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TEMA GULV – Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

Vejledende varighed 

 

7 uger 

 

1. Fagets formål og profil 

 

1.1 Fagets formål 
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Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til den erhvervsfaglige uddannelse. Eleven lærer at følge og indgå i en erhvervsfaglig 

arbejdsproces. Eleven udvikler kompetence til at udføre enkle erhvervsfaglige opgaver, herunder at kunne inddrage viden om 

bæredygtighedsprincipper, arbejdsmiljømæssige forholdsregler, sikkerhed og ergonomi. 

 

Eleverne skal tilegne sig værktøjer og metoder til at udføre, forstå og forholde sig til erhvervsfaglige arbejdsprocesser. Der indgår værktøjer og 

metoder til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Faget skal endvidere motivere eleven til at afklare sit valg af fagretning. 

 

1.2 Fagets profil 

 

Erhvervsintroduktion omhandler rammer og forudsætninger for udførelse af arbejdsprocesser. Faget omfatter metoder til strukturering og håndtering 

af arbejdsopgaver. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at udføre en arbejdsopgave under hensyntagen til arbejdsmiljø, 

sikkerhed og ergonomi.  

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 

 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen. 

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper. 

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger. 

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer, herunder koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem DVR 90. 

6) Regler for kvalitetskontrol. 
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7) Principper for bæredygtigt byggeri. 

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø. 

11) Håndtering af farlige stoffer. 

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 

14) Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, energioptimering, brand, lyd, lys og fugt. 

15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer. 

16) Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel. 

 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af 

relevante forskrifter: 

 

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde. 

2) Betjening og afsætning af højder ved hjælp af nivelleringsinstrument. 

3) Brug af målebog og udregning af koter ud fra udførte nivelleringer. 

4) Håndtegnede skitser. 

5) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette. 

6) Opmåling og materialeberegning. 

7) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver. 

8) Brug af kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg heraf med henblik på at forebygge belastninger. 
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9) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 

10) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk. 

11) Udførelse af målfaste arbejdstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle figurer i plan og lodret 

billede. 

13) Udførelse og beklædning af gulv-, væg- eller tagkonstruktioner. 

14) Fejlmelding af el-værktøj i forhold til sikkerhedskrav. 

 

 

 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation, 

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen, 

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning, 

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer, 

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger, 

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 

8) anvende faglige udtryk og begreber, 

9) udføre nivellerings- og afsætningsopgaver indenfor bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter, 

10) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og 



5 
 

11) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. 

 

 

2.2. Fagligt indhold 

 

Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger.  

 

Undervisningens indhold omfatter erhvervsfaglige processer og projekter, der introducerer eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for 

erhvervsuddannelser. 

 

3. Tilrettelæggelse 

 

3.1. Didaktiske principper 

 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv.  

Undervisningen i faget erhvervsintroduktion skal støtte elevens personlige udvikling, almene og generelle kompetencer i forhold til elevens 

valgkompetence og arbejdsmarkedsparathed. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis og 

støtte elevens læring. Det problemorienterede, kollaborative og casebaserede undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af 

undervisningen 

 

 

3.2. Arbejdsformer 
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Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens 

faglige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens 

målopfyldelse. 

 

Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen 

anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens 

læring. 

 

4. Dokumentation 

 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, portfolio eller anden faglig 

dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som f.eks. et diagram, en film m.v. 

 

5. Bedømmelse 

 

Faget bedømmes ikke alene men indgår i en samlet bedømmelse. 

 

 

  

TEMA TAG – Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

Vejledende varighed 

 

7 uger 
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1. Fagets formål og profil 

 

1.1 Fagets formål 

 

Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til den erhvervsfaglige uddannelse. Eleven lærer at følge og indgå i en erhvervsfaglig 

arbejdsproces. Eleven udvikler kompetence til at udføre enkle erhvervsfaglige opgaver, herunder at kunne inddrage viden om 

bæredygtighedsprincipper, arbejdsmiljømæssige forholdsregler, sikkerhed og ergonomi. 

 

Eleverne skal tilegne sig værktøjer og metoder til at udføre, forstå og forholde sig til erhvervsfaglige arbejdsprocesser. Der indgår værktøjer og 

metoder til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Faget skal endvidere motivere eleven til at afklare sit valg af fagretning. 

 

1.2 Fagets profil 

 

Erhvervsintroduktion omhandler rammer og forudsætninger for udførelse af arbejdsprocesser. Faget omfatter metoder til strukturering og håndtering 

af arbejdsopgaver. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at udføre en arbejdsopgave under hensyntagen til arbejdsmiljø, 

sikkerhed og ergonomi.  

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 

 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
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1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen. 

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper. 

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger. 

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer, herunder koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem DVR 90. 

5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt disses anvendelse. 

6) Regler for kvalitetskontrol. 

7) Principper for bæredygtigt byggeri. 

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø. 

11) Håndtering af farlige stoffer. 

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 

14) Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, energioptimering, brand, lyd, lys og fugt. 

15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer. 

16) Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel. 

 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af 

relevante forskrifter: 

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde. 

4) Håndtegnede skitser. 

5) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette. 
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6) Opmåling og materialeberegning. 

7) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver. 

8) Brug af kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg heraf med henblik på at forebygge belastninger. 

9) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 

10) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk. 

11) Udførelse af målfaste arbejdstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle figurer i plan og lodret 

billede. 

12) Opsnøring af profil og tilridsning af emner til konstruktioner. 

13) Udførelse og beklædning af gulv-, væg- eller tagkonstruktioner. 

14) Fejlmelding af el-værktøj i forhold til sikkerhedskrav. 

 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation, 

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen, 

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning, 

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer, 

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger, 

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 

8) anvende faglige udtryk og begreber, 

10) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og 
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11) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren 

 

 

 

2.2. Fagligt indhold 

 

Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger.  

 

Undervisningens indhold omfatter erhvervsfaglige processer og projekter, der introducerer eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for 

erhvervsuddannelser. 

 

3. Tilrettelæggelse 

 

3.1. Didaktiske principper 

 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv.  

Undervisningen i faget erhvervsintroduktion skal støtte elevens personlige udvikling, almene og generelle kompetencer i forhold til elevens 

valgkompetence og arbejdsmarkedsparathed. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis og 

støtte elevens læring. Det problemorienterede, kollaborative og casebaserede undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af 

undervisningen 

 

 

3.2. Arbejdsformer 
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Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens 

faglige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens 

målopfyldelse. 

 

Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen 

anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens 

læring. 

 

4. Dokumentation 

 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, portfolio eller anden faglig 

dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som f.eks. et diagram, en film m.v. 

 

5. Bedømmelse 

 

Faget bedømmes ikke alene men indgår i en samlet bedømmelse. 

 

 

  

TEMA VÆG – Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

Vejledende varighed 
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6 uger 

 

1. Fagets formål og profil 

 

1.1 Fagets formål 

 

Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til den erhvervsfaglige uddannelse. Eleven lærer at følge og indgå i en erhvervsfaglig 

arbejdsproces. Eleven udvikler kompetence til at udføre enkle erhvervsfaglige opgaver, herunder at kunne inddrage viden om 

bæredygtighedsprincipper, arbejdsmiljømæssige forholdsregler, sikkerhed og ergonomi. 

 

Eleverne skal tilegne sig værktøjer og metoder til at udføre, forstå og forholde sig til erhvervsfaglige arbejdsprocesser. Der indgår værktøjer og 

metoder til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Faget skal endvidere motivere eleven til at afklare sit valg af fagretning. 

 

1.2 Fagets profil 

 

Erhvervsintroduktion omhandler rammer og forudsætninger for udførelse af arbejdsprocesser. Faget omfatter metoder til strukturering og håndtering 

af arbejdsopgaver. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at udføre en arbejdsopgave under hensyntagen til arbejdsmiljø, 

sikkerhed og ergonomi.  

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 
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Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen. 

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper. 

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger. 

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer, herunder koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem DVR 90. 

5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt disses anvendelse. 

6) Regler for kvalitetskontrol. 

7) Principper for bæredygtigt byggeri. 

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø. 

11) Håndtering af farlige stoffer. 

12) Indholdet i en APV. 

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 

14) Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, energioptimering, brand, lyd, lys og fugt. 

15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer. 

16) Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel. 

 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af 

relevante forskrifter: 



14 
 

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med         praktisk arbejde. 

4) Håndtegnede skitser. 

5) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette. 

6) Opmåling og materialeberegning. 

7) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver. 

8) Brug af kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg heraf med henblik på at forebygge belastninger. 

9) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 

10) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk. 

11) Udførelse af målfaste arbejdstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle figurer i plan og lodret 

billede. 

13) Udførelse og beklædning af gulv-, væg- eller tagkonstruktioner. 

14) Fejlmelding af el-værktøj i forhold til sikkerhedskrav 

 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation, 

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen, 

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning, 

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer, 

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger, 

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 
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8) anvende faglige udtryk og begreber, 

10) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og 

11) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. 

 

 

2.2. Fagligt indhold 

 

Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger.  

 

Undervisningens indhold omfatter erhvervsfaglige processer og projekter, der introducerer eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for 

erhvervsuddannelser. 

 

3. Tilrettelæggelse 

 

3.1. Didaktiske principper 

 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv.  

Undervisningen i faget erhvervsintroduktion skal støtte elevens personlige udvikling, almene og generelle kompetencer i forhold til elevens 

valgkompetence og arbejdsmarkedsparathed. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis og 

støtte elevens læring. Det problemorienterede, kollaborative og casebaserede undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af 

undervisningen 
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3.2. Arbejdsformer 

 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens 

faglige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens 

målopfyldelse. 

 

Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen 

anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens 

læring. 

 

4. Dokumentation 

 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, portfolio eller anden faglig 

dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som f.eks. et diagram, en film m.v. 

 

5. Bedømmelse 

 

Faget bedømmes ikke alene men indgår i en samlet bedømmelse. 

 

 

  

Grundfag– Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

Vejledende varighed 
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Grundfagene er indpasset i de andre temaer. På den måde indgår grundfag i den helhedsorienteret undervisning.  

 

1. Fagets formål og profil 

 

1.1 Fagets formål 

 

Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til grundfag i den erhvervsfaglige uddannelse. 

 

1.2 Fagets profil 

 

Erhvervsintroduktion omhandler rammer og forudsætninger for udførelse af arbejdsprocesser. Faget omfatter metoder til strukturering og håndtering 

af arbejdsopgaver. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at udføre en arbejdsopgave under hensyntagen til arbejdsmiljø, 

sikkerhed og ergonomi. Endvidere omfatter faget introduktion til anvendelse af grundfag i praksis. 

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 

 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

 1) Matematik på F-niveau, bestået. 

 2) Teknologi F-niveau, bestået 



18 
 

 

 

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til: 

1) Rulle- og bukkestillads – opstilling mv. jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016. 

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

4) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter. 

 

 

 

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende 

grundfag: 

1) Dansk på C-niveau. 

2) Engelsk på C-niveau. 

3) Samfundsfag på C-niveau. 

4) Matematik på C-niveau. 

5) Teknologi på C-niveau. 

6) Fysik på C-niveau. 
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2.2. Fagligt indhold 

 

Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til hovedområdet og introduktion til fagretninger med 

relevante grundfag.  

 

Undervisningens indhold omfatter erhvervsfaglige processer og projekter, der introducerer eleven til typiske arbejdsformer og metoder inden for 

erhvervsuddannelser. 

 

3. Tilrettelæggelse 

 

3.1. Didaktiske principper 

 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv.  

Undervisningen i faget erhvervsintroduktion skal støtte elevens personlige udvikling, almene og generelle kompetencer i forhold til elevens 

valgkompetence og arbejdsmarkedsparathed. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis og 

støtte elevens læring. Det problemorienterede, kollaborative og casebaserede undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af 

undervisningen 

 

 

3.2. Arbejdsformer 
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Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens 

faglige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens 

målopfyldelse. 

 

Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen 

anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens 

læring. 

 

4. Dokumentation 

 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, portfolio eller anden faglig 

dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som f.eks. et diagram, en film m.v. 

 

5. Bedømmelse 

 

Faget bedømmes: Standpunkt bedømmes efter 7-trins-skalaen 

 

 


