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Hvorfor iPraxis forløb og brug  
af digital læringsplatform?
De faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser har 
en årelang erfaring med og tradition for at udgi-
ve og vedligeholde faglige grundbøger til elever-
nes bogpakker i samarbejde med Forlaget Praxis 
– tidligere Erhvervsskolernes Forlag – fra egent-
lige trykte bøger til digitale webbøger.

Som supplement til bogpakkernes grundbøger 
vil Byggeriets Uddannelser fremme brug af det 
digitale i undervisningen ved at udvikle en ræk-
ke læringsforløb – såkaldte iPraxsisforløb, som 
også er med til at sætte nye normer for, hvor-
dan der undervises.

Samtidigt vil Byggeriets Uddannelser gerne 
sætte en standard for, hvordan digitale læ-
ringsforløb til uddannelserne struktureres og 
præsenteres. Forløb, der udvikles fra anden 
side efter samme norm, kan derved indgå nemt 
og umiddelbart genkendeligt for elever og un-
dervisere.

Byggeriets Uddannelser ønsker med udviklingen 
af iPraxis forløb at:

•  udvikle relevante digitale værktøjer til at un-
derstøtte og differentiere undervisningen, så 
den nemt kan tilpasses elevtyper og faglige 
arbejdsopgaver.

•  møde eleverne i øjenhøjde, samt forbedre og 
styrke sammenhængen mellem teoriunder-
visning, praktisk opgaveløsning og praktikti-
den i virksomhederne.

•  skabe rammer for undervisningsforløb til byg-
ge og anlægsuddannelserne baseret på en 
ensartet digital opbygning og platform med 
respekt for fagenes faglige forskellighed.

 
•  sikre at undervisningen lever op til det ind-

hold, der fremgår af uddannelsernes be-
kendtgørelser, fag og målpinde.

Det indledende arbejde har fokus på uddannel-
serne til tømrer, murer og struktør. Udviklingsar-
bejdet er støttet af Grundejernes Investerings-
fond.

Denne vejledning er rettet til udviklere af iPraxis 
forløb til Byggeriets Uddannelser samt ekster-
ne parter og faglærere, der ønsker at benytte 
standarden for at sikre en generel forståelse af 
opbygning og indhold.

HVAD ER ET IPRAXIS FORLØB?

Et iPraxis forløb fra Byggeriets Uddannelser er i 
første omgang et forberedt læringsforløb rettet 
mod de enkelte undervisere eller teams. Her kan 
man til læringsforløbet finde tilknyttede aktivi-
teter med mulighed for opgaveaflevering, samt 
oplæg til dialog mellem elever og underviser. 

Underviseren kan bruge forløbet, som det er el-
ler - fordi det er digitalt - kopiere, redigere og 
tilpasse deres egen udgave af forløbet efter øn-
ske og behov, fx ved at lægge egne materialer og 
indhold ind, lave egne opgaver m.m.

Herefter får eleverne adgang til læringsforløbet, 
så de kan se, hvad og hvordan de skal arbejde 
med en faglig aktivitet eller et undervisningsfag.
Eleverne bruger adgangen og læringsplatformen 
til at arbejde med aktiviteten og dokumentere 
deres løsninger og værkstedsopgaver digitalt, 
mens underviseren nemt kan følge deres forløb 
og arbejde.

HVORDAN ER STRUKTUREN I BYGGERI-
ETS UDDANNELSERS IPRAXIS FORLØB?

I læringsforløbet tages der, så vidt muligt, altid 
udgangspunkt i en konkret fagrettet og praktisk 
aktivitet, som eleven skal udføre. 

Teorien skal tage udgangspunkt i den valgte 
praktiske aktivitet, og der skelnes ikke mellem 
håndens arbejde (på værkstedet), og hovedets 
arbejde (i teorilokalet). 
Den praktiske aktivitet fungerer således som 
motor og drivkraft for det centrale element - 
nemlig elevens læring.

Alle læringsforløb skal være tilrettelagt, så ele-
ven beskæftiger sig med hver af de seks viste 
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afsnit, som led i udførelsen af aktiviteten. 
Derved bliver elevens arbejde ikke kun praktisk 
udførelse, men teori og læring knyttes sam-
men.
Samtidig er de seks emner udvalgt, da de i al-
mindelighed relaterer sig til og naturligt indgår i 
løsning af arbejdsopgaver i ”det virkelige liv”.
I hver af de seks afsnit indgår forskellige forslag 
til relevante opgaver. 
Hvor mange opgaver, der anvendes til de enkelte 
emner eller elever, kan underviseren så variere.
Opgaverne giver eleven mulighed for at opdele 
arbejdet i mindre og mere overskuelige dele.

Det er ikke afgørende, i hvilken rækkefølge ele-
verne arbejder med de forskellige afsnit i forlø-
bet – bare de kommer ”hele vejen rundt”.

Denne struktur er stærkt inspireret af tankerne 
bag Produktionskortet under initiativet ”Det di-
gitale byggeri” og er valgt, fordi den i alminde-
lighed er et rigtigt godt bud på en fælles “byg-
geopskrift”.

Når eleven har afsluttet sit arbejde med lærings-
forløbet, er det, der er arbejdet med, samtidigt 
samlet og gemt. 

I løbet af hele uddannelsen skal den gennemgå-
ende faste struktur i læringsforløbene give træ-
ning og dannelse i byggeopskriften og fremme 
helhedstænkningen i arbejdsopgaverne. 

Især undervisningen i faget Teknologi giver ele-
verne grundlag for at arbejde målrettet og ind-
lære selve byggeopskriften.

HVORDAN VÆLGES EN AKTIVITET TIL ET 
IPRAXIS FORLØB?

Uddannelsernes læringsmål - bekendtgørelser, 
fag og målpinde - skal være centrale for styre 
aktiviteter og indholdet i forløbene. 

Det er derfor vigtigt, at udvikleren gør sig klart, 
hvordan læringsforløbets valg af aktivitet og 
delopgaver er med til at dække undervisnings-
fag og læringsmål. 

Det enkelte læringsforløb skal selvfølgelig om-
fatte det, der er relevant i forhold til den en-
kelte aktivitet, mens det er den samlede række 
af læringsforløb, der skal omfatte det samlede 
indhold.

IPraxis forløbene fra Byggeriets Uddannelser 
skulle gerne i takt med udviklingsarbejdet give 
et samlet bud på det samlede indhold.

Det er en fordel at udvikle selvstændige forløb 
ud fra en bygningsdel eller et undervisningsfag, 
så elev og underviser oplever overblik og større 
fokus på de enkelte fag og læringsmål.

Til ethvert udviklet iPraxis forløb skal det fremgå 
for eleven, hvad det er, der undervises i, og hvor 
det fremgår af uddannelsens indholdsbestem-
melser.
Det er så samtidigt en dokumentation af, at un-
dervisningen lever op til indhold fra uddannelsen.

HVAD SKAL OVERVEJES I UDVIKLINGEN 
AF LÆRINGSFORLØBENE?

Hvilken konkret aktivitet skal læringsforløbet 
tage udgangspunkt i?

Vær opmærksom på, hvilke forudsætninger og 
erfaringsniveau, man forventer eleverne har for 
at arbejde med aktiviteten og opgaverne. Husk, 
at eleven ikke er udlært endnu! 

Overvej, hvordan aktiviteten i læringsforløbet 
beskrives som et praksisnært problem. Aktivi-
teten skal ikke ”kun” være at udføre en løsning, 
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der er givet på forhånd. Elevens læring opstår, 
når eleven selv skal tænke og forberede sin ud-
førelse og arbejdsproces.

Hvordan skal læringsforløbet gennemføres – 
helt eller delvist som en individuel eller gruppe-
opgave. I hvor høj grad skal der samarbejdes? 

Hvad skal gennemføres i værksted, teorilokale 
eller selvstændigt? 

Hvad er de tidsmæssige rammer og forventnin-
ger til forløbet?

Hvad er de kvalitetsmæssige forventninger?

Hvordan skal eleven bruge underviseren? 

Hvordan skal forløbet fremlægges?
Hvad, hvordan og af hvem skal forløbet evalue-
res og/eller bedømmes?

PRAKTISKE HENSYN

IPraxis forløbets tekst og billeder skal nemt kun-
ne læses, og opgaverne skal kunne løses på en 
smartphone. Der bør benyttes færrest muligt 
udskriftsformater (A4, A3 etc.). 
Man kan ikke tage for givet, at målgruppen kan 
benytte klassiske desktop-programmer, som 
f.eks. Word, Excel og AutoCAD.

HENVISNINGER 

Uddannelsernes indhold på grundforløbet i §3 
på
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ny-
heder-lovgivning-og-reform/uddannelsesbe-
kendtgoerelser

Henvisning til uddannelsernes indhold på ho-
vedforløbet findes i uddannelsernes uddannel-
sesordninger under EUD på uddannelsesadmini-
stration.dk.

På de næste sider i denne vejledning er der til 
illustration af iPraxis forløbets opbygning indsat 
tilsvarende afsnit fra et færdigt forløb, dog uden 
sammenhæng mellem billede og tekst/opgaver.

Opgaverne er også ”kun” tænkt som eksempler 
og indledende inspiration. 

Opgaverne bør almindeligvis varieres af hensyn 
til at fastholde elevernes nysgerrighed. De mest 
centrale læringsmål bør gentages i flere aktivite-
ter, så en given metode indlæres og gøres ruti-
neret.
 
HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL AT 
BRUGE IPRAXIS FORLØB?

Er man udvikler af et aftalt forløb med Byggeri-
ets Uddannelser, får man adgang som udvikler 
til at arbejde med dette forløb.
Forløbets aktivitet, hvad det skal dækkes fra en 
eller flere af uddannelserne og evt. betaling af-
klares indledningsvist. Derefter udarbejdes en 
kladde af forløbet i den form og systematik, der 
er beskrevet i denne vejledning. Denne kladde 
bearbejdes derefter til et færdigt forløb i dialog 
med en redaktør fra Forlaget Praxis og en kon-
sulent fra Byggeriets Uddannelser.

Er man bruger som skoleperson eller privatper-
son skal man have indgået en aftale med forla-
get Praxis for at få adgang til at bruge systemet.
Se nærmere for muligheder og kontakt på http://
online.praxis.dk

Når man har adgang til systemet på online.pra-
xis.dk, vil man finde de udviklede iPraxis forløb, 
som indeholder en lang række forskellige opga-
vetyper. Her finder man også en generel bruger-
vejledning, der viser, hvordan man selv redigerer 
og anvender de digitale muligheder i systemet 
til opgaver og viden.

Forlaget Praxis udbyder også master classes for 
praxisOnline®-kunder i enten Odense eller Kø-
benhavn, hvor man bliver klædt på til at bruge 
praxisOnline® i undervisningen.
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Indledende introduktion af for
løbets indhold og rammer
Først introduceres læringsforløbet og den virke-
lighedsnære aktivitet/praktiske opgave beskri-
ves – typisk en case illustreret med en skitse, 
tegning eller billede til en lignende situation eller 
et produkt.

“Opgaven tager udgangspunkt i en arbejdsop-
gave, du kan blive præsenteret for som faglært 
murer.
Forestil dig, at du er ansat i et murerfirma, der 
har fået opgaven med en tilbygning til et grund-
muret parcelhus.
Kunden ønsker at få udført en facadeprøve. Hun 
vil nemlig gerne være sikker på, at tilbygningens 
murværk svarer til det, det oprindelige hus er 
opført i.”

Dertil synliggøres de formelle læringsmål i en 
særlig fremhævning/boks (højre side), så det 
er tydeligt og dokumenteret, hvad eleven skal 
opnå og tilegne sig gennem forløbet.
”Fra mureruddannelsens bekendtgørelse om 
grundforløbet, grundlæggende niveau: 
•  Viden om konstruktioner, materialer og ar-

bejdstekniker inden for faget.
•  Færdigheder i puds-, flise-, gulv-, fuge-, mu-

rerarbejde.
•  Kompetencer i puds-, flise-, gulv-, fuge-, mu-

rerarbejde”.

Det er vigtigt, i introduktionen, at få omsat de 
formelle mål til tydelige formulerede pejlemær-
ker i forløbet. Målene skal også afspejle sig i de 
delopgaver, der skal indgå i og arbejdes med un-
der de seks emner, samt være anvendelige, så 
de (senere) kan vurderes og/eller evalueres. 

“Du skal i gang med et forløb, 
•  Der skal give dig viden om et simpelt mur-

værksforbandt.
•  Der skal opbygge dine færdigheder i at sam-

mensætte og udlægge et simpelt murværks-
forbandt.

•  Der skal opbygge dine færdigheder i at op-
mure et simpelt stykke murværk. ”

I afsnittet bliver eleven informeret om forløbets 
opbygning, tids- og afviklingsmæssige rammer 

på skolen. Hvor mange timer/dage er der påreg-
net, hvilke lokaler, selvstændigt arbejde/gruppe-
arbejde, krav til aflevering m.m.

Hvis det er nødvendigt kan det fremhæves, at 
de seks faste emner afvikles i en bestemt ræk-
kefølge for at kunne løse hovedaktiviteten. 

Endelig kan der indgå indledende opgaver til at 
udnytte forforståelse og afklaring af forløbet.

Opgavetyper/ forslag:
•  Hvad er et forbandt? Læs til Murerbogens s. 

xxxx og besvar spørgsmål.
•  Se link fra xxxx.
•  Find og upload billede af tre forskellige mur-

værksforbandter.
•  Find og upload billede af tre forskellige mur-

stenstyper. 
•  Besvar spørgsmål til introduktionen af forlø-

bet.

Aktivitet

IPraxis forløb

Metode
Delopgave 

...

...

...

Planlægning
Delopgave 

...

...

...

Materialer
Delopgave 

...

...

...

Værktøj
Delopgave 

...

...

...

Arbejdsmiljø
Delopgave 

...

...

...

Kvalitet
Delopgave 

...

...

...

AktivitetAktivitet

IPraxisforløb

Metode

Planlægning

Materialer

VærktøjArbejdsmiljø

Kvalitet



Udviklervejledning for Byggeriets Uddannelser til iPraxis  7



8  Udviklervejledning for Byggeriets Uddannelser til iPraxis

Afsnittet indeholder en kortfattet arbejdsbe-
skrivelse og gennemgang af opgaven, hvor de 
færdigheder angives, der skal anvendes til at 
løse aktivitetens praktiske udførsel og doku-
mentation.
Dertil præsenteres fagudtryk og tekniske begre-
ber i den udstrækning, man forventer eleven har 
brug for at kende i den givne situation.

Det er samtidig her, eleven kan finde instruktion 
i at udføre bestemte arbejdsteknikker for at øve, 
forberede sig og/eller finde viden eller instrukti-
on til at udføre opgaven.

Aktiviteten foldes ud og beskrives i den ud-
strækning, det er relevant for den elevsammen-
sætning, forløbet er rettet mod.
Til elever tidligt i uddannelsen vil meget skulle 
beskrives udførligt fx næsten færdige arbejds-
tegninger – mens elever sidst i uddannelsen vil 
skulle lave det meste af tegningsdokumentatio-
nen på egen hånd ud fra nogle ydre rammebe-
stemmelser.

Der henvises til så meget relevant instruktion 
og vidensstof som muligt - fagenes lærebøger, 
relevante links/videoer m.m.
Links og instruktion skal helst kunne læses på 
en smartphone, så de kan bruges i værksteder-
ne i forbindelse med en praktisk udførelse.

Eksempel fra arbejdsbeskrivelse (grundforløb):
•  Facaden opmures som blankt murværk i 

kvartstensforbandt A.
•  Alt murværk udføres til normal kontrol.
•  Muren er en 108 mm ½-stensmur.
•  Opfør muren ved hjælpe af mæglere eller 

højdemål.
•  Murens bredde er 5 3/4 sten.
•  Opgaven mures på en opsat sokkel.
•  Se video om opmuring/henmuring. 
•  Spænd snoren på mæglerne.
•  Læg første hjørnesten i venstre hjørne.
•  Læg første skifte ud, så fugestørrelsen bliver 

ens. Du kan evt. anvende loddepinde.

Opgavetyper/forslag:
•  Find de fagudtryk, du ikke umiddelbart for-

står og lav en egen beskrivelse af dem evt. 
med billeder. 

•  Quiz med fagudtryk.
•  Find fem andre gængse forbandter.
•  Typisk vil der være opgaver med teknisk do-

kumentation i form af tegninger og skitser. 

Afsnit – Metode
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Her arbejder eleven med sin viden om de mate-
rialer (bredt forstået) og materialebetegnelser, 
der indgår i eller er relevante for aktiviteten.

Typisk vil der til de fleste faglige opgaver være 
krav til en materialeliste. Her arbejder eleven 
med de materialer, der indgår i opgaven, som en 
træning i bestilling af en relevant mængde/antal.
Afhængig af opgavetype kan listen fremstå mere 
eller mindre færdig.

Som en naturlig del af en materialebestilling ar-
bejder eleven med at tilegne sig og anvende ma-
tematiske begreber, som - udregning af areal, 
massefylde, mængde, vægt, pris m.m. 

Ud fra givne henvisninger eller ved selvstændi-
ge valg af materialer arbejder eleven kvalitativt 
med begrundelser, alternative forslag, sammen-
ligninger på detaljeniveau med de enkelte mate-
rialers positive og negative egenskaber i forhold 
til specifikke eller generelle anvendelser.

Her er det oplagt at arbejde med håndtering 
af materialerne fra modtagelse af materialer til 
nedtagning, sortering og genanvendelse. 

Begreber som bæredygtighed, miljøpåvirkninger, 
energiforbrug introduceres og anvendes, ligesom 
valg af egnede materialer til en opgave med re-
novering ud fra stil og historik vil være muligt.

Opgavetyper/forslag:
•  Udarbejd en materialeliste indeholdende an-

tal, længde og pris til aktiviteten
•  Udregn vægten på den færdige mur. Du kan 

finde vægten på de forskellige materialer i 
materialelærebogen.

•  Find alternative forslag til materialer til akti-
viteten ud fra hensyn til pris, kvalitet og bæ-
redygtighed.

•  Beskriv modtagekontrol og opbevaring af 
materialerne til selve aktiviteten –og/eller til 
en lignende opgave i fuld skala på en bygge-
plads.

•  Hvilke krav vil være relevante i forhold til at 
sortere materialerne i aktiviteten til genan-
vendelse?

•  Beskriv hvordan alle sten kan gøres klar til 
genbrug efter at aktiviteten er færdiggjort.

Afsnit – Materialer
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Her skal eleven lære at forholde sig til værktøj, 
hjælpemidler og materiel til aktiviteten.
Man kan betragte afsnittet som en slags ”an-
vendt værktøjslære”. 

Det kan være som klassisk værktøjslære, hvor 
eleven f.eks. får opgaver i at slibe et stemmejern 
eller kontrollere et vaterpas.

Det kan også være en mere teoretisk opgave, 
hvor eleven i større sammenhænge skal udar-
bejde og redegøre for en samlet værktøjsliste, 
og hvor der skal være opgaver om værktøjstil-
behør.

Benyt elevens erfaringer og oplevelser med for-
skellige værktøjer til forskellige arbejdsopgaver 
som anledning til diskussion.

Man kan differentiere og variere afsnittet ved 
at have en delvist udfyldt værktøjsliste eller en 
opgave, hvor eleverne udarbejder en kort video 
i, hvor de demonstrerer sikkerhedsmæssig kor-
rekt anvendelse af værktøjet.

Henvis til informationssøgning i fagets lærebø-
ger, leverandørers hjemmesider eller andre kil-
der. 

Opgavetyper/forslag:
•  Udregn og sammenlign, hvor mange gange 

du skal bruge en spandeske kontra en murer-
ske til opmuring af opgaven.

•  Indtast en komplet værktøjsliste med link til 
værktøjslærebogen. Suppler en værktøjsliste 
med billeder af værktøjet i brug, og upload 
det.

•  Drøft brugen af værktøjet med andre på hol-
det.

•  Lav en lille video, hvor værktøjerne fremvi-
ses, og hvor du siger, hvad de hedder og be-
nyttes til.

Afsnit – Værktøj
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Afsnit – Planlægning
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VærktøjArbejdsmiljø

Kvalitet

Dette afsnit drejer sig om elevens forberedelse 
af proces, rammer, samarbejde og tidsplanlæg-
ning før og under sit arbejde med den konkrete 
aktivitet og faglige produkt.

Planlægning er afgørende for et arbejde med et 
fagligt produkt i både uddannelsens skoledel og 
i praktiktidens reelle opgaver.

De andre afsnit i undervisningsforløbet med at 
forberede valg og læring om teknikker, værk-
tøjer, materialer og arbejdsmiljø er selvfølgelig 
også vigtige dele af en planlægning, før selve 
det praktiske arbejde sættes i gang. Men de be-
handles som sådan selvstændigt.

Afsnittet om planlægning vedrører bevidsthe-
den om processen i aktiviteten. Planlægning skal 
resultere i, at der er en opdeling af forløb i nød-
vendige delaktiviteter med tidsangivelse med 
beskrivelse af, i hvilken rækkefølge og af hvem 
de skal gennemføres.

Eleven skal gerne opstille nogle indledningsvise 
forventninger til forløbets afvikling. 
En opgavegranskning kan være nødvendig som 
det første, hvor eleven eller elevgruppen for-
holder sig til, hvad der kan være af hensyn, be-
grænsninger og problemer i forhold til at gen-
nemføre aktiviteten.

Eleven skal også forberede sig på, hvordan der 
undervejs foretages løbende korrektion samt 
dokumentation af ændringer i tidsplan, ansvars-
fordeling, valg og opgaveløsning. Det er typisk i 
disse ændringer, at læringen opstår.

Eleven skal have forberedt, hvordan produktet 
eller opgaven afleveres.

Dette afsnit er oplagt til at differentiere, så ele-
ver først i uddannelsen får hjælp og forberedte 
skemaer til at lave deres planlægning, mens ele-
ver sidst i uddannelsen selvstændigt skal kunne 
foretage en solid planlægning og dokumentati-
on af processen.

Opgavetyper/forslag:
•  Udarbejd et skema med delaktiviteterne, 

hvor I har noteret den planlagte tid, og hvor I 

gør plads til at registrere den brugte tid.
•  Projektgranskning og planlægning fx ved 

hjælp af post-it lapper, hvor opgaven indled-
ningsvis kan opdeles i delaktiviteter og tids-
vurdering.

•  Sæt delaktiviteterne i den rækkefølge, som I 
mener giver det bedste flow.

•  Drøft, hvem der gør hvad og sæt navn på 
delaktiviteterne.

•  Kom med et forslag til klargøring af arbejds-
sted, fremskaffelse af hjælpemidler, klargø-
ring til slutkontrol inkl. delvis oprydning.

•  Hvordan foretages slutkontrol af udført op-
gave.

•  Opdater skemaet løbende og aflever det i 
forbindelse med din slutevaluering.

•  Sammenlign summen af den planlagte tid, 
og summen af den forbrugte tid. 

•  Reflekter over eventuelle forskelle, eller man-
gel på samme. 
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Ingen praktisk opgave uden at læring om sikker-
hed og arbejdsmiljø indgår i forløbet – herunder 
at psykisk arbejdsmiljø, arbejdspladsens indret-
ning, korrekt brug af værktøj og hjælpemidler, 
sikkerhedsorganisation m.m. er beskrevet i for-
hold til casen/aktiviteten.

Til det enkelte forløb gives relevante opgaver, 
der matcher det aktuelle indhold. 

Der lægges vægt på, at der på tværs af de for-
skellige iPraxis forløb til en uddannelse bliver 
sammensat delopgaver med viden og færdig-
heder, der samlet dækker uddannelsens mål på 
området. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed er vigtigt og skal prio-
riteres som en fast del i undervisningen. Til læ-
ringsforløb, der udvikles i iPraxis vil Byggeriets 
Uddannelser i samarbejde med udviklerne og 
BFA-Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Byg-
ge & Anlæg finde de bedste oplysninger, links, 
opgaver m.m., der er relevante for de enkelte 
aktiviteter. 

Opgavetyper/forslag:
•  Optegn og upload arbejdslokalet som skitse 

og angiv følgende placeringer på skitsen: pla-
cering af sikkerhedsstation eller nødhjælps-
kasse, flugtveje, håndvask.

•  Som baggrund for at tale om hensigtsmæssig 
placering af ting og materialer kan man f.eks. 
bede eleven udregne, hvor mange kilogram 
mursten og mørtel, der skal bruges til et par-
celhus og foretage beregning på antal vrid, 
løft, skridt, der går til 1-10 års byggeri.

•  Lad eleven tage stilling til og forklare f.eks. 
godt samarbejde/hensyn/kommunikation, 
psy kiske påvirkninger, velfærdsforanstaltnin-
ger.

•  Lad eleven arbejde med sikkerhedsrunde-
ringer, forebyggende sikkerhed, risikovurde-
ring, APV.

Afsnit – Arbejdsmiljø
Aktivitet

Metode

Planlægning

Materialer

VærktøjArbejdsmiljø

Kvalitet
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Afsnittet skal dels indeholde kvalitetssikring af 
en proces og/eller fysiske produkt, og dels en 
evaluering af det, der samtidig er lært i forløbet.

Kvalitetssikring vedrører den produktorientere-
de del, hvor der arbejdes med det fysiske pro-
dukt eller den gennemførte proces.

Kvalitetssikring er et værktøj til at dokumentere, 
at arbejdet er udført i overensstemmelse med 
bestemte krav, der fremgår af opgaven.
Anvendes kvalitetssikring systematisk, vil den 
fungere som en hjælp til at undgå misforståelser 
og fejl under udførelsen af byggeriet og en do-
kumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.

Her drejer det sig om at få eleverne inddraget 
i, hvordan og hvorfor noget skal overholde be-
stemte mål og kvalitet. Det kan enten gøres 
ved at finde eller få udleveret henvisninger som 
f.eks. branchens vejledninger for tolerancer:
www.tolerancer.dk/mur/murvaerk/for-og-bag-
mur, eller ved at inddrage eleverne i selv at ud-
forme og formulere kvalitetsstandarder gennem 
klassediskussion eller brugerundersøgelser.

Opgavetyper/forslag:
•  Klassedrøftelse af, hvad er kvalitet i forhold 

til aktiviteten.
•  Klasseafstemning om, hvor meget må muren 

afvige fra hovedmål.  
•  Lav en kvalitetsplan for opgaven – hvilke mål 

skal overholdes?
•  Hvad er kravet til kontaktarealet mellem 

mursten og mørtel (i procent) for murværk 
i normal kontrolklasse? - søg i Murerbogen 
med søgeordet ”kontaktareal”.

•  Kontroller forskellen i mm mellem toppunkt 
og fodpunkt på muren – der anvendes 
lodsnor eller lodstok. 

En evaluering skal gøre det tydeligt, i hvor høj 
grad forløbet har udviklet eleven i forhold til de 
udvalgte læringsmål. 
Gennemgang af elevens læringsudbytte kan 
spænde fra en simpel registrering, som ikke 
kræver interaktion med underviseren, til en 
grundig evaluering, hvor underviseren både gi-
ver feed-back, og hvor man arbejder med ele-
vens refleksion over læringsprocessen. 

Evalueringsspørgsmål bør udformes, så eleven 
kan afgive objektive svar.
Der bør derfor stræbes efter, at evaluerings-
spørgsmålene er holdningsneutrale og fokuse-
ret på, hvordan forløbet har bidraget til elevens 
viden og færdigheder.

Det er oplagt at fastholde og tage udgangspunkt 
i de læringsmål, der bliver beskrevet og gennem-
gået i introduktionsafsnittet se side 6.
Opgavetyper/forslag:
På en skala fra 1 - 5, hvor 5 er højest:
•  I hvor høj grad har du lært om reglerne for et 

murværksforbandt?
•  I hvor høj grad har du lært at sammensætte 

og udlægge et simpelt murværksforbandt?
•  I hvor høj grad har du lært at opmure et sim-

pelt stykke murværk?

Afsnit – Kvalitet
Aktivitet

Metode

Planlægning

Materialer

VærktøjArbejdsmiljø

Kvalitet




