i samarbejde med dansk og samfundsfag: præsentationer, tegninger, 
evaluering, idesudoku, film, billeder, rapporter m.m.   

Evaluering  Hver gruppe afsluttes med en samtale om resultat af de praktiske/teoretiske 
opgaver gruppen har udført set ud fra faglærerens vurdering samt 
observationer af deres interesse og samarbejdsevner i modulet.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr   

Undervisningen foregår primært i klasselokaler og værksteder, hvilke er 
udstyret med de nødvendige redskaber såsom AV-udstyr, PC, maskiner, 
håndværktøj, personlig værnemidler (eksempelvis arbejdstøj og 
sikkerhedsfodtøj).   
Eleverne arbejder undervejs selvstændigt og i grupper af 2.   
Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en pædagogisk 
uddannelse.    
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Samfund og sundhed, modul 1 og 2  
Elevrettet beskrivelse  I samfund og sundhed skal du lære om samfundet sopbygning og institutioner, 

forskellige politiske ideologier, arbejdsmarkedsforhold og sundhed. 
Der er fokus både på din rolle i samfundet, din sundhed og på samfundet og 
sundhed generelt. 

Elevens arbejdstid  
 

16 lektioner fordelt på 10 uger. Der er forberedelse til timerne – 
blandt andet af oplæg og en skriftlig opgave. 

Varighed  Egen sundhed   6 lektioner 
Politik og idelogi   10 lektioner 

Læringselementer  
 

Egen sundhed  
• KRAM: Kost, rygning, alkohol og motion. 
 
Politik og ideologi 
• De politiske partier. 
• Det kommunale styre. 
• Folketinget. 
• Magtens tre-deling. 

Læringsmiljø  Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde 

Evaluering  Faget afsluttes – efter modul 2 - med en standpunktskarakter.   

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr   

Undervisningen foregår primært i klasselokaler.    
Eleverne arbejder alene, i små eller større grupper.    
Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig fremstilling, brug af elektroniske   
hjælpemidler, formidling i forskellige former både digitalt og analogt.    

Elevrettet beskrivelse  
(modul 2) 

Samfund og sundhed fokuserer i modul 2 på virksomhedsformer, 
arbejdsmarkedsforhold og seksuel sundhed. 

Elevens arbejdstid  
 

14 lektioner fordelt på 10 uger. Der skal afleveres et 
virksomhedsprojekt i løbet af de 10 uger. Derudover vil der være 
noget forberedelse til timerne. 

Varighed  Virksomhedsformer  4 lektioner 
Arbejdsmarkedsforhold  4 lektioner 
Seksualundervisning  6 lektioner 
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Læringselementer  
 

Virksomhedsformer 
• Fordele og ulemper ved forskellige virksomhedsformer. 
• SWOT-analyser. 
 
Arbejdsmarkesforhold 
• Den danske model. 
• Arbejdsmarkedspolitik. 
 
Seksualundervisning 
• Prævention. 
• Seksuel sundhed. 
• Køn og seksualitet. 
• Sex og etik – herunder deling af billedmateriale. 

Læringsmiljø  Klasseundervisning, gruppearbejde. 

Evaluering  Faget afsluttes med en standpunktskarakter.  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr   

Undervisningen foregår primært i klasselokaler.    
Eleverne arbejder alene, i små eller større grupper.    
Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig fremstilling, brug af elektroniske  
hjælpemidler, formidling i forskellige former både digitalt og analogt.    
 
Lærerne, som underviser i faget, har uddannelse i dansk plus en pædagogisk 
uddannelse. 
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Tømrer modul 1  

Elevrettet beskrivelse  Eleverne får kendskab til tømrerfaget via teori og praksis. I teori arbejdes der 
blandt andet med ideudvikling, tegningslære og materialekendskab. I 
værkstedet afprøves ideerne, konstruktionerne laves og eventuelle 
forbedringer fortages undervejs.  
  
Undervisningen vil primært forgå i værkstedet, hvor der er fokus på at opøve 
færdigheder i korrekt brug af håndværktøj på en sikker og tilfredsstillende 
måde.  
  
Derudover vil eleverne også få læring om: Samarbejde med andre elever, 
sikkerhed og miljø i faget, materialer, fokus på egen formåen, arbejdsmetoder 
og arbejdsmetoder ud fra tegninger.   
  

Elevens arbejdstid  52 lektioner fordelt på 8 uger. Som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed  Klassen 
Præsentation  
Hvad laver en tømrer?  
Intro til tømrerværksted                                                                      2 lektioner  
  
Tømrerværksted  
Opsnøring af savøvelse                                                                        1 lektion  
Intro og brugen af håndværkstøj                                                       1 lektion  
Fremstilling af savøvelse                                                                     2 lektioner  
  
Klasse 
Ideudvikle et højbed                                                                            4 lektioner  
  
Tømrerværksted  
Intro skruer, placering m.m.                                                               1 lektion  
Opsnøring af højbed og fremstilling af højbed                             15 lektioner  
  
Klasse 
Ideudvikle sandkasse ud fra krav og genbrugsmaterialer            4 lektioner  
  
Tømrerværksted  
Fremstilling af sandkasse                                                                 18 lektioner  
Færdiggøre til aflevering                                                                    2 lektioner   
Fremvisning for klassen                                                                      2 lektioner               
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Læringselementer  • Procesudvikling  
• Arbejde sikkert og korrekt med værktøj  
• Miljømæssige aspekter i faget  
• Samarbejde  
• Fremlægge for klassen  
• Bruge håndværktøj fx fuksvans, stemmejern, skruetvinger, smigvinkel m.m. - 

Kunne tegne en tegning til fremstilling af produkt i værkstedet    

 • Opøve rutine i brug af værktøjet, herunder motorik/ergonomi  
• Viden om træ som materiale og dets egenskaber  
• Viden om tømmerets dimensioner  
• Viden om konstruktivtræbeskyttelse  
• Arbejde ud fra arbejdstegning  
• Fokus på genanvendelse  
• Lære at være selvkritisk over egne resultater  

Læringsmiljø  Klasseundervisning, værksted   

Generelle mål  
 

Erhvervsfag 1 dækkes af modul 1: 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
a. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion.  
b. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi 

i en arbejdsproces.  
c. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige 

uddannelser.  

  
Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning 
i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger, der introducerer 
eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for en flerhed af 
erhvervsuddannelser. I denne delbeskrivelse altså elektriker - se øvrige 
beskrivelser for indholdet af tømrer, køletekniker, plastmager  
a. Faglige problemstillinger  
b. Anvendelsesorienteret perspektiv  
c. Praktiske projekter  
d. Undersøgelser og øvelser  
e. Støtte elevens personlige udvikling  
f. Fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis  
g. Problemorienteret, kollaborativ, casebaseret undervisningsprincip  
h. Dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter: opgaver, 

tegninger mv. 
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Evaluering  Hver elev vil løbende få feedback på de opgaver der løses, med fokus på 
opkvalificering af færdigheder og skabe en øget faglighed hos eleven.   
  

Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr 

Undervisningen foregår primært i klasselokaler og værksteder, hvilke er 
udstyret med de nødvendige redskaber såsom AV-udstyr, PC, maskiner, 
håndværktøj, personlig værnemidler (ekskl. arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj).   
Eleverne arbejder undervejs selvstændigt og i grupper af 2-4 elever.   
Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en pædagogisk 
uddannelse.  
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Tømrer på el/tøm-linjen og på pla/tøm-linjen 
Elevrettet beskrivelse  Eleven får, på baggrund af inddeling i klasserne, mulighed for at få et dybere 

kendskab til tømrerfaget og får på den måde et bedre udgangspunkt for at 
vælge uddannelse. Der arbejdes primært i værkstedet i 4 mandsgrupper.   
  
Forløbet afsluttes med en praktisk prøve af 6 times varighed samt en personlig 
samtale. Resultatet i fagprøven udelukker ikke i sig selv elevens valg af 
erhvervsretning, men bruges som ét af flere værktøjer til at coache eleven 
fremadrettet med henblik på et hensigtsmæssigst valg af erhvervsretning på 
baggrund af elevens generelle faglige og boglige niveau.    

Elevens arbejdstid  80 lektioner fordelt på 7 uger- som udgangspunkt minimalt hjemmearbejde.   

Varighed  Klasse 
Ideudvikle et legehus   2 lektioner  
Konstruktivtræbeskyttelse, konstruktion tegnes 2 lektioner  
Teori om skruer, placering m.m.  2 lektioner  
  
Tømrerværksted  
Opsnøring af gavl til legehus   3 lektioner 
Opsnøring af facade til legehus  3 lektioner  
  
Fremstilling af bjælkelag      4 lektion  
Fremstilling af gavle og facader   12 lektioner  
Fremstilling af spær    6 lektioner  
  
Lægge gulvbrædder (teori på tavlen)   6 lektioner  
Lysninger ved vinduer/dør   6 lektioner  
Klinkbeklædning    22 lektioner  
OSB plader på indvendig    8 lektioner               
  
Fremvisning for klassen     4 lektioner         

Læringselementer  • Kunne designe et produkt og derefter fremstille en arbejdstegning.  
• Arbejde ud fra egen arbejdstegning.  
• Viden om nogle af de materialer der anvendes inden for tømrerfaget.   
• Fokus på genbrugsmaterialer. 
• Udføre et arbejde af relativ høj håndværksmæssigt kvalitet.  
• Arbejde fagligt korrekt med forskellige håndværktøj. 
• Værkstedskultur og samarbejde. 
• Fagfaglige udtryk bruges mundtligt.    
• Viden om træ som materiale og dets egenskaber.  
• Viden om tømmerets dimensioner.  
• Viden om konstruktioner og stabilitet.   
• Viden om træk og trykstænger. 
• Viden om konstruktiv træbeskyttelse på lette ydervægge.  
• Selvkritisk over egen formåen.  
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Læringsmiljø  Der vil forgå traditionel tavleundervisning, men mest praktiske 
demonstrationer undervejs i forløbet, samt feedback i forbindelse med det 
praktiske arbejde.  
Gruppearbejde er 4-5 personer.  

Generelle mål  Erhvervsfag 3 dækkes af modul 2 - i nærværende beskrivelse el/tø/pla 
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  
 
Niveau 1 

a. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 
b. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og – 

metoder kan anvendes.  
c. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder.  
d. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser.  
e. Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 
f. Fungere i forskellige samarbejdssituationer  

  
Niveau 2: 
I samarbejde med dansk og samfundsfag:   

g. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser  
h. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og 

konflikttyper.   
i. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet.  

   
Fagligt indhold  
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk 
faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven 
kan nå målene.  
 
Undervisningens indhold omfatter arbejdsplanlægning i form af strukturering, 
koordinering og udførelse af arbejdsprocesser. Endvidere samarbejdsrelationer 
og evaluering af planlægningens udførelse i praksis. Der er et særligt fokus på 
at anvende digitale medier til støtte for samarbejdet. Undervisningen 
integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.  
 
Dokumentation 
Arbejdsplanlægning er undervisningens genstand.  
Dokumentation af arbejdsplanlægningen og samarbejdet herom kan antage 
mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Dokumentationen 
foregår i samarbejde med dansk og samfundsfag: præsentationer, tegninger, 
evaluering, idesudoku, film, billeder, rapporter m.m.   

Evaluering  Perioden afsluttes med en samtale om de opnåede resultater af de praktiske 
opgaver som eleven/gruppen har udført, set ud fra faglærerens vurdering samt 
observationer af den enkelte elevs evner, interesse og samarbejdsevner inden 
for modulet. Forløb Bestået/Ikke-bestået.  
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Ressourcer og rammer, 
herunder lærerkvalifi-
kationer og udstyr   

Tømrerværksted til opbygning legehuset. Materialer udleveres efter behov til 
legehuset, samt værktøjskasse (4 elever pr. kasse).  
Lærerne som underviser i faget har en fagmæssig baggrund og en pædagogisk 
uddannelse.    
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Virksomhedsforlagt undervisning 

Elevrettet beskrivelse Som afslutning på første del af GF1 forlægges undervisningen i optil to uger 
til en virksomhed. Du skal selv finde en eller to virksomheder, som kan 
tilbyde dig praktik i to uger. Du får hjælp og vejledning til at finde en 
virksomhed.  

Elevens arbejdstid 37 timer/uge + en rapport som skal afleveres efter den virksomhedsforlagte 
undervisning.  

Varighed Optil 2 uger 

Læringselementer Den virksomhedsforlagte undervisning skal give dig en forståelse for 
arbejdsmarkedets grundlæggende vilkår og mekanismer (som beskrevet i 
bekendtgørelsen) 

Du skal - i det omfang det er muligt -  deltage i de opgaver virksomheden har 
i perioden.  

Indholdet er af almen faglig karakter. 

Læringsmiljø 

Generelle mål • Kendskab til og forståelse for arbejdsmarkedets grundlæggende vilkår
og mekanismer

• Kompetence til at følge og indgå i en erhvervsfaglig arbejdsproces
• Du skal kunne udføre enkle, erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter

instruktion
• Du skal kunne følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, som indgår i

uddannelsen
• Du skal kunne indgå i et samarbejde med kolleger på en arbejdsplads.
• Du skal kende til normer, adfærd, roller og regler på en

erhvervsvirksomhed.
• Afklaring i forhold til fagretning og uddannelsesvalg

Evaluering Du afleverer, efter den virksomhedsforlagte undervisning, en rapport, som 
evalueres med en karakter.  

Faget indgår som en del af erhvervsfag 1 og 2. 

Ressourcer og 
rammer, herunder 
lærerkvalifikationer 
og udstyr.  

Undervisningen foregår på en virksomhed. Du deltager - i det omfang det er 
muligt -  i de opgaver virksomheden har i perioden, men du må ikke indgå i 
virksomhedens produktion.  

Dette betyder i praksis, at du udfører et givent stykke arbejde på vegne af en 
fastansat medarbejder, der instruerer, overvåger og kvalitetssikre dit 
arbejde.  

Underviser er tilgængelig i perioden med VFU og sikre opfølgning på målene. 
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