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... er en opsamling på en foranalyse af behovet for bære-
dygtighed i undervisningen på de danske erhvervsskoler, 

som Henning Larsen Architects har udført i efteråret 2014 
sammen med Stahl wie Stahl.

Foranalysen havde til formål at svare på en række 
spørgsmål, hvor hovedspørgsmålet var:

Hvilket behov er der for at integrere bæredygtighed i 
undervisningen på erhvervsskolernes Bygge & Anlæg-

linjer og hvordan skal det gøres?

De øvrige arbejdsspørgsmål er listet på siden ved siden af.

Denne rapport...

1

2

3

4

5

Bæredygtighed i dag
Hvad er bæredygtighed for erhvervsskolerne,
faglærerne og deres studerende?

Arbejdsspørgsmål

Viden om bæredygtighed fremover
Hvilke aspekter af bæredygtighedsbegrebet skal indgå i 
fremtidens undervisning?

Format for undervisning fremover
Hvordan skal bæredygtighed indgå i undervisningens 
i fremtiden?

Implementering
Hvordan sikrer vi, at underviserne tager den nye viden eller et nyt 
undervisningsmateriale til sig og bruger det i undervisningen?

Undervisningen i dag
Hvordan indgår bæredygtighed i undervisningen i dag?



I vores foranalyse er vi kommet frem til en lang række 
findings som vi her kort opsummerer. I rapporten 
beskrives de mere detaljeret, og dertil kan du læse, 
hvordan vi er kommet frem til dem.

•	 Bæredygtighed er komplekst
Kompleksiteten af begrebet ‘bæredygtighed’ er en udfordring ift. 
undervisningen. Der er behov for at konkretisere det og gøre det 
til et operationelt værktøj for faglærerne, så de kan bruge det i 
deres undervisning.

•	 Materialer er nøglen til bæredygtighed
Vores undersøgelse viser, at materialer er et vigtigt område at 
afdække i undervisningen - både set fra faglærer og erhvervslivets 
perspektiv.  For materialer er et af de vigtigste indsatsområder til  
at gøre byggeriet mere bæredygtigt. 

•	 Erhvervslivet efterspørger elever  
med viden om bæredygtighed
Vores undersøgelse viser, at entreprenørerne efterspørger elever 
med viden, der tilsvarer markedets behov - herunder større  
kendskab til bæredygtighed.

•	 Der er et begrænset udbud af  
undervisningsmateriale 
Typisk er udbuddet ikke tilpasset faglærernes behov. 
Undervisningsmateriale skal ramme rigtigt ift. viden, format  
og hvordan det gøres tilgængeligt for faglærerne.  

•	 Faglærerne efterlyser konkrete  
cases om bæredygtighed
Casene skal faglærerne kunne bruge i undervisningen. Én af de 
største udfordringer, som faglærerne møder ift. dette, er at få input 
fra ‘den virkelige verden’ - dvs. projekter i byggebranchen.

•	 Faglærerne har en dynamisk kontaktflade
Deres kilde til ny viden er erhvervsslivet, hinanden og fagbøger - i 
mindre grad bruger de undervisningsbanken. De er dialog med 
forskellige kontaktflader og indhenter nye input og viden til 
undervisningen ad dén vej. Der er altså behov for walk-the-talk,  
når faglærerne skal klædes på med ny viden.  

•	 Silotænkning hersker på  
erhvervskolerne mellem fagligheder
Det kendetegner også byggebranchen og er en af de store 
udfordringer for at tænke bæredygtighed mere med under- 
streger faglærerne. Der er behov for at lade viden og sam- 
arbejde gå på tværs. 
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Der er i øjeblikket et meget stort fokus på den grønne omstilling i både 
byggebranche og samfund. Nøgleord er i øjeblikket blandt andet “grøn 
vækst”, “jobskabelse” og “klimasikring”. Nogle af de aktører, der skal løfte 
denne opgave, er håndværkerne og erhvervsuddannelserne. Viden om 
bæredygtige temaer er vigtige at bringe helt tæt på disse aktører, fordi 
deres arbejde har en afgørende betydning for værdien af vores bygninger 
og byer fremadrettet. Især på erhvervsskolerne er der et helt konkret pres i 
forhold til at adressere den nye dagsorden:

1. Erhvervsskolereformen træder i kraft efter sommerferien. Den inde-
holder emnet ”bæredygtighed” som læringsmål. Dette læringsmål er 
dog ikke konkretiseret, og det er op til de enkelte fagudvalg, skoler og 
undervisere at leve op til de nye retningslinjer. 

Den nye erhvervsskolereform stiller krav til både faglærere og elever. Bære-
dygtighed er et forholdsvist nyt felt og kan være svær at gå til for alle:

2. I bæredygtighed er svaret aldrig entydigt. Kompleksiteten er høj og 
meget tværfaglig. Der kan være flere løsninger på et givent problem, 
hvorfor det er vigtigt at styrke elevernes forståelse for dette. De skal 
trænes i at innovere og tænke nyt, når huse skal bygges og renoveres, 
så de virkemidler og strategier, der vælges, er gennemtænkte og skaber 
merværdi. 

Men hvorfor dykker erhvervsskolereformen ned i svære temaer som “bære-
dygtighed”? Den gør den, fordi beslutninger om bæredygtighed sker i alle 
led af en bygge- eller renoveringsproces:

3. Håndværkeren er ofte det eneste rådgivende led, når private husejere 
renoverer og bygger nyt. Håndværkeren bistår med konkrete løsninger 
omkring valg af vinduer, isolering, materialer, energibesparelser, indekli-
ma, drift og vedligeholdelse. Heri ligger en række afgørende valg, der 
påvirker drift og vedligehold af huset – og dermed bæredygtigheden.

Baggrund
Erhvervsskolereformen – hvad er nyt?

Gammel erhvervsskole Ny erhvervsskole

Undervisningsmål
Udarbejdet af undervisningsministeriet og byg-
geriets uddannelser:

8. forholde sig til valg af materialer og konstruk-
tion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, 
pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed

11. udføre og vurdere kreative opgaver på 
uddannelsens område ud fra forudbestemte 
krav til funktionalitet, form, design og æstetik 
svarende til grundfaget design, niveau F.

Fagplaner
Udarbejdes af Byggeriets Uddannelser og erh-
vervsskolerne:

2. Eleven får kendskab til samspillet mellem 
samfundets udvikling og udviklingen i virksom-
hederne, herunder de miljømæssige aspekter

1. Eleven har et sådant kendskab til de sam-
fundsmæssige interesser i og principperne 
for bæredygtigt byggeri, at de kan udvælge 
materialer og byggeprocesser med henblik på at 
udføre et energirigtigt og bæredygtigt byggeri.

2. Eleven kan ud fra kendskab til byggematerial-
ers livscyklus, holdbarhed og anvendelighed 
foretage en miljøvurdering iforhold til bære-
dygtigt byggeri.

Fagplaner
Udarbejdes af Byggeriets Uddannelser og erh-
vervsskolerne:

Under udarbejdelse.

Undervisningsmål
Udarbejdet af undervisningsministeriet og byg-
geriets uddannelser:

1.7. Principper for bæredygtigt byggeri

1.8. Regler for sortering og bortskaffelse af 
byggeaffald

“Resultatet af den gennemførte kortlægn-
ing viser, at størstedelen af [indgangene på 
erhvervsskolerne] ikke har beskrivelser af 
miljømæssig bæredygtighed i deres bekend-
tgørelser. Emnet kan i endnu højere grad 
indarbejdes.” 

“MIljømæssig bæredygtighed i erhvervsuddannel-
serne i Region Sjælland”, 

Undervisningsministeriet 2010

“Undervisningsministeriets fokus på in-
tegration af bæredygtighed skal ses i et 
meget holistisk perspektiv. Vi skal huske at 
fastholde det etiske og adfærdsstyrede i 
bæredygtigheden. Hvordan får vi fat i den 
dimensioner, der er en vigtig del, allerede når 
vi skal grube og motivere lærerne?”

“Bæredygtig udvikling - et indstsområde for almen 
voksenuddannelse”, 

Undervisningsministeriet 2010
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Projektteamet

Stahl wie Stahl
Stahl wie Stahl er marketing- 
og forretningskonsulent med 
ekspertise i strategisk rådgivning 
samt undervisning i kommunika-
tion, forretning, marketing og 
IT. Fokus for virksomheden er 
forandring af processer i organ-
sationer, opstart af nye projekter 
og optimering af workflows. 
Stahl wie Stahl arbejder bruger-
centreret med forretningsmål 
og Return-On-Investment som 
kompas.

Stahl wie Stahl er samarbejd-
spartner og bistår med rådgivn-
ing om udformning af workshop 
og digital platform til videndeling 
og behovsanalyse.

Henning Larsen Architects
Henning Larsen Architects har 
gennem flere års tværfagligt 
arbejde bygget bro mellem 
forskning og praksis. I alt har vi 
arbejdet med fem forskellige 
Erhvervs-Ph.D’er, der alle har 
forsket i forskellige komponent-
er af det bæredygtige byggeri: 
Dagslys, mikroklima og material-
er. Bæredygtighedsafdelingen er 
en research & development en-
hed, der kontinuerligt implemen-
terer den nyeste viden i praktisk 
designarbejde. Dertil har afdelin-
gen været strategisk rådgiver og 
innovationskonsulent på større 
udviklingsprojekter, der på for-
skellig måde har arbejdet med at 
udvikle operationelle strategier, 
der skal gøre byer og bygninger 
mere bæredygtige. 

Henning Larsen Architects er 
projektleder og ansvarlig for det 
faglige indhold.

GI
Grundejernes Investerings-
fond arbejder for, at de private 
udlejningsejendomme løbende 
vedligeholdes og udvikles til at 
blive bedre og sundere. Op-
sparingen på GI-kontoen og de 
fordelagtige lån er med til at 
give et godt økonomisk fun-
dament for den enkelte udle-
jer, som skal vedligeholde og 
forbedre bygningerne.
 
Som fond er det en vigtig 
opgave for GI at støtte ny-
tænkende projekter, som ud-
vikler og bidrager til bedre 
renovering af de eksisterende 
bygninger og boliger. Fonden sa-
marbejder derfor med branchen 
for at skabe ny viden og vejleder 
de private udlejere, så de er 
bedre rustet til at renovere og 
forbedre deres bygninger. 

GI støtter projektet finansielt. 

Byggeriets uddannelser
Byggeriets Uddannelser er et 
fælles sekretariat for byggeriets 
uddannelser, som yder sekre-
tariatsbetjening for en lang 
række faglige udvalg og uddan-
nelsesudvalg inden for byggeri-
ets område. I samarbejde med 
bygge- og anlægsbranchen og 
uddannelsessektorens aktører 
sikrer Byggeriets uddannelser, 
at uddannelserne lever op til 
nuværende og fremtidige krav. 
Byggeriets Udannelser har et 
etableret kendskab til de tekni-
ske skoler, og er et vigtigt kon-
takt- og formidlingslink. 

Byggeriets uddannelser er sa-
marbejdspartner og bistår med 
viden om skolerne, organisa-
tionen og formelle krav til under-
visningens form og indhold.
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Proces & metode

Denne foranalyse er en undersøgende og åben kortlægning af den nu-
værende status for bæredygtighed i undervisningen på landets erhvervs-
skoler (Bygge & Anlæg). Analysen er lavet som en kombination af kvalitative 
og kvantitative metoder. 

Ud over den undersøgende og åbne kortlægning valgte projektteamet en 
proaktiv tilgang til kortlægningen. Dette betyder, at Henning Larsen Archi-
tects særligt i forbindelse med workshops bød ind med state-of-the-art vi-
den om bæredygtighed i det byggede miljø i kraft af en mangeårig erfaring 
med feltet. Dette bidrag var tænkt som en katalysator for at få workshop-
deltagerne til at tænke bredt i forbindelse workshoppens delspørgsmål. 
Derudover udformede Henning Larsen Architects en række eksempler på 
konkrete undervisningscases, som faglærerne blev bedt om at tage stilling 
til. Se afsnittet med resultatbehandling.

Analysen har især været proaktiv på de områder, hvor Henning Larsen 
Architects er stærk: Arkitektur, design og bæredygtighed i de tidligere faser. 
Omvendt har analysen været åben og undersøgende på de områder, hvor 
Henning Larsen Architects er mindre stærk, bl.a. den håndværksmæssige 
udførelse. Ligeledes har projektteamet være åbent og lyttende i forhold til 
læring, pædagogik og undervisning.

Arbejdsrum
Undersøgelsesfeltet – eller arbejdsrummet – for foranalysen har været klart 
defineret af tre forskellige indikatorer:

•	 Viden om bæredygtighed/fagligt indhold.
•	 Format for et eventuelt undervisningsmateriale.
•	 Strategi for implementering af undervisningsmateriale for at sikre pro-

jektets succes.

Disse tre niveauer har struktureret hele processen og er også udfoldet i 
arbejdsspørgsmålene på rapportens første sider.

Kvalitative metoder
Telefoninterviews
Personlige interviews
Workshop med udvalgte 
faglærere
Desktopstudier (webresearch)

Kvalitative metoder
Spørgeskema udsendt til lan-
dets erhvervsakademier (Bygge 
& Anlæg)

Nedenfor ses en proceslinje 
med forskellige aktiviteter. 
Farverne indikerer aktiviteter-
nes karakter:

Dataindsamling
Den primære dataindsamling har været kvalitative interviews med uddan-
nelsespersonale, workshops med udvalgte faglærere og spørgeskemaer til 
alle landets faglærere. Udformningen af spørgsmålene i spørgeskemaet og 
dispositionen af workshoppen har igennem længere tid været i bevægelse 
(iterativ proces). Eksempelvis har vi udnyttet de to workshop i Odense og 
Aarhus til at modtage feedback på selve udformningen af spørgeskemaet 
og på den måde sikre en bedre kommunikation og relevans i det landsdæk-
kende spørgeskema.

Den sekundære dataindsamling har været desktopstudier i form af research 
på internettet samt møder med entreprenørvirksomheder (Logik & Co. og 
NCC) og projekterende arkitekter hos Henning Larsen Architects. Formålet 
med disse kvalitative interviews var at få et konkret indblik i, hvordan både 
aftagere af lærlinge og nyuddannede samt aftagernes samarbejdspartnere 
oplever håndværkeres kompetencer inden for bæredygtighed. Ud over 
en her-og-nu-kortlægning af status for bæredygtighed hos de udførende, 
var udbyttet af disse interviews en del input til problemstillinger ift. bære-
dygtigt byggeri, som vil være oplagt at folde ud i et senere undervisnings-
materiale.

Fokalpunkt 
Målet i hele projektperioden har for projektteamet været at stille sig i un-
dervisernes sted og betragte diskussionerne fra dette punkt. Det har været 
afgørende at se hverdag, udfordringer og potentialer i forhold til bære-
dygtighed fra deres synspunkt. Denne metode hedder User Centricity og 
er gennemgående for foranalysen. Metoden har givet et optimalt udgangs-
punkt for dialog og åbenhed. 

Oktober November 

Lokal 
tillidsmand

Uddannelses-
chefer

December Januar 

Workshop 

Spørgeskema 

Interview 

Desktop research 

NCCLogik & Co

Workshops
 Aarhus

Workshops
 Odense

Spørgeskema 
Landsdækkende Selandia Hjørring

Undervisnings- 
& fagplaner Faglærer

Undervisnings-
portaler 

Andre tiltag HLA - fagekspert 
Martha Lewis 

Spørgeskema
Evaluering af case-opgaver

HLA - fagekspert 
Jens Larsen

Erhvervs-
skolereformen 
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Byggeriets Ud-
dannelser

Henning 
Larsen 

Architects

NCC
Logik & Co.

Arbejdspladser

EleverGrundejernes 
Investeringsfond BygherrerStahl wie Stahl

Uddannelses-
chefer

Undervisere

Faglærere

Som en del af den indledende kortlægning har vi udarbejdet en værdikæde 
for de aktører, som er i spil i arbejdet med at højne elevernes viden om 
bæredygtighed. Værdikæden har givet retning for den måde, vi har udviklet 
vores metode til foranalysen.

Værdikæden består af Grundejernes Investeringsforening og Byggeriets 
Uddannelser som følgegruppe. Herefter de fagspecialister, som har været 
involveret i projektet. Som formidlere har vi underviserne (faglærerne) samt 
eksterne kommunikationsrådgivere. Slutbrugerne af et kommende under-
visningsmateriale er først og fremmest eleverne, men også arbejdspladser 
og bygherrer vil få gavn af elevernes øgede viden om bæredygtighed. 

Der er nogle aktører, som har dobbeltroller i værdikæden nedenfor. Disse 
dobbeltroller er markeret med pile. Fx er nogle arbejdspladser også fagspe-
cialister – eller nogle uddannelseschefer og fagledere er også undervisere.

En stor del af dataindsamlingen blev foretaget ude på selve skolerne   
– enten ved fysisk tilstedeværelse eller ved digital kommunikation (fx 
spørgeskema). Dataindsamlingen på skolerne var både kvalitativ (work-
shops) og kvantitativ (spørgeskema). 

Disse data blev suppleret af kvalitative interviews med entreprenører og 
arkitekter. Entreprenører blev valgt ud fra et ønske om at høre både “den 
lille, idealistiske entreprenør” (Logik & Co.) og “den store, globale entre-
prenører” (NCC). Arkitektrepræsentanter blev valgt ud fra et ønske om at 
få ekspertviden fra både den tidlige research- og designfase (Martha Lewis, 
HLA) samt fra den udførende fase på byggepladsen (Jens Larsen, HLA).  

Vægten i dataindsamling til 
foranalysen er fordelt på hhv. 
uddannelsesledere, faglærere, 
rådgivere og entreprenører.

Uddannelsesledere

Faglærere

EntreprenørerRådgivere

Elever

Bygherrer

Følgegruppe Formidlere SlutbrugereFagspecialister

Aktører
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dataindsamling
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Bæredygtighed 
på erhvervsskolerne i dag

Som en indledende del af foranalysen har projektteamet kortlagt eksister-
ende initiativer på området. På de næste sider er der udvalgte referencer, 
der spænder bredt over både politiske, EU-støttede initiativer og ned til en 
enkelt faglærers eget initiativ.

Region Sjællend/Seelandia
I 2013 gennemførte Region Sjælland sammen med Seelandia projektet 
”Opkvalificering af region Sjælland til Bæredygtigtigt Byggeri (ORBB)”. 
Produktet af projektet var et undervisningsmateriale til de tekniske skolers 
uddannelser inden for Bygge & Anlæg.

Projektet ORBB er et samarbejde støttet af Vækstforum Sjælland og den 
Europæiske Socialfond (EU). I projektet har i alt syv erhvervsskoler på 
Sjælland deltaget foruden en lang række andre aktører. Projektet  løb over 
knapt et år og er dokumenteret igennem en række procesvideoer. Resulta-
tet er et kursuskatalog med bæredygtige temaer.

Vi har talt med et par skoler ud af de i alt syv deltagere for at finde frem 
til, hvilke forandringer projektet og kursuskataloget har skabt. Det har ikke 
været muligt at fremskaffe resultater eller finde nogle faglærere, der direkte 
benytter materialet. Hovedsagelig har vi stillet spørgsmålet ”hvorfor er 
dette færdigudviklede undervisningsmateriale ikke blevet implementeret i 
Bygge & anlæg på erhvervsfskolerne?”.

Den umiddelbare konklusion er, at der har været meget fokus på egen 
proces og for lidt fokus på den enkelte faglærer og dermed for lidt fokus på 
reel implementering af deres findings. Kursuskataloget er dog en udmærket 
retningsgiver, der kan fungere som disposition for et opdateret undervisn-
ingsmateriale med større appel til faglærere og elever.

Efteruddannelse af håndværkere i Hjørring
I Hjørring har er der lavet et nyt og opdateret udbud af kurser, der på for-
skellige måder behandler temaer inden for bæredygtigt byggeri. Kurserne 
er samlet i et 10-dages forløb under overskriften ”Tema med fokus på en-
ergi og bæredygtighed i byggeri”. Kurserne er for færdiguddannede hånd-
værkere og samler i projektorienterede forløb teoretisk input og praktisk 
arbejde. Deltagerne bliver trænet i informationssøgning, så de lærer at finde 
og kritisk vurdere tilgængelig information. Dertil skal de dokumentere deres 
proces, løsning og resultater. En del af det baggrundsmateriale, der bruges 
i undervisningen, stammer fra certificeringsordrningen DGNB. Derudover 
bruges der cases fra det virkelige liv, eksempelvis et Passivhus fra Egerns-
sund. Dette skal deltagerne bygge den ene halvdel af, ud fra skitseplanerne. 
Dertil er det meningen at det skal testes, hvordan der kan laves overflader 
på dette hus. Det foregår altså som en slags forsøgslaboratorium. De emner 

ORBB-projektets kursuskatalog 
dækker bredt erhvervsskolernes 
uddannelser inden for Bygge & 
Anlæg. Materialet består mest 
af baggrundsmateriale (artikler, 
standarder, rapporter), men der 
er også mindre øvelser. Det er 
uploadet til undervisningsbank-
en, men bruges ikke af landets 
faglærere.

86 pct. af de adspurgte 
faglærere har aldrig brugt no-
get af det ORBB-materiale, som 
ligger i mappen “Bæredygtigt 
byggeri” på Undervisnings-
banken.

Eksempler på opgaveformuler-
inger til eleverne på den nye 
tværfaglige linje Bygge og 
Anlæg+ i Hjørring, som har et 
stærkt fokus på bæredygtighed.

som berøres i kurserne er vådrum, fliser og klinker,  overfladebehandling, 
mørtel, puds, murværk, byggeprocessen og energirigtigt byggeri. 

I Hjørring har de udviklet konceptet ”Åbent værksted”, som er en måde, 
hvorpå man kan organisere efteruddannelserne og overkomme de økono-
miske udfordringer, der opstår ved små holdstørrelser. De tilbyder derfor, 
at man som håndværker, der gerne vil tage efteruddannelseskurser, kan 
komme til åbent værksted og tage kurserne. Her foregår det som selvs-
tudie, hvor deltagerne får undervisningsmateriale, der er selvinstruerende. 
Således kan de komme på valgfrie dage og udføre opgaverne, som består 
af informationssøgning, skitsering samt udførelse. Når værkstedet er åbent, 
er der en faglærer tilstede, som kan hjælpe deltagerne. Særligt praktisk er 
”Åbent værksted”, når vejret er meget dårligt og håndværkerne ikke kan 
udføre de opgaver, de har i gang hos kunder. I stedet for at holde fri, kan de 
tage på værksted og styrke deres kompetencer. 

Udfordringen i Hjørring er at få nyt undervisningsmateriale. Det skal være 
opdateret, og det skal udvide sig til flere emner end det pt. er i dag. Ek-
sempelvis er der meget lidt af den undervisning, man kan følge på ”Åbent 
værksted”, som relaterer sig til bæredygtigt byggeri. 

Ny linje i bæredygtighed på EUD i Hjørring
I Hjørring har de siden 2010 arbejdet med at undervise erhvervsskoleelev-
erne i bæredygtige te-maer. Undervisningen har været udbudt som et 
særskilt hovedforløb under titlen Bygge og Anlæg+. 

Forløbene er tværfaglige og består af 4 moduler af hver 4 ugers varighed, 
udbudt til linjerne inden for bygge og anlæg. De 4 moduler kredser om 
forskellige overordnede temaer: Læring, kommunikation og samarbejde 
på modul 1, Det energirigtige byggeri på modul 2, Teknologi (produktud-
vikling) på modul 3. Til modul 4 er der ikke udviklet noget materiale. 

Formålet med Bygge og Anlæg+ er at give eleverne viden om bygnings-
reglement, byggeteknikker og materialer, og dertil lade dem gøre sig er-
faringer med at tage et projekt fra skitse til færdigt byggeri. På et af mod-
ulerne skal eleverne eksempelvis udføre en tilbygning til et eksisterende 
sommerhus fra start til slut: fra registrering til udførelse. Tilbygningen 
er arkitekttegnet og af nyere dato. Det gør opgaven virkelighedsnær og 
præsenterer eleverne for state-of-the-art arbejde inden for byggeri. På tred-
je modul er produktudvikling mere i fokus. Her bliver eleverne introduceret 
til nye materialer, byggeteknikker eller problemstillinger, som de skal inno-
vere på og lære at udføre. Eksempelvis kommer eleverne på virksomheds-
besøg hos en højstyrke betonfabrikant. Med afsæt i dette skal de udvikle en 
bygningsdel med dette materiale. 

Det lille skovhus 
 Formål:  

 Du skal arbejde med processen fra skitse til færdig 
arbejdstegning, og et hus med fokus på skæreøvelser og 
tegning på profil, samt arbejdsmiljø, samarbejde mm. 

 Du skal arbejde med skitsetegning og auto Cad tegning.            

 Du skal arbejde med målestoksforhold.  

 

 Mål:  

 Du vil opnå kendskab til at udføre en opgave efter en skitse, og omsætte den til en arbejdstegning.  

 Du vil kunne udføre enkle opgaver, samt forståelse for tegning, profilarbejde og opgaven i praksis.  

 Du vil opnå  kendskab til målestoksforhold, og materialeberegning. 

 

Opgave                                                                                        

Du skal lave en skitsetegning af det lille skovhus. 

Derefter skal du tegne huset i Auto Cad i målestok 1:10 

 Både bjælkelag  facader og gavle samt beklædning  skal tegnes. 

Du skal, sammen med din makker, på værkstedet tegne huset på  profilplade, og udføre huset efter denne 
tegning. 

Du skal udføre opgaven efter gældende regler for: 

 Sømmets placering ved montering. 

 At træet vendes korrekt 

 Tolerancen for opstregning og savning er  1mm. 

Du har 7 uger til opgaven. 

Du skal, sammen med din makker, føre logbog hver dag, hvor i skriver hvad i har nået, og hvad i vil nå 
næste dag. 

I skal vinge af hver dag, om jeres tidsplan holder. 

Det lille skovhus 
 Formål:  

 Du skal arbejde med processen fra skitse til færdig 
arbejdstegning, og et hus med fokus på skæreøvelser og 
tegning på profil, samt arbejdsmiljø, samarbejde mm. 

 Du skal arbejde med skitsetegning og auto Cad tegning.            

 Du skal arbejde med målestoksforhold.  

 

 Mål:  

 Du vil opnå kendskab til at udføre en opgave efter en skitse, og omsætte den til en arbejdstegning.  

 Du vil kunne udføre enkle opgaver, samt forståelse for tegning, profilarbejde og opgaven i praksis.  

 Du vil opnå kendskab til målestoksforhold, og materialeberegning. 

 

Opgave                                                                                        

Du skal lave en skitsetegning af det lille skovhus. 

Derefter skal du tegne huset i Auto Cad i målestok 1:10 

 Både bjælkelag,  facader og gavle samt beklædning  skal tegnes. 

Du skal, sammen med din makker tegne huset på profilplade, og udføre huset efter denne tegning. 

Du skal udføre opgaven efter gældende regler for: 

 Sømmets placering ved montering. 

 At træet vendes korrekt 

 Tolerancen for opstregning og savning er 1mm. 

Du har 7 uger til opgaven. 

Du skal, sammen med din makker, føre logbog hver dag, hvor i skriver hvad i har nået, og hvad i vil nå 
næste dag. 

I skal vinge af hver dag, om jeres tidsplan holder. 
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Et andet eksempel er, at eleverne skal prøve at bygge en solcelle ind i kli-
maskærmen. Små forsøg, der giver anledning til innovation, og som tillader 
eleverne at få egne erfaringer med ikke-gængse strategier og tilgange til 
byggeriet. 
 
En del af kimen til det succesfulde arbejde med undervisning i bæredyg-
tighed i Hjørring er, at de har materiale fra den virkelige verden. Sommer-
huset er et nyt og opdateret input, som kan bruges i undervisningen. Det 
beror på, at skolen har formået at skabe samarbejde med ejeren og dertil få 
grundplaner og tekniske tegninger. Det gør det muligt for dem at anvende 
det som en solid case i undervisningen.

Solo i Odense med eget bæredygtighedsmateriale
En faglærer fra Syddansk Erhvervskole i Odense er begyndt at forme dele 
af sin undervisning med bæredygtighed in mente. Hans opgave illustrerer 
fint, hvor simpelt det kan gøres – men også, at det er få remedier han har 
haft til rådighed for at udføre opgaven. I hans opgave skal elever, der er på 
grundforløb, lære at tænke mere over minimering af spild og genbrug. Op-
gaven er stillet som en reaktion på det store spild af materialer, som faglær-
eren oplever til daglig, og vil gerne udfordre elevernes tendens til at tænke 
spild som værdiløst affald. Opgaven sender eleverne på en tur rundt i deres 
egen afdeling, hvor de skal finde affaldsmateriale (rester) og samle det ind. 
Herefter skal de komme med bud på, hvordan dette spild kunne være und-
gået, men også hvordan det kunne bruges til noget nyttigt efterfølgende 
– altså genbruges. Ordlyden i opgavens afslutning illustrerer meget præcist, 
hvad hans målsætning er: ”I skal prøve at tænke ”nyt” og komme med ideer 
der måske ser helt umulige ud, men som måske i fremtiden kan anvendes 
ved hjælp af ny teknologi”. 

Gode vådrum – viden på hjul
BvB (Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse) har i samarbejde 
med GI (Grundejernes Investeringsfond) skabt et formidlingsprojekt om 
gode vådrum. GODE VÅDRUM sætter fokus på god byggeskik ved renover-
ing af vådrum, og formålet er at højne kvaliteten af vådrum ved at vise ek-
sempler på gode vådrumsløsninger i forskellige typer ejendomme. Udstill-
ingen er opbygget i en 63 m2 stor trailer, hvor mock-up’er i 1:1 viser, hvordan 
man kan opbygge gode og sikre vådrum på de eksisterende konstruktioner. 
Denne stilles op ved landets erhvervsskoler, så faglærerne kan bruge den 
som en del af undervisningen. I supplement til bussen findes der et website, 
godevådrum.dk med supplerende viden om gode vådrumsløsninger og mu-
lighed for at opbygge et virtuelt badeværelse, hvor konfiguratoren hjælper 
eleverne med at træffe de rigtige valg. Dertil ligger der en filmserie i 12 
afsnit, der viser nogle af processerne ved opbygning af et vådrum. Projek-
tet har haft blandet succes på landets erhvervsskoler. Nogle steder er den 
ikke blevet brugt i så vid udstrækning som ønsket – uddannelseschefen fra 
Bygge og Anlæg i Aarhus fortæller, at en af udfordringerne ved vådrums-
udstillingen er, at det fagligt ligger på et meget højt niveau. Derfor har han 
kun taget elever, som er på den afsluttende del af hovedforløbet, med ud i 
udstillingen. 

Eksempler på opgaveformuler-
inger til elever på EUX i Odense, 
hvor faglæreren selv har taget 
initiativ til at indskrive bære-
dygtighed i undervisningen.

Den rullende udstilling Gode 
Vådrum viser gode vådrumsløs-
ninger til eksisterende byg-
geri. Projektets afsendere er 
Byggeskadefonden vedrørende 
Bygningsfornyelse (BvB) og 
Grundejernes Investeringsfod 
(GI). Udstillingen kan books af 
landets erhvervsskoler på www.
godevaadrum.dk.

EUX-grundforløb, teknologiprojekt, energirenovering. 
 
 

 

Hus fra 1970’erne

 

 

EUX-Grundforløbet 
Emne: Teknologi 

Projektoplæg: Affald 
 

Affald er sløseri med råstoffer, penge og tid.  

Vi frembringer større og større mængder af 
affald, og det er både dyrt og besværligt at 
komme af med det. 

Kan mængden af affald formindskes?  Måske 
ved at ændre folks forbrugsvaner, bruge 
mindre emballage, give produkterne en 
længere levetid, anvende retursystemer eller 
sortere husholdningsaffald. 

Vi kan også genbruge og genanvende affald, og derved begrænser vi både mængden 
af affald og sparer samtidigt på ressourcerne.  Papir, glas, og metal kan indgå i en ny 
produktion, haveaffald og madaffald kan bruges til biogas og biodiesel. 

Hvordan skaffer vi os af med affaldet?  

 

I dette projekt skal du finde et problem ved det affald, som du producerer når du 
arbejder inden for dit fag. Det kan fx være opbevaring af affald, genanvendelse af 
affald, genbrug af affald, formindskelse af affaldsmængderne eller måske noget 
helt andet. I tilknytning hertil skal du enten fremstille eller beskrive et produkt, der 
kunne fremstilles af genbrugsmaterialer eller undersøge en proces omkring affald.  
I skal prøve at tænke ”nyt” og komme med ideer der måske ser helt umulige ud, 
men som måske i fremtiden kan anvendes ved hjælp af ny teknologi.  
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Internationale tiltag
Udfordringen med at integrere bæredygtighed i undervisningen på erh-
vervsskolerne er ikke kun dansk. Også i udlandet har man været i tænke-
boks for at finde den rigtige model for bæredygtighed i undervisningen. 
Nedenfor er der tre eksempler på, hvordan nogle af vores nabolande er i 
gang med at flytte undervisningen op i en bæredygtig sværvægtsklasse.

Inspiration på systemniveau 

Det norske erhvervsuddannelsessystem minder meget om det danske 
system, men de har indskrevet miljømæssig bæredygtighed i bekendt-
gørelserne til forskel fra Danmark. 

Det australske erhvervsuddannelsessystem har haft stort fokus på 
bæredygtighed, bl.a. pga. stramning af lovgivningen på området. 
Lovgivingen er bl.a. med til at fordre samarbejde med erhvervsuddan-
nelserne og erhvervslivet, så bæredygtighed er relevant for alle. 

I Tyskland har et statsligt erhvervsforksningsinstitut til formål at finde 
fremtidige udfordringer for erhvervsuddannelserne og stimulere in-
novation, herunder har de haft fokus på bæredygtighed. Instituttet 
involverer personer der har med planlægning af erhversuddannelserne 
at gøre. 

Inspiration på underviserniveau 

Medies er et internationalt netværk for alle, der er involveret i undervis-
ning i miljømæssig bæredygtig udvikling. Hjemmesiden fungerer som 
et hjælpemiddel til at finde undervisningsmateriale for undervisning i 
miljømæssig bæredygtighed samt nyttige links til området. Netværks-
medlemmerne får mulighed for at deltage i specialiserede workshops 
og konferencer om bæredygtighed.

GLOBE er et internationalt netværk, hvor elever, undervisere, forskere 
og borgere arbejder sammen om at forstå og forbedre miljømæssig 
bæredygtighed. Netværkets mission er dermed at fremme undervisn-
ing og læring om miljømæssig bæredygtighed. GLOBE School Network 
er et netværk, som forbinder skoler og lokalsamfund, så eleverne kan 
deltage i forskningsprojekter.

Inspiration på skoleniveau

Nettverk for miljølære i Norge skaber samarbejde mellem skoler, miljø-
forvaltning, forskningsinstitutioner og frivillige organisationer. Formålet 
er at understøtte læring i bæredygtig udvikling på alle klassetrin – fra 
grundskole til videregående uddannelser . 

Netværket indeholder op til 155 aktiviteter, som eleverne kan gennem-
føre som en del af deres undervisning i samarbejde med f.eks.
kommunale enheder eller frivillige organisationer. 

Som medlem af netværket kan skolen hente informationer fra en fælles 
database, men de skal også selv levere resultater fra deres aktiviteter, 
som andre medlemmer i netværket kan drage nytte af.

Erfaringer fra udlandet
Desktopstudie
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Tillidsmanden og ildsjælen
For at opnå et indledningsvis kendskab til faglærerne på erhvervsskolerne, 
herunder hvad der kendetegner deres situation i dag, afholdt vi to inter-
views. Det ene med en tillidsmand fra Københavns Tekniske Skole. Det 
andet interview var med en faglærer fra Københavns Tekniske Skole, der 
selv tog kontakt, fordi han havde læst om projektet og var interesseret i at 
høre mere – dvs. en ildsjæl. Deres udsagn behandler vi ikke som endegyldige 
sandheder, men mere som indikationer på, hvordan billedet ser ud i dag ude 
på skolerne. 

Nye arbejdsvilkår
Naturligt nok skaber den nye reform røre i vandene. Lærerne er gået fra 
akkord- til timelønnet og det giver dem nogle nye arbejdsvilkår, herunder 
at deres forberedelsestid begrænses til arbejdstiden på skolen. Som til-
lidsmanden formulerer det, så handler det for lærerne om at acceptere, at 
det nu er skolerne, og ikke dem selv, der ejer den viden de besidder – han 
arbejder derfor på at finde en ny måde at honorere lærerne for deres erfar-
ing. Han arbejder også med lidt forskellige typer af lærer: den gamle garde 
– dem der sidder i den brune hjørnesofa og har svært ved forandring – og så 
de (unge og) mere nysgerrige, som er mere omstillingsvillige. En lidt forsim-
plet skitsering, der dog alligevel giver nogle indikationer på, hvad det er for 
nogle yderpoler, der findes på skolerne.

Kvalitative interviews

Efteruddannelse bliver til et krav
Som et led i erhvervsskolereformen bliver efteruddannelse pligtigt for alle 
lærer. Der er afsæt midler til, at faglærer skal have 6 ugers efteruddannelse 
for at sikre, at de kan håndtere de nye pædagogiske krav, som kommer med 

Nysgerrig

Skeptisk

Højt kendskab til 
bæredygtighed

Lavt kendskab til 
bæredygtighed

erhvervsreformens ambition om at reducere frafald blandt elever. I 2020 
skal 10-15.000 lærere være igennem. Men som både den lokale tillidsmand 
og ildsjælen pointerer, så efterspørger faglærerne mere faglig efteruddan-
nelse. For at klæde lærerne godt på til undervisningen, er det en forudsæt-
ning, at de ved 5-10 gange mere end eleverne. 

Initiativer mangler opbakning
Ved begge interviews blev det også tydeligt, at der eksisterer nogle struk-
turelle udfordringer ude på skolerne. Fra begge nævnes der eksempler på 
initiativer og tiltag til at få mere bæredygtighed med i undervisningen, som 
har mødt begrænsninger. De mener, at mange faglærerne udviser stort ini-
tiativ til at udvikle og få nye projekter til at flyde ind over skolen. Udfordrin-
gen opstår, når der ikke er nogen, som afslutter: Nogle som kan hjælpe med 
at føre projekterne i mål. En slags formel opbakning, eksempelvis i form af 
undervisningsplaner. Selvom dette kun er én side af sagen, så viser det, at 
der er nogle helt grundlæggende gnidninger, som spænder ben for faglær-
erne. Som det påpeges, så mangler der en udviklingsafdeling, som definerer 
mål og lægger en plan for, hvordan bæredygtighed implementeres i under-
visningen. De to oplever ikke, at der er nogle mål for dette.

Hvem der bærer ansvaret for disse gnidninger, er vores undersøgelse uved-
kommende. Men det er en væsentligt pointe at udvises initiativer, og at der 
antydninger af, at de falder til jorden.  

Uddannelsescheferne
I oktober måned afholdt vi møder med uddannelsescheferne for udvalgte 
skoler. Vi havde været i dialog med cheferne fra de fire største skoler, men 
fik op til mødet afbud fra Aalborg og København. På mødet, hvor uddan-
nelseschefer fra Odense og Aarhus var tilstede, drøftede vi behovet for 
undervisning i bæredygtighed – og blev imødekommet af stor begejstring. 
Begge uddannelseschefer italesatte behovet for at få bæredygtighed inte-
greret i undervisning – også som et led i at løfte skolerne fagligt. 

Projektbaseret undervisning
Dertil fortalte Uddannelsescheferne, at undervisningen med den nye re-
form vil blive mere projektbaseret, hvortil der er behov for nyt og relevant 
casemateriale om nyere projekter med state-of-the-art bud på bæredygtigt 
byggeri. Det vil forny indhold af undervisningen og sikre, at eleverne har 
kendskab til nutidig praksis. Dertil skal projektforløbene tænkes forskel-
ligt ift. grundforløb og hovedforløb – fordi der er stor forskel på elevernes 
didaktiske niveau. Udfordringen for undervisningsmateriale – især om bære-
dygtighed, der er et komplekst emne – er at få det brækket ned til nogle 
forskellige niveauer, som alle kan forstå. 
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På mødet planlagde vi workshops på de to skoler sammen med uddannel-
sescheferne. 

Entreprenørerne
For at vide, hvilken virkelighed eleverne på erhvervsskolerne skal klædes på 
til, har vi i vores undersøgelse inddraget to toneangivende entreprenører in-
den for arbejdet med bæredygtigt byggeri. Både Logik & Co. samt NCC har 
rigtig mange lærlinge i deres virksomhed og kan derfor også udtale sig om, 
hvordan de oplever lærlingene og deres faglighed i dag, samt hvilke krav de 
stiller til dem fremadrettet. For én ting er tydeligt: Der stilles krav, som i dag 
ikke bliver indfriet, og som kræver et løft på skolerne. 

Der er stor forskel på størrelsen og den type af opgaver som de to entre-
prenører varetager, men de har en fælles ambition om at arbejde med en 
bæredygtig tilgang til byggeriet. Logik & Co. er en socioøkonomisk virksom-
hed, der siden 1982 har arbejdet med bæredygtigt byggeri, særligt special-
iseret inden for renoveringsarbejde. De har 65 medarbejdere, herunder 15 
lærlinge. De har i mange år haft ambitiøse målsætninger og strategier for 
at arbejde med bæredygtigt byggeri. NCC er en af de førende bygge- og 
ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 48 
milliarder DKK og omkring 18.500 medarbejdere. NCCs vision er at forny 
branchen og tilbyde ekstraordinære, bæredygtige løsninger.

De fulde referater fra vores interviews kan læses i bilag. I det følgende frem-
hæver vi de vigtigste pointer i relation til begge entreprenørers erfaringer 
med lærlinge og deres krav til dem fremadrettet:

•	 Lærlingene skal vide mere om bæredygtighed – det skal være med 
både i grund- og hovedforløb – for de skal kunne mere end de kan i dag. 
Når de kommer fra skolen, har de sjældent lært noget. Nogle gange er 
der undtagelser med lærlinge, der eksempelvis er meget interesseret 
i feltet, og som selv har været ude og hente viden om området. De er 
gode at have som ambassadører blandt de resterende lærlinge. Fre-
madrettet vil Logik & Co. kigge efter lærlinge, som har erfaringer med 
bæredygtigt byggeri – de må ikke være fremmedgjort over for det. 
På samme måde mener NCC, at der er behov for, at skolerne stiller 
højere krav til eleverne, så det der bliver forventet af dem på skolerne, 
modsvarer den virkelighed, de møder på lærepladsen. Erhvervsskolerne 
skal gøre mere for at præge de unge til at få et bæredygtigt mindset.

•	 Lærlingene skal allerede på skolen blive trænet i at være omstillings-
parate, samarbejdsdygtige og villige til at arbejde på tværs af faggræn-
serne. De nye BR2020 huse lykkes kun, hvis der kommer mere tværfa-
gligt samarbejde. Det kræver, at håndværkere bliver bedre til at arbejde 
på tværs af deres egen fagdisciplin – de skal have forståelse for hinan-

dens løsninger og arbejde. Tænker de forskellige aktører, der bygger 
huset, ikke sammen, så er det svært at opnå et bæredygtigt resultat. For 
så ender det med, at forskellige VVS-, elektriker-, tømrer- og malerløs-
ninger underminerer hinandens værdi. Derfor handler det også meget 
om kommunikation, når man taler om en bæredygtig byggebranche. 

•	 Der er behov for en videnmæssig opstramning på erhvervsskolerne – 
også blandt lærerne. De har brug for mere viden og skal klædes bedre 
på. Den viden, de klædes på med, skal afspejle de løsninger, som erh-
vervslivet arbejder med. Det nuværende mismatch mellem skolen og 
lærepladsen skal lukkes ved, at skolerne bliver bedre og mere fleksible 
ift. at tage nye løsninger ind. 

Rådgiverne
I vores undersøgelse har vi også afholdt interview med en række arkitekter 
hos Henning Larsen Architects. Dette har vi gjort, fordi Henning Larsen Ar-
chitects repræsenterer én type af rådgivende led i byggebranchen, og med 
et mangeårigt engagement i bæredygtigt byggeri er tegnestuen blevet en 
toneangivende aktør ift. bæredygtige spørgsmål. Henning Larsen Archi-
tects’ rolle som bidragsyder har vi introduceret i proces og metode, men i 
det følgende opridses nogle af de udfordringer som Henning Larsen Archi-
tects identificerer ift. bæredygtigt byggeri. 

Til dette har vi interviewet Jens Larsen, der er arkitekt med mange års er-
faring fra projektering ude på byggepladserne. Af samme grund har han 
stort kendskab til og mening om de udfordringer, der opstår her – særligt i 
spændingsfladen mellem rådgiver og håndværker. Dertil har vi interviewet 
Martha Lewis, der er materialespecialist, og som gennem de sidste tre år 
har været engageret i kvalificering af materialevalg, herunder udvikling af 
LCA og LCC i dansk kontekst. Martha er ansvarlig for en ny materialeda-
tabase, der giver en vurdering af materialers egenskaber både ud fra et 
kvantitativt og kvalitativt perspektiv. Begge interview har dannet afsæt for 
udformningen af vores casemateriale, som vi præsenterede på skolerne til 
vores workshops. I det følgende vil vi kort gennemgå de væsentligste ud-
fordringer, som både Martha og Jens møder i deres arbejde. 

Udfordringer på byggepladsen
På byggepladsen er der stor opdeling mellem faggruppernes arbejde, og tit 
er der udfordringer i kommunikationen mellem arkitekt og håndværkere. 
De bæredygtige løsninger, der er med i programmet, taler tit i et andet 
sprog end håndværkerne. Deres udgangspunkt er mere rationelt. Det hand-
ler om at bespare tid og sikre kvalitet. Som Jens Larsen påpeger, så stiller 
det nogle benspænd ift. at udføre løsningerne, som programmet foreskriver. 
Set fra rådgiverens perspektiv er der behov for en bredere faglig forståelse, 
og at håndværkerne kender til mekanismerne i de bæredygtige løsninger. 
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Dette leder videre til vores interview med Martha. 

Viden om og test af bæredygtige materialer
Martha møder mange udfordringer i sit arbejde med materialer, som både 
involverer kvantitative og kvalitative vurderinger af materialers egensk-
aber og inddragelse af nye typer af materialer. Overordnet kan arbejdet 
med materialer inddeles i fire kategorier: 1: minimering af materialer, når vi 
bygger, 2: minimering af affald, når vi bygger, 3: nedrivning af det byggede 
og sortering af affald, 4: genbrug af det sorterede affald. Inden for hver af 
disse kategorier kan der opstilles en række benspænd. Det er nogle typiske 
problematikker, der opstår i arbejdet med minimering, sortering og gen-
brug, som der er behov for at gøre opmærksom på og lære at undgå ved 
at gøre ting på nye måder. Nogle benspænd opstår, fordi vi ikke er godt 
nok informeret om materialers egenskaber, dvs. de kræver, at vi gennem 
læring og kendskab tilegner os en anden tilgang og forståelse for materi-
aler. Andre benspænd opstår, fordi vi ikke kender materialerne godt nok pga. 
vanetænkning og mangel på viden – der er brug for at teste og innovere. 

Dette danner afsæt for en række cases, som Martha ser værdifulde at im-
plementere i undervisningen af fremtidens håndværker. Dels skal de klædes 
godt på til arbejdet med materialer og dels kan de være med til at teste 
og innovere på nye løsninger. Martha nævner her en række væsentlige 
tematikker: Murværk og mørtel, dampspære, sundhed i byggeproces (eks. 
toksicitet af maling), sundhed ved det færdige produkt, alternative isoler-
ingsmaterialer, gulvebelægning ift. lim og behandling (afgasning), anlæg 
og arbejdsmiljø, vand og beton i terræn mm. Klædes håndværkerne bedre 
på med viden om bæredygtighed, forbedrer det også vilkårene for et mere 
frugtbart samarbejde mellem rådgiver og entreprenør på byggepladsen. 

Fælles front blandt både uddannelsespersonale og erhvervsliv
Alt i alt tegner der sig et meget ensartet billede ift. det faglige løft, som 
erhvervsskolerne selv ønsker at opnå og som erhvervslivet i stigende grad 
stiller som krav til deres lærlinge og ansatte. Bæredygtighed er et emne, der 
bygger bro mellem begge poler: lærerne skal klædes bedre på med viden 
om bæredygtighed, så det integreres i undervisningen og erhvervsskolernes 
faglige niveau dermed højnes – herunder elevernes kompetencer. Dette vil 
sikre, at erhvervsskolerne imødekommer entreprenørerne og rådgivernes 
krav om at få lærlinge med et bedre og mere tidssvarende kompeten-
ceniveau, særligt ift. bæredygtighed. Hvis erhvervsskolerne klæder eleverne 
bedre på til den virkelighed, de skal arbejde i, forbedrer det forudsætninger 
for at løse de problematikker, som kendetegner branchen, eksempelvis 
silotænkning. 

Lidt om eleverne
Eleverne på erhvervsskolerne er kommet særligt i fokus med 
den nye erhvervsskolereform. Regeringens mål er, at 25 pct. 
flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, hvortil der 
blandt andet indføres adgangskrav, talentspor, efteruddannelse af 
underviserne og flere undervisningstimer. Derfor er tiden for er-
hvervsskolerne som ”social løftestang” slut, som en uddannelses-
chef udtrykker det – høje frafaldsprocenter skal blive til fortid.

Det der kendetegner eleverne på erhvervsskolerne er blandt an-
det en høj spredning i alder. Lidt groft skitseret er der de unge un-
der 18, de unge mellem 18-25 og de voksne over 25. Det er ikke 
en statistisk eller fuldstændigt entydig kategorisering – men her 
tjener den meget godt til at få en fornemmelse af, hvilke forskel-
lige typer af elever, der er på skolerne – uanset alder.

De unge under 18 kommer direkte fra folkeskolen og er meget 
unge. De er ikke umotiverede pr. definition, men deres motiva-
tion kan hurtigt falde, hvis sværhedsgraden stiger for meget 
og for hurtigt – og hvis faget ikke synes relevant. Med den nye 
reform skal de helt unge gennemgå et ekstra grundforløb af 20 
uger, hvor de får lov at snuse til lidt forskellige retninger inden for 
eksempelvis Bygge og Anlæg. Formålet er at modne dem, før det 
egentlige grundforløb går i gang. 

De unge mellem 18-25 er ofte lidt mere motiverede. De finder 
det tit langtrukkent at være i skoleforløb for længe, for de er ofte 
meget ivrige efter at komme ud og arbejde på en læreplads. 

De voksne over 25 har ofte mere erhvervserfaring og er kommet 
tilbage til erhvervsskolen, fordi de eksempelvis har fortrudt deres 
faglighed. Før de (gen)optages på skolen, vurderes deres kompe-
tencer, og hvor de kan meriteres. De er ofte meget motiverede. 

Som en af uddannelsescheferne italesatte, så er der stor forskel 
på elevernes didaktiske niveau på grundforløb og på hovedforløb. 
Det er en forudsætning for effekten af undervisningen og under-
visningsmateriale, at det imødekommer elevernes didaktiske og 
faglige niveau – selvfølgelig på en måde der kontinuerligt udvikler 
og styrker dette.
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Workshops

I december 2014 afviklede projektgruppen to work-
shops med faglærere i henholdsvis Odense og Aarhus.

Målet var at få faglærernes egne ord på, hvad bære-
dygtighed er i dagens undervisning, og hvordan de 

gerne vil arbejde med det i fremtiden.

1

2

3

Workshoppene var strukturet omkring tre delworkshops, som systematisk 
undersøgte faglærernes holdninger til de tre spørgsmål nedenfor. I alle tre 
tilfælde brugte projekttemaet card sorting-metoden, som går ud på, at del-
tagerne brainstormer over et tema og skriver alle idéer ned på en papirlap. 
Derefter sorterer gruppen sammen lapperne efter en sorteringsnøgle, som 
facilitatoren styrer. Sorteringsnøglen kan være mange ting – men oftest 
sorteres lapperne efter temaer, så den enkelte idé grupperes sammen med 
lignende idéer. Se det fulde referat af workshoppen i bilag. 

Hvad er bæredygtighed for Bygge & Anlæg?
Dét tema, som faglærerne i overvejende grad forbinder med bære-
dygtighed er materialer. Kendskab til materialer ift. deres levetid, CO2-be-
lastning, egenskaber, vedligeholdelseskrav, mærkninger, optimering i valget 
af materialer mm. Faglærerne mener dertil, at bæredygtighed handler om, 
at vi kommer ud af vanetænkningen – bæredygtighed handler bl.a. også 
om at arbejde mere med nye og alternative materialer. Et andet stort tema, 
som fik mange emner tilknyttet, var affald, herunder genanvendelse. Et 
tredje tema, der også fyldte meget i begge skolers definition af, hvad bære-
dygtighed er, er planlægning. Det handler om at opnå et mere bæredygtigt 
byggeri ved at have tænkt sig ordentligt om til at starte med. Det kræver 
samarbejde på tværs af områder, kommunikation og nøje planlægning af 
byggeriet.

Hvordan er bæredygtighed med i undervisningen i dag?
Helt overordnet var den generelle udmelding, at bæredygtighed kun er 
med i undervisningen i et begrænset omfang. Der var få eksempler på, 
hvordan det er med i undervisningen, men ud over disse eksempler er det 
tydeligt, at det er begrænset, hvad lærerne på nuværende tidspunkt har 
med i deres undervisning om dette. Utilgængeligt undervisningsmateriale 
synes at være en af de store udfordringer. Dertil måske vanens magt. 

Hvordan ser faglærerne undervisning om bæredygtighed blive en del 
af fagforløbene i fremtiden? 
I fællesskab kom faglærerne frem til en række områder, som de mener er 
vigtige at indarbejde i fremtidens undervisning. Tværfaglighed skal tænkes 
med, for bæredygtighed kræver kendskab til hinandens fagligheder og 
dertil et stærkt samarbejde. Nytænkning skal medtænkes, for faglærer og 
elever skal geares til gøre nogle ting på nye måder, men med det de har i 
hænde. De skal udnytte deres ressourcer på en værdifuld måde, herunder 
genbruge, reducere spild, anvende nye materialer, finde på nye materialer 
mm. Dette leder hen til deres pointe om, at bæredygtighed i Bygge og An-
læg i høj grad kalder på undervisning i materialekendskab og –brug. De ser 
det som et aktuelt område, som skal indarbejdes i undervisningen. 

Hvem
Faglærere fra maler-, murer-, 

tømrer- og struktørfagene

Hvor
Odense og Aarhus

Hvornår
9. og 12. december 2012
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Undervisningsscenarier for de fire faglinjer
Til workshoppene havde projektteamet udfærdiget seks undervisnings-
scenarier, der hver især testede forskellige tematikker og formater for 
bæredygtighed i undervisningen. Dette er et eksempel på teamets proak-
tive metode: Et konkret bud på en fremtidig undervisningssituation frem-
sættes, og faglærerne evaluerer ud fra egen erfaring. De første fire cases 
var fagspecifikke for de fire repræsenterede faglinjer (maler, murer, tømrer 
og struktør), mens de to sidste gik på tværfaglighed. Hver case var skrevet 
som om den var formuleret af læreren til eleven.

teoripraksis
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Hver case er plottet ind i et 
segmenteringsdiagram som 
ovenfor, hvor casens indhold af 
både praksis vs. teori og løsning 
vs. problem tydeligt aflæses.

Fire ud af de seks cases var 
fagspecifikke for de fag, der var 
indbudt til workshoppene. De 
to sidste cases handlede om 
tværfaglighed og samarbejde i 
forhold til bæredygtighed.

De seks cases var forskellige bud på, hvordan en mulig opgaveformulering 
kunne placere sig i spændfeltet mellem to dikotomier:

Praksis – teori
Løsning – problem

Den første dikotomi er ligetil, mens den anden beskriver opgavens pæda-
gogiske greb: Præsenteres opgaven med ledsagende mulige løsninger, eller 
præsenteres opgaven som et problem, som eleven selv skal finde løsninger 
til?

Spændfeltet er beskrevet grafisk til ventre. Et eksempel på cases findes 
på de næste sider – resten i bilagene. Hver faglærer fik ved workshoppens 
slutning en case med hjem, og efterfølgende modtog faglærerne et lille 
spørgeskema, hvor de fik mulighed for at evaluere de uddelte cases.

Evaluering af undervisningsscenarierne
På trods af at cases var konstrueret ud fra forskellige positioneringer i 
spændfeltet omtalt på sidste side, var der stor enighed blandt lærerne om, 
at balancen mellem praksis og teori var passende. Det viser,  at faglærerne 
er åbne over for forskellige fordelinger af praksis og teori – så længe begge 
dele er til stede.

Lidt anderledes adspurgt er der dog et par fagledere, som mener, at casen 
er for svær for deres elever. Det statistiske materiale er dog for lille til at 
kunne udlede nogen konklusioner om, hvorfor cases er for svære.

Er casens fordeling mellem praksis og teori passende?

Er casens tema og opgaveopbygning passende? 

Case 1
Struktør

Case 2

Case 5: Tværfaglighed og samarbejde

Case 6: Tværfaglighed og samarbejde

M
urer

Case 3
Tøm

rer

Case 4
M

aler
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Case 2
TØMRER

Opgaven går ud på, at I skal undersøge forskellige isolering-
styper og konstruktionsprincipper og deres bæredygtighed. Læs 
opgaven godt igennem inden I går i gang med at løse den.

I skal i grupper præsentere jeres løsninger og beskrive, hvorfor I 
valgt at gøre, som I har gjort.

Øvelse
A: I skal i grupper lave en let facadeopbygning uden brug af 
dampspærre. Væggen skal have en størrelse på 2x2 m og være 
klargjort til maler på både inder- og yderside. 

B: I skal lave væggen, så den i videst muligt omfang kan skilles 
ad og enkeltdele genanvendes uden yderligere rensning/bearbe-
jdning. Når I har bygget væggen skal I skille den ad og sortere de 
brugte materialer i to bunker: Én bunke til genanvendelige mate-
rialer og én bunke til byggeaffald.

I har flg. materiale til rådighed: Trælægter i forskellige længder 
og dimensioner, stållægter, mineraluldsisolering, papiruldsisoler-
ing til indblæsning, PUR-skum, søm, skruer, lim, gipsplader, filt, 
puds etc. 

Undervejs skal I overveje følgende ting:
•	 Hvilke arbejdsmiljømæssige forbehold skal I tage i forhold 

til de forskellige isoleringstyper, fx når I rører ved dem og 
tilpasser dem? Hvorfor skal I tage disse forbehold?

•	 Hvorfor er vi interesserede i at lave en vægopbygning uden 
dampspærre?

•	 Hvilken isoleringstype bruger I i facadeopbygningen? Hvor-
for?

•	 Hvor stor en andel af de anvendte materialer kan genanv-
endes efter demontage?

•	 Hvordan kan I øge andelen af genanvendelige materialer i en 
demonterbar konstruktion?

•	 Hvorfor er vi interesseret i at genanvende byggematerialer? 

Eksempel på undervisningscase
Én af de i alt seks cases, som blev udviklet til workshoppene er vist på siden 
til højre. Denne case er rettet mod tømrerne, og ligesom de øvrige cases er 
den skrevet som en opgaveformulering på vegne af faglæreren med elev-
erne som målgruppe.

Tømrercasen er i høj grad praksisorienteret frem for teoriorienteret. Sam-
tidig er casen opbygget som en problembaseret case, hvilket betyder, at 
eleverne ikke skal vælge mellem et antal præsenterede løsninger, men selv 
skal finde svarene gennem det praktiske arbejde med opgaven og på den 
måde opnå erkendelse og en række aha-oplevelser. I opgaveformuleringen 
er der dog en et par fotos, der fungerer som hints til mulige løsninger.

teoripraksis
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Fagtype
Områdefag

Varighed
0,6 uge / 3 dage

Sted
Tømrerværkstedet

Der er ikke knyttet nogen skriftlig bearbejdelse af opgaven, fx i form af en 
rapport, men eleverne skal præsentere deres resulateter for klassekam-
merater og faglærer i en mundtlig præsentation. På den måde bearbejdes 
oplevelserne – og samtidig er der god basis for en plenumdiskussion for 
hele holdet om især de mere teoretiske spørgsmål.

De fem øvrige cases kan findes i bilag 4. Hver af disse cases tester andre 
positioneringer i segmenteringsmodellen ovenfor.
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Workshop
Syddansk Erhvervsskole

Workshop
Aarhus Tech
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Spørgeskema & 
resultatbehandling

En stor del af foranalysen har været forankret i en landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse, hvor projektteamet bad faglærere – primært in-
den for murer-, tømrer-, maler- og struktørfagene – om at svare på en række 
spørgsmål om nuværende praksis ift. bæredygtighed i undervisningen samt 
om ønsker til ændringer i denne praksis. Det samlede spørgeskema kan ses 
i bilaget.

Ud af de 30 skoler har projektteamet fået aktiv respons fra 23 skoler. I alt 
har vi modtaget 121 besvarelser, hvoraf den største andel af besvarelser 
kommer fra tømrere.

Overblik over respondenternes 
undervisningsretninger.

Kortlægning af, hvilke områder 
besvarelserne er indhentet fra. 
Fyn og Midtjylland er særligt 
repræsenteret i besvarelserne.

47.11% 57

21.49% 26

10.74% 13

5.79% 7

14.88% 18

Q2 Hvilken faglinje underviser du på?

Answered: 121 Skipped: 0

Total 121

Tømrer

Murer

Struktør

Maler

Underviser du
på andre fag...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Tømrer

Murer

Struktør

Maler

Underviser du på andre fag, eller på flere samtidigt, så noter her:

4 / 44

Analyse af behovet for Bæredygtighed i de Tekniske Uddannelser (Bygge &

Anlæg)

SurveyMonkey

Minimum 50 pct. af lærerne 
betragter genbrug af materialer, 
sunde materialer, minimering af 
byggeaffald og minimering af 
materialeforbrug som bære-
dygtige temaer inden for deres 
eget felt. Også energirenover-
ing og energieffektiv bygnings-
drift betragtes af min. 50 pct. 
af faglærerne som et relevant 
bæredygtigt tema.

På de næste sider er de væsentligste pointer fra spørgeskemabesvarelserne 
gengivet og behandlet. Den overordnede tendens blandt faglærerne er klar: 
Bæredygtighed er både et spændende og svært felt, og de fleste har brug 
for støtte til både egen viden og formulering af undervisningsmateriale.

Faglærernes viden om bæredygtighed
Bæredygtighed som begreb er mange ting afhængig af, hvem man spørger. 
Når man spørger faglærerne er der et stort fokus på byggematerialer: Hvis 
vi tager Top 6, hvor min. 50 pct. af lærerne har angivet enighed, tager 4 svar 
ud af Top 6 udgangspunkt i byggematerialer (genbrug, sundhed/indeklima, 
byggeaffald og minimering af forbrug). 

73.50% 86

66.67% 78

59.83% 70

55.56% 65

54.70% 64

50.43% 59

Q8 Hvilke af følgende betegnelser synes du
dækker over begrebet bæredygtighed, når
vi fokuserer på byggeri? (I dette spørgsmål

du må gerne sætte kryds flere steder)

Answered: 117 Skipped: 4

Genbrug af
materialer

Energirenoverin
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Energieffektiv
bygningsdrift

Sunde
materialer...

Minimering af
byggeaffald

Minimering af
materialefor...

Energiproduktio
n (fx...

Arbejdsmiljø

CO2-regnskab

Intelligente
løsninger (f...

Dagslys &
Solafskærmning

Andet (angiv
venligst)
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Answer Choices Responses

Genbrug af materialer

Energirenovering

Energieffektiv bygningsdrift

Sunde materialer (ift. indeklima)

Minimering af byggeaffald

Minimering af materialeforbrug
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Analyse af behovet for Bæredygtighed i de Tekniske Uddannelser (Bygge &

Anlæg)

SurveyMonkey

Hvilke af følgende betegnelser synes du dækker over begrebet bæredygt-
gihed, når vi fokuserer på byggeri?
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38.79% 45

33.62% 39

25.86% 30

20.69% 24

12.07% 14

11.21% 13

5.17% 6

3.45% 4

Q25 Hvilke af følgende ordninger/værktøjer
er du bekendt med?

Answered: 116 Skipped: 5

Ingen af
ovenstående

Dansk
Indeklimamær...

Cradle to
Cradle

DGNB (Deutsche
Gesellschaft...

LCA
(Livscyklusa...

EDP’er for
byggemateria...

LEED
(Leadership ...

End-of-Life
scenario

Andet (angiv
venligst)

VOC’er
(Volatile...

Ingen af
ovenstående

Ingen af
ovenstående

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Ingen af ovenstående

Dansk Indeklimamærkning (DIM)

Cradle to Cradle

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

LCA (Livscyklusanalyse)

EDP’er for byggematerialer (European Product Declaration – kaldes på dansk Miljøvaredeklaration)

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

End-of-Life scenario
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Analyse af behovet for Bæredygtighed i de Tekniske Uddannelser (Bygge &

Anlæg)

SurveyMonkey

Lærernes viden om forskellige bæredygtige ordninger og begreber er 
begrænset. Omkring en tredjedel af lærerne kender til Dansk Indeklima 
Mærkning, en fjerdedel til Cradle to Cradle og kun en femtedel til den dan-
ske certificeringsordning DGNB. Alle ordninger og begreber i spørgsmålet 
er valgt ud fra en antagelse om, at ordningen eller begrebet har en vis eller 
en stor relevans for udførende.

Hvilke af følgende ordninger/værktøjer er du bekendt med?

Næsten 40 pct. af de adspurgte 
faglærere kender ikke til nogen 
af de bæredygtighedsordninger 
eller -begreber, som projekt-
teamet betragtede som hav-
ende enten stor eller medium 
relevans for udførende.

Hvilke aspekter af bæredygtighed kunne du godt tænke dig at arbejde 
med i fremtiden?

På spørgsmålet Hvilke aspekter af bæredygtighed kunne du godt tænke 
dig at arbejde med i fremtiden? er emner omkring byggematerialer igen 
stærkt repræsenteret som emner, som minimum 40 pct. af lærerne godt 
kunne tænke sig at arbejde med. Topscoreren er svarmuligheden At bære-
dygtighed tænkes over hele byggeriets levetid, som 60 pct. af lærerne godt 
kunne tænke sig at arbejde med. Faglærerne har altså stor interesse for at 
undervise i bæredygtighed ud fra et holistisk perspektiv, der ligger langt fra 
“akkordløntankegangen”, som mange udførende traditionelt bruger.
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Q11 Hvilke aspekter af bæredygtighed
kunne du godt tænke dig at arbejde med i
fremtiden? (I dette spørgsmål du må gerne
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Undervisningsbanken
Undervisningsbanken er den digitale platform, som i princippet skal in-
deholde alt det undervisningsmateriale, som lærerne har brug for. Herfra 
downloader faglærerne det materiale (teori, opgaver, film, animationer, 
billeder, spil, tests, case, e-læringskurser etc.), som de vil brug i undervis-
ningen. Det vil derfor også være mest naturligt på nuværende tidspunkt 
at gøre et eventuelt nyt undervisningsmateriale om bæredygtighed 
tilgængeligt gennem Undervisningsbanken. I de kvalitative interviews med 
uddannelsespersonale på flere erhvervsskoler var der dog flere uddan-
nelsesansvarlige, som betragtede Undervisningsbanken som ustruktureret 
og mindre funktionel. Derfor spurgte projektteamet i spørgeskemaet ind til 
faglærernes aktivitetsmønster i forhold til Undervisningsbanken.

Som det fremgår af illustrationen nedenfor bruger næsten 75 pct. af de 
adspurgte faglærere aldrig eller kun i mindre grad Undervisningsbanken på 
trods af, at Undervisningsbanken er en samlet portal for alt undervisnings-
materiale for de danske erhvervsakademier.

Faglærerne efterlyser både bedre indhold og mere information om nyt ma-
teriale i forhold til Undervisningsbanken:

47.86% 56

24.79% 29

21.37% 25

5.98% 7
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Hvor ofte benytter du undervisningsbanken?

Som beskrevet tidligere i rapporten har Region Sjælland og Selandia ud-
viklet et undervisningsmateriale i bæredygtighed til de danske erhvervs-
skoler. Som vist nedenfor er det kun 30 pct. af de adspurgte faglærere, der 
kender til mappen. Årsågen til det manglende kendskab kan skyldes, at 
faglærerne ikke er opsøgende omkring og interesserede i at undervise i 
bæredygtighed, men det modsiges af høje svarprocenter på spørgsmålet 
om, hvad lærerne ønsker at undervise i (se ovenfor). Årsagen må derfor 
snarere være, at Undervisningsbankens struktur og opbygning spænder 
ben for udbredelsen af kendskab til nyt undervisningsmateriale. På næste 
side fremgår det, at færre end 30 pct. af faglærerne bruger Undervisnings-
banken til at finde undervisningsmateriale om bæredygtighed.
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Der ligger en mappe på Undervisningsbanken, som hedder “Bæredygtigt 
Byggeri”. Har du kendskab til den?

Hvad skal der til, for at du vil benytte Undervisningsbanken mere?
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Faglærerne søger ny viden hos hinanden og i erhvervslivet
Over 75 pct. af faglærerne bruger især erhvervslivet og hinanden som 
sparringspartnere i forhold til at holde undervisningsmateriale up-to-date. 
Også responsen fra eleverne og faglitteratur hjælper med at klæde lærerne 
bedre på til nye tematikker. Faglærerne har altså en meget bred platform 
for opsamling af ny viden.
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Hvordan holder du dit undervisningsmateriale up-to-date?

Hvilke af følgende medier har du brugt til at finde undervisningsmateri-
ale om bæredygtighed?
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Hvordan mener du, at ny viden bedst integreres i dit fag?
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De sidste spørgsmål i undersøgelsen bad faglærerne tage stilling til mulige 
scenarier for undervisningsformer i forhold til at integrere viden om bære-
dygtighed i undervisningen. 70 pct. af de adspurgte stillede sig positivt over 
for at formidle viden om bæredygtighed gennem konkrete cases og øvelser, 
mens knapt 60 pct. var positive over for film og videoer som platform for 
undervisning i bæredygtighed. Apps og mobilbaserede undervisningsform-
er får kun knapt 40 pct. af de adspurgtes stemmer. Øvelsesbeskrivelser i 
pdf-format får godt 55 pct. af de adspurgtes stemmer, mens et undervis-
ningslokale dedikeret til bæredygtighed får godt 50 pct. af de adspurgtes 
stemmer.

På spørgsmålet om hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at oprette en 
decideret faglinje om bæredygtighed på tværs af de eksisterende faglinjer 
i stedet for at integrere bæredygtighed i de eksisterende fag, svarer 45 pct. 
at det er en god fremgangsmåde, mens 25 pct. af de adspurgte ikke finder 
det hensigtsmæssigt.

Hvordan holder du dit undervisningsmateriale up-to-date?
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Vil det være hensigtsmæssigt at oprette en decideret faglinje om bære-
dygtighed på tværs af de eksisterende faglinjer (i stedet for at integrere 
bæredygtighed i de eksisterende fag)?
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I forlængelse af både den kvalitative og den kvantitative dataindsamling 
har projektgruppen udarbejdet en beskrivelse af  bæredygtighedsbegrebet, 
som det ser ud i byggeriets fødekæde. Målet var at sætte konkrete ord på, 
hvilke aspekter af bæredygtighedsbegrebet, der er relevante for udførende 
samt erhvervsskoler og deres elever. 

Bæredygtighed i byggebranchen
Bæredygtighed er et komplekst begreb, som bruges i mange sammen-
hænge og på mange måder. Den mest overordnede definition på bære-
dygtighed udvikling er, at udviklingen skal møde nutidige krav uden at 
bringe fremtidig udvikling i fare. Med andre ord må mennesket ikke bruge 
flere ressourcer, end naturen kan nå at producere OG omsætte i naturlige 
kredsløb. Men den forståelse kan gøres langt mere operativ, når vi zoomer 
ind på en bestemt sammenhæng.

I diagrammet nedenfor folder vi bæredygtighedsbegrebet ud. Vi starter 
med Brundtlandrapporten som “moderdokumentet” til al senere arbejde 
med bæredygtighed – ikke kun i byggeriet. I byggebranchen er certificer-
ingssystemet DGNB den ordning, der forholder sig mest loyalt til Brundt-
land-rapportens definitioner. Herefter er der forskellige fokusområder for 
bæredygtighed afhængig af, om du er rådgiver eller udførende.

1 2 3 4

Brundtland-rapporten DGNB System Rådgiver Håndværker

FN-initiativet World Com-
mision on Environment 
and Development (WCED) 
blev nedsat i 1983 med det 
formål at forene alle verdens 
lande i bestræbelserne på at 
finde en model for bære-
dygtig udvikling.

Komissionen blev opløst i 
1987 efter at have udgivet 
publikationen Our Com-
mon Future, der den dag 
i dag danner grundlag for 
bæredygtig tænkning og 
udvikling.

DGNB står for Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen og er det tyske svar 
på Green Building Council. 
Den tyske non-profit og 
non-governmental organisa-
tion har siden 2007 arbejdet 
på et certificeringssystem, 
som evaluerer et byggeris 
bæredygtige performance. 
Systemet bygger direkte 
på Brundtland-rapportens 
holistiske bæredygtigheds-
forståelse.

Green Building Council 
Denmark besluttede i 2010 
at gøre DGNB til den of-
ficielle certificeringsordning i 
Danmark, da DGNB arbe-
jder mest med en holistisk 
forståelse af bæredygtighed 
i byggeriet sammenlignet 
med andre eksisterende 
ordninger. En del rådgivere 
bruger i dag DGNB eller et 
lignende mindset som en 
designdriver fra de aller-
første faser i en designproces 
for at sikre projektets bære-
dygtighed. 

Håndværkeres omgang med 
bæredygtighed er i mange 
situationer afhængig af 
rådgiverens arbejde. Alligevel 
er der en række relevante 
bæredygtighedsemner i 
den holistiske – og til tider 
teoretiske – forståelse af 
bæredygtighed, som er ne-
darvet til byggebranchen lige 
siden Brundtland-rapporten 
i 1987. Et udfoldet bære-
dygtighedsbegreb målrettet 
de udførende er vist på 
næste side.

Bæredygtighed
som operationelt begreb 

Bæredygtighed på erhvervsskolerne
På baggrund af kvalitative interviews, workshops og spørgeskemaun-
dersøgelse har projektteamet brugt den klassiske trebenede bære-
dygtighedsmodel til at folde ud, hvad bæredygtighed er på de danske 
erhvervsskolers Bygge & Anlægsafdelinger. Fokus ligger især på håndtering 
og brug af materialer:

•	 Robuste løsninger med lang 
levetid 

•	 Minimalt vedligehold 
•	 Minimal udskiftning 
•	 Simple løsninger til reduktion af 

montage- og vedligeholdelsestid

•	 Minimal transport fra 
råstofkilde til bygge-
plads

•	 Minimalt materiale-
forbrug

•	 Minimalt antal af for-
skellige materialer

•	 Mekaniske samlinger
•	 Minimalt byggeaffald
•	 Genbrug og genanv-

endelse
•	 Upcyckling

•	 Sundt indeklima for bru-
gerne/kunderne

•	 Sundt arbejdsmiljø
•	 Ansvarlige råstofkilder ved 

bestilling af byggematerialer

ØKONOMI

MILJØ

SAMFUND
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Findings

På baggrund af vores undersøgelse af, hvordan undervisning i bære-
dygtighed er på erhvervsskolerne i dag og hvordan det skal være med 
fremadrettet, vil vi i det følgende præsentere de væsentligste resultater. 
Foranalysen har givet en stor viden om potentialer og udfordringer for et 
øget fokus på bæredygtighed på de tekniske skoler. Analysens findings kan 
kategoriseres på forskellige niveauer:

1. Viden om bæredygtighed og fagligt indhold om bæredygtighed i under-
visningen

2. Format for undervisning i bæredygtighed 
3. Implementering af nyt undervisningsmateriale
4. Generel struktur og generelt miljø på erhvervsskolerne

Barrierer for bæredygtighed i undervisningen 
Feltet ”bæredygtighed” er komplekst. Herunder:
•	 Ordene er tid lange og præget af engelske udtryk og forkortel-

ser. Dette er en hindring for mange lærere og elever, idét der 
er en overrepræsentation af ord- og talblinde på de tekniske 
skoler.

•	 Årsags-/sammenhængskæderne er tit lang og komplekse. Èn 
problematik eller ét tilsyndeladende simpelt valg kan afføde 
mange nye problematikker, valg eller konsekvenser. Eks.: Hvor-
for bruge papiruld? 

Erhvervslivet efterspørger mere viden om bæredygtighed
Spørger man entreprenørerne fra erhvervslivet, så skal eleverne 
være bedre klædt på, når de kommer til praktikperioden. Der er en 
udfordring i, at eleverne ikke har opdateret viden, der modsvarer 
de krav, som entreprenørerne stilles i markedets opgaver. 

Viden om bæredygtighed

Faglærerne efterlyser konkrete cases om bæredygtighed 
I undervisningen foretrækker faglærerne at arbejde caseori-
enteret, dvs. lade eleverne tilegne sig ny viden og færdigheder 
gennem gennem praktisk arbejde. Èn af de største udfordringer 
de møder ift. at udarbejde cases er at indhente nye input fra ’det 
virkelige liv’. Faglærerne er afhængige af at få input udefra med 
materiale fra realiserede projekter, der præsenterer bud på nye 
(bæredygtige) byggeteknikker og løsninger. I vid udstrækning 
er det stadig carporten eller sommerhuset fra 70’erne der laves 
cases om, og det er et problem ift. at præsentere ny og opdateret 
viden i undervisningen.

Format for undervisning 
i bæredygtighed

Materialer er nøglen til bæredygtighed på Bygge & Anlæg
Resultaterne fra vores workshops og spørgeskemaundersøgelse 
giver et forholdsvist entydigt svar om, at materialer er et vigtigt 
område at afdække i undervisningen – og noget som faglærerne i 
høj grad forbinder med bæredygtigt byggeri. Set ud fra Henning 
Larsen Architects’ arbejde med bæredygtighed ser vi også materi-
aler som et af de vigtigste indsatsområder i byggebranchen – vid-
en om materialer har stor indflydelse på bygningens bæredygtige 
profil, og hidtil har det været et overset emne set ift. eksempelvis 
energirigtige løsninger. 

Begrænset udbud af undervisningsmateriale om bære-
dygtighed som typisk ikke er tilpasset faglærernes behov. Faglær-
erne har meget lidt undervisningsmateriale om bæredygtighed til 
hænde  - og det der er er ikke anvendeligt i undervisningen. Der er 
mismatch ift. den præsenterede viden, formatet det er udformet i 
og måden hvorpå det præsenteres for faglærerne. 
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Faglærernes kilde til ny viden er erhvervslivet, fagbøger og 
hinanden
Faglærerne bruger ikke Undervisningsbanken,  som den er nu.  
Undervisningsbanken er den primære portal, der samler forskel-
ligt fagmateriale, som underviserne kan bruge i undervisningen. 
Men undervisningsbanken er ikke den primære inspirations- og 
videnkilde for faglærerne. I undervisningsbanken ligger der allere-
de en masse materiale om bæredygtighed, men kun 30% ud af 
de 121 faglærer kendte til det, og endnu færre havde anvendt 
det. Snarere indhenter lærerne viden ved at sparre med hinanden. 
Denne pointe peger dels på, at undervisningsbanken trænger til 
et løft. Men dertil fortæller det os, at et vigtigt forhold at arbejde 
videre med og styrke er erfaringsudveksling og videndeling ved 
en højere grad af interaktion. Behovet for undervisningsmateriale 
strækker sig umiddelbart ud over dét at udarbejde noget materi-
ale og oploade det på Undervisningsbanken. Snarere handler det 
for faglærerne om vedvarende dialog med de kontaktflader, som 
de allerede bruger til at indhente ny viden. 

Silotænkning hersker
En af de store udfordringer ved implementering af ny viden om 
bæredygtighed er, at der hersker silotænkning på faglinjerne 
såvel som skolerne og erhvervslivet imellem. Et emne som bære-
dygtighed er med til at tydeliggøre problematikken i det man-
glende tværfaglige samarbejde mellem erhvervsskolernes faglin-
jer, fordi bæredygtighed i sig selv går på tværs. Det er en af de 
store udfordringer, som erhvervsskolerne skal overkomme inden 
for en nær fremtid. Et stærkere tværfagligt samarbejde mellem 
skole og erhvervsliv vil også have en positiv effekt ift. at klæde 
eleverne godt på, så de imødekommer entreprenørernes krav. 
Dertil vil det give mulighed for at indhente viden til undervisnin-
gen. Se nedenfor.

Implementering af nyt 
undervisningsmateriale

Struktur og miljø på 
erhvervsskolerne
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Anbefalinger

Viden om materialer som omdrejningspunkt. Med tiden skal 
fokus drejes i takt med at nye temaer og emner dukker op inden 
for bæredygtighedsfeltet – det er vigtigt, at der findes et format 
for arbejdet med undervisning i materialer, der hele tiden kan 
opdateres med ny viden og som med tiden også kan udvides til 
andre vidensfelter. Ved at bruge materialer som udgangspunkt 
for det videre arbejde, får vi også givet Bæredygtighed et mere 
konkret fokus, hvilket er vigtigt for at undgå at begrebet forbliver 
diffust for faglærer og elever. 

Nedsættelse af puljemidler eller fond, hvor faglærere og an-
dre ildsjæle kan søge om støtte til nye projekter der relaterer 
sig til Bæredygtighed. En måde at motivere, engagere og real-
isere nye og gode ideer på. For gode ideer og masser af engage-
ment findes blandt faglærerne. Det skal blot have nogle bedre 
vilkår at udfolde sig på. 

Med afsæt i resultaterne fra vores undersøgelse, præsenterer vi i det føl-
gende en række anbefalinger. På forskellige måde peger disse i retning af, 
hvordan bæredygtighed skal med i undervisningen i Bygge og Anlæg fre-
madrettet. Anbefalingerne har forskellig vinkel på problematikken:

•	 Viden om bæredygtighed i relation til undervisning på Bygge & Anlæg
•	 Format for undervisning i bæredygtighed på Bygge & Anlæg
•	 Implementering af viden om bæredygtighed på uddannelserne på 

Bygge & Anlæg

Idéen med denne opdeling er, at man kan kombinere de forskellige katego-
rier af anbefalinger og på den måde få et set-up, der med sine tre forskellige 
niveauer – viden, format og implementering – tager højde for processen fra 
start til slut.

Viden om bæredygtighed

Format for undervisning 
i bæredygtighed

Udvikling af casebank med opbygning af prototyper, der skal 
bruges til casene. Prototyperne skal anvendes i undervisningen i 
relation til caseopgaver: nogle er eksempler på nye byggetekniske 
løsninger andre eksemplificerer anvendelse af bæredygtige mate-
rialer. Dertil kan nogle prototyper teste løsninger, der er behov for 
at få et større kendskab til.   

Oprettelse af ny uddannelseslinje på skolerne, der tværfagligt 
arbejder med bæredygtighed. Linjen samler forskellige faglinjer i 
4 hovedforløb, hvor der arbejdes med forskellige temaer inden for 
bæredygtighed. Linjen følger den ’normale’ struktur for hovedfor-
løb ift. omfang og varighed, men indholdet er anderledes.

Implementering af bæredygtighed 
i undervisningen

Bedre kommunikation er en forudsætning for, at kvaliteten 
af undervisningen kan løftes. Undervisningsbanken er svært 
udfordret af sit uoverskuelige format. Der ligger allerede en 
masse ganske fint materiale i banken, men det er tunge PDF’er 
der er svære at omsætte til undervisningen, uden at det kræver 
en masse arbejde. En bedre kommunikation – hvor ny viden og 
undervisningsmateriale er pakket i et format, som faglærerne 
foretrækker – er en forudsætning for, at det bliver anvendt i under-
visningen.
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Nedsættelse af netværksgrupper som et forandrings- og im-
plementeringsværktøj. I ERFA-grupper skal faglærer og aktører 
fra erhvervslivet indgå i et erfarings- og vidensnetværk. Om-
drejningspunktet for netværkene er at lade arkitekter, ingeniører, 
entreprenører og faglærer fra samme område udveksle viden og 
erfaringer, og præsentere nye resultater og udfordringer fra deres 
daglige virke. Dette giver input til undervisningscases, som lær-
erne kan tage med i undervisningen. Det skal kontinuerligt ajour-
føre faglærerne og deres undervisningsmateriale med den nyeste 
viden fra markedet – og vice versa. Denne måde at inddrage 
faglærerne på, skal også give dem ejerskab på det materiale, der 
bliver udarbejdet i disse netværk. Det vil gøre dem til ambassadør-
er for deres eget materiale, og sikre et høj(ere) engagement for at 
implementere det i undervisningen.

Opstart af ’Innovationslaboratorium’ på skolerne. Dette bliver 
et selvstændigt værksted, hvor faglærerne kan tage eleverne med 
hen i undervisningen og arbejde med forskellige cases. Casene in-
spireres af problemstillinger fra erhvervslivets aktører, som de står 
med i deres daglige virke. Det kunne være alt fra Henning Larsen 
Architects, der gerne vil teste et nyt materiales bygbarhed til en 
lille håndværker, der vil teste en ny opbygning af dampspærre. 
Skolerne selv har også frit slag til at teste og bygge ud fra nye 
principper i laboratoriet.
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workshops
09.12.14 & 12.12.14
Erhvervsskolen Syd
Risingvej 60, Odense C
&
Aarhus Tech, Halmstadgade 6
Aarhus N

Referat
Dato
Sted

1
På første workshop i Odense deltog i alt 9 faglærer fra forskellige fagret-
ninger inden for bygge og anlæg: 3 tømrer, 2 struktører, 3 murer og 1 maler. 
Heraf var to (1 murer og 1 tømrer) kommet fra Syddansk erhvervsskoles 
afdeling i Vejle. Workshoppen var arrangeret med hjælp fra Uddan-nelse-
schef Erik Ploug Sørensen, som også deltog på dagen. På anden workshop 
i Aarhus deltog i alt 8 faglærer fra forskellige retninger inden for bygge og 
anlæg: 3 tømrer, 2 struktører, 1 maler, 2 murer. 

Stahl wie Stahl faciliterede workshoppen med støtte fra Henning Larsen 
Architects. Lise fra Henning Larsen Architects stod for den indledende 
introduktion. 

Hvad vi mere konkret fik af input, beskrives i det følgende, opdelt efter de 
tre temaer, der strukturerede workshoppen. Først en kort introduktion til 
program og metoden. 

Program for dagen

1. Velkomst og lidt om projektet
2. Kort introduktion til Henning Larsen Architects
3. Workshop session 1: Hvad forstår i ved bæredygtighed?
4. Workshop session 2: Hvordan er underviser I i bæredygtighed i dag?
5. Pause!
6. Workshop session 3: Hvordan vil i gerne undervise I bæredygtighed 

fremover?
7. Besvarelse af spørgeskema

Til at få lærerne i spil i de tre workshop-sessions anvendte vi en metode der 
hedder card-sorting. Konceptet er, at der stilles et overordnet spørgsmål – 
hjulpet på vej af nogle underordnede spørgsmål – som faglærerne i mindre 
grupper skal drøfte sammen. Det første spørgsmål var som sagt ”Hvad er 
bæredygtighed? For Bygge og anlæg? For din faglinje? For dig?”

Alle de pointer de kommer på, skal de skrive på post-it med en farve. De 
skal tænke frit fra leveren og uden begrænsninger fra deres sædvanlige 
rammer. Det handler om, at de skriver en masse ned, tænker i forskellige 
retninger og få nogle konkrete ord på det. Efterfølgende skal de enkelt- eller 
gruppevis op og præsentere deres post-its for alle deltagerne. Disse samles 
derved på en fælles planche under samme overskrift. Når alle deltagere har 
gjort dette kategoriseres post-its’ne i underkategorier. Dette gøres også i 
fællesskab facilitereret af workshopfacilitatoren. 

På denne måde, skabes en fælles diskussion på baggrund af nogle tanker 
man hver især har gjort sig. Alle har leveret input til diskussionen der en-

Referat fra workshops
Odense & Aarhus
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gagerer den enkelte. Når det hele er sat i kategori, har man skabt et fælles 
afsæt for at bevæge sig videre til spørgsmål to. 

Ved spørgsmål to ”Hvordan er bæredygtighed med i undervisningen i 
dag?” gentages øvelsen med et nyt overordnet spørgsmål. Afslutningsvist 
præsenteres spørgsmål tre ”Hvordan er bæredygtighed med i undervis-
ningen i fremtiden?” og øvelsen gentages. Effekten af at have gennemgået 
spørgsmål et og to er, at de danner et stærkt og gennem diskuteret afsæt 
for at komme på ideer til spørgsmål tre. Lærerne kan forholde sig til, hvad 
de forstår ved bæredygtighed (planche 1), hvordan det er med (og ikke er 
med) i dag (planche 2), for derved at få input til, hvad der kan gøres fre-
madrettet. Definitionen af bæredygtighed kan således være input til nye 
ideer i, hvordan der kan undervises i dette. 

Hvad definerer faglærerne som bæredygtighed?
Til det overordnede spørgsmål om, hvad lærerne definerer som bæredyg-
tighed knyttes underspørgsmålene: Hvad er bæredygtighed for Bygge & 
Anlæg? Hvad er bæredygtighed for din fagretning? Hvad er bæredygtighed 
for dig som faglærer? 

Resultaterne blev mangeartede på begge skoler, med stadig forholdsvist 
entydige. Det var en god og givende proces at finde frem til nogle konkrete 
og overordnede kategorier. Og som resultaterne skal vise, var de meget 
i tråd med hinanden på de to skoler. Det gav os derfor en række temaer 
inden for bæredygtighed – i bygge og anlæg – set fra lærernes synspunkt. 
I appendix kan disse ses i punktopstilling, men i det følgende vil de blive 
gennemgået lidt mere deskriptivt

Ét tema der var meget på tale var spørgsmålet om materialer. Dels mate-
rialer og deres CO2 belastning, men dertil også kendskab til materialer ift. 
deres levetid, deres egenskaber, vedligeholdelseskrav, mærkninger, optimer-
ing i valget af materialer. Nogle meget konkrete elementer, der i høj grad er 
med til at determinere en bygnings bæredygtige profil.
I tillæg hertil blev spørgsmålet, om hvordan vi kan minimere materiale-
forbrug ved at tænke os bedre om, rejst som et element af bæredygtighed. 
Altså, bæredygtighed kræver at vi finder nye og alternative materialer og 
lærer at anvende dem på et anden måde. Det er et nytænkende - innovativt 
om man vil – aspekt, som bæredytighed fordrer. Vi skal ud af vane-tænk-
ningen. I den forbindelse blev levende og organiske materialer også nævnt 
som en komponent til at gøre huset mere bæredygtigt; det grønne tag, 
det co2 absorberende materiale såvel som det økologiske. I sammen-hæng 
med at ændrer vanerne i vores valg af materialer, blev isolerings-materialer 
også nævnt: vi skal have nye og alternative isoleringsmaterialer på banen 
for at få mere bæredygtige bygninger. 

Et andet stort tema, som fik mange emner tilknyttet, var affald, herunder 
genanvendelse/genbrug. Affaldshåndtering, affaldssortering, minimering 
af spild, genanvendelse og genbrug italesættes som meget vigtige tiltag 
til at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Det handler om at vi skal tænke os 
bedre om, være mere kreative i vores genanvendelse, bruge det hele op så 
vi minimerer spild. Kort sagt, kan det måske siges, at vi skal tænke os bedre 
om. Vi skal være bedre til at forstå, at det er et ansvar vi bærer, at bruge res-
sourcerne bedre. I dette nævnes også recycling strategier såsom cralde-to-
cradle såvel som LCA, som emner inden for bæredygtighed. 

Et tredje tema, der også fyldte meget i begge skolers definition af, hvad 
bæredygtighed er, er planlægning. Det handler om, at opnå et mere bæ-
redygtigt byggeri ved at have tænkt sig ordentligt om til at starte med. Det 
kræver samarbejde på tværs af områder, kommunikation og nøje plan-
lægning af byggeriet. På den måde kan transport, ressourceforbrug og spild 
minimeres. 

Levetid i drift er et fjerde tema inden for bæredygtighed. Det handler om 
at reducere energiforbrug i drift og reducere behovet for vedligeholdelse. 
Bottom line, skal driftsomkostninger reduceres – der skal være fokus på 
bygningens totaløkonomi; hvad der spares på materialer ved at vælge det 
billige, øges måske i driftsomkostninger. Betragtninger som dette er vigtige 
elementer af bæredygtigt byggeri, for har man fået totaløkonomien med, 
ved man også, at huset er billigere og bedre hvis de gode materialer – der 
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kræver mindre vedligeholdelse når huset er færdigt – er bedre. 

Andre aspekter af bæredygtighed var lys og dagslys, både ift. energiforbrug, 
indeklima, orientering af bygningen og design af solafskærmning. Element-
er der er vigtige at forholde sig til i det bæredygtige byggeri. Hertil kom 
spørgsmål om konstruktioner, med brug af letvægs-konstruktioner, kom-
positmaterialer, energibesparende konstruktioner såvel som bygningens 
fleksibilitet. 

Alle disse temaer er således med til at definere hvad bæredygtighed er ift. 
Byggeri og Anlæg. Det er derved også disse temaer der er vigtige at have in 
mende, når vi spørger til, hvordan undervisningsmateriale skal se ud særligt 
ift. indhold. For disse temaer er med til at svare på, hvad det er, eleverne skal 
undervises i ift. bæredygtigt byggeri. 

Hvordan arbejder faglærerne med bæredygtighed i undervisningen i 
dag?
Til det overordnede spørgsmål om, hvordan lærerne arbejder med bære-
dygtighed i undervisningen i dag knyttes underspørgsmålene: Hvordan 
bruges bæredygtighed i undervisningen i dag? Hvad er udfordringerne?
Hvad er mulighederne? 

Helt overordnet var den generelle udmelding, at bæredygtighed kun er 
med i undervisningen i et begrænset omfang. I det følgende præsenteres 
eksempler på, hvordan det er med. I appendix kan disse ses i punktopstil-
ling:

1. Dels er der meget af det, der relaterer sig til affaldshåndtering og sor-
tering af affald. 

2. Dertil minimering af spild og øget materialegenbrug. Det er dog i lidt 
udstrækning, og nævnes mere som en problemstilling, end som et 
integreret element i hverdagen. Èn lærer nævner dog et eksempel på et 
initiativ han har taget for at hans elever kunne tænke mere i minimer-
ing af spild og genbrug. Læren sendte dem på en tur rundt i deres egen 
afdeling, for at finde alt det affalds-materiale (rester) der lå. Dette skulle 
eleverne så samle ind og komme med bud på, hvordan det kunne være 
undgået, men også hvordan det kunne bruges til noget nyttigt efterføl-
gende – altså genbruges. Samme lærer tilsigtede at lære sine elever at 
beskære træ ordentligt, for at reducere materialespild. I Aarhus sender 
man den brugte flis til en fabrik der laver ”vægge” af den(?). 

3. I Aarhus sælger man de byggede legehus og andre projekter fra tømrer 
til private købere. Det udvider produkternes levetid, så de ikke kasseres, 
når de er færdig byggede 

4. En anden måde at reducere spild og omkostninger er ved numme-

rering af værktøj for at sikre, at eleverne passer bedre på det, fordi de 
tildeles et nummer der er deres. 

5. Arbejdsmiljø er også på skemaet i nogle fag, det har eksempelvis be-
tydet, at de i Aarhus ikke arbejder med glasuld til isolering men papiruld. 
En omstændighed, der i øvrigt lærer eleverne at bruge et ’alternativt’ 
– og mere bæredygtigt – isoleringsmateriale.  Arbejdsmiljø relaterer sig 
dertil også til ergonomi, som er noget der er på tale i undervisningen 
også, for at sikre at eleverne nu såvel som fremadrettet ikke belaster 
deres kroppe unødigt så de lider skade. Hertil anvendes der udeluk-
kende ubehandlet træ i Aarhus. 

Udover disse eksempler er det tydeligt, særligt med afsæt i definitionen af 
bæredygtighed, at det er begrænset, hvad lærerne på nuværende tidspunkt 
har med i deres undervisning om dette. Utilgængeligt undervis-ningsmate-
riale synes at være en af de store udfordringer. Dertil måske vanens magt. 

Hvordan ser faglærerne undervisning om bæredygtighed blive en del 
af fagforløbene i fremtiden? 
Til at besvare det tredje spørgsmål blev lærerne bedt om at gå sammen i 
grupper é 2-3 personer. Gerne med faglærere fra deres egen retning. I disse 
små grupper skulle de komme med konkrete forslag til undervisningscases, 
hvor de inddrager bæredygtighed – og hvor de kan se sig selv som under-
visere. 
I det følgende gennemgås nogle af de overordnede temaer der kom på tale 
ved præsentation af konkrete forslag til undervisning i bæredygtighed. I ap-
pendix kan disse ses i punktopstilling:
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1. Formidling: Når der skal undervises i bæredygtighed handler det meget 
om formidling både til elev og lærer. Det skal konkretiseres, hvad bære-
dygtighed er. Og et ord som bæredygtighed skal måske i mindre grad 
i spil og andre, mere konkrete, ord skal være retningsanvisende. I for-
midlingen handler det om at tydeliggøre, hvad bæredygtighed er både 
på skolen – når de er elever på skolen – og dertil som færdiguddannede 
håndværkere ude på ar-bejdspladsen. 

2. Tværfaglighed: En ganske klar pointe, der kom frem på flere måder 
og i flere diskussioner, var behovet for tværfaglighed. Bære-dygtighed 
kræver tværfaglighed. Det kræver et kendskab til hin-andens fa-
gligheder og dertil et stærkt samarbejde. Fagene skal ikke grænse til 
hinanden – de skal overlappe. Og i de overlap bliver der bedre mulighed 
for synergi-tænkning, helhedsorienterede løsninger og smartere valg 
af byggeteknik/materiale/etc. Det kan være konkrete projekter i under-
visningen, hvor flere faglinjer samarbejder om at bygge en mur/væg 
med fundament, forskalling i træ/mursten og dertil males. Her bliver 
det således tømrer/murer der arbejder sammen med struktør og maler. 
Bæredygtighed som en tværfaglig disciplin i undervisningen kunne 
også opnås ved at ligge det som et fælles fagforløb. Noget sideløbende 
til den eksisterende undervisning. Eller det kunne være et rum – et inno-
vations lab – hvor man kunne arbejde med nytænkning inden for byg-
geteknik, materiale brug og lign. Et laboratorium, hvor der testes og ud-
vikles. Også i et tværfagligt perspektiv. Her kunne man også producere 
materialer ud af det affald der er på skolen (kræver indkøb af maskiner) 

3. Nytænkning: lidt i forlængelse af tanker om innovations lab, kommer 
påbuddet om nytænkning. Som definitionen af bæredyg-tighed også 
rummer elementer af, så handler det om at gøre nogle ting, på nye 
måder, men med det vi har i hænde. Vi skal lære at bruge det vi har til 
rådighed på ordentlige og værdifulde måde, herunder genbruge, re-
ducere spild, anvende nye materialer, finde på nye materialer og meget 
mere. Det er et mindset der skal skabes og eleverne skal stimuleres til at 
tænke ud af boksen. På den måde ligger det sig også i tråd med begre-
bet om tværfaglighed. 

4. Materialekendskab og –valg: Materialer har en stor plads i arbejdet 
med bæredygtighed inden for byggeriet. Derfor er det også et meget 
konkret og håndgribeligt indsatsområde for læring og un-dervisning, 
hvor der kan gøres rigtig meget. Der skal være friere materialevalg på 
skolerne, så faglærerne kan bruge alternativer til de gængse materialer. 
Hvad med ler? Det er et materiale der ikke bruges, men som måske ville 
være værdifuldt. Eksempler som det, er der mange af. For at det kan 
imødekommes, er der altså helt strukturelt brug for, at indkøb åbnes 
mere op til alternative materialer. Dertil handler det om, at elverne skal 
have bedre kendskab til energiforbrug, co2, spild (LCA). En måde at øge 
kendskab til spild ville være at starte et projekt, hvor al spild fra skolen 

registreres i en database, så det blev synligt, hvor meget der egentligt 
går til spilde. Derfra kunne man igangsætte initiativer til at arbejde på 
forbedring og minimering af dette. Herunder kunne et konkurrenceel-
ement være oplagt; altså at det blev opsat som en konkurrence. En 
anden pointe der kom i forbindelse med snakken om materailer, var at 
for at motivere eleverne til at genbruge mere, skal materialeaffald om-
døbes til overskydende materialer. Konnotationerne til materialeaffald 
gør, at eleverne ikke vil bruge det! Ordet bæredygtighed kunne erstattes 
af undervisning i forbrug. Det handler om, hvor meget materiale du for-
bruger, og om din evne til at genbruge overskydende materiale.

5. En anden væsentlig pointe der blev rejst, var nødvendigheden af at ind-
drage eleverne. Dels gennem undervisningen, hvor de skal udfordres, de 
skal ud og prøve at, tænke nyt og anderledes. Bruge materialer på nye 
måder. Opbygge vægge på teknisk nye måder. Det er et aspekt. Et andet 
aspekt er inddragelse af elever på skolen generelt. Få elevrådet med på 
vognen, sikre at de også tænker over ’det bæredygtige valg’, når køber 
mad, smider mad ud, stor-forbruger emballage etc. Eleverne kunne selv 
byde ind på et om-råde, de ville finde interessant, og så kunne elevråd 
sætte gang i en konkurrence, hvor eleverne blev udfordret til at vinde 
ved at udvise en bestemt adfærd/gøre noget bestemt. 

Andre erfaringer fra og kommentarer til dagen
Alt i alt var det meget opløftende at møde faglærerne på dagen. 
I Odense blev vi mødt af et meget energisk hold, der hurtigt kom på banen. 
De udtrykte en begejstring for projektet og et stort behov for at få noget 
mere materiale om bæredygtighed. Der var et højt energiniveau, en god 
diskussion og dynamik blandt deltagerne og mange input til de tre temaer, 
vi drøftede sammen på dagen. Man kunne mærke, at de var glade for at 
blive inddraget og at de var meget nysgerrige på, hvad vi kunne tilbyde dem 
til undervisningen fremadrettet. Behovet for at støtte op om undervisning i 
bæredygtighed kom meget tydeligt frem, både gennem workshopssession-
erne såvel som spørgeskemabesvarelserne. Det samme gjorde sig gæl-
dende for faglærerne i Aarhus. Ved at få dem selv til at sætte ord på, hvad 
bæredygtighed er, er vi blevet klogere på, hvad det er for nogle kategorier 
som undervisningsmaterialet skal skrive sig ind i. 
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Board 1
Hvad er bæredygtighed?

Materialevalg /CO2

•	 Levetider på produktioner og konstruk-
tioner

•	 Valg af materialer (maling)
•	 Mærkning af materialer (i.e. svanemærket 

/ blomsten)
•	 Materialelære: valg af de rigtige materialer 

(lang levetid / lav vedligeholdelse)
•	 Co2 neutrale materialer (træ)
•	 Reflektans (maling blank, farve hvid, sort, 

mat mv)
•	 Materialer der ikke er energikrævende at 

fremstille
•	 Materialeoptimering
•	 Længere levetid på materialer

Affald / genanvendelse 

•	 Affaldshåndtering
•	 Spild (ressourcer)
•	 Minimering af spild
•	 Genanvndelse
•	 Genbrug
•	 Mekanisk genanvendele
•	 Biologisk nedbrydeligt materiale
•	 Kan man spise træ (affaldstermitter, 

borebiller)
•	 Papiruld
•	 Affaldssortering

Produktion af materialer

•	 Lavt energi forbrug ved 
produktion af materialer

•	 Lavt co2 udslip ved produk-
tion af materialer

Levende/organinisk

•	 Grønt tag / væg
•	 Co2 absorberinde materialer
•	 Økologi

Isolering

•	 Isoleringsmaterialer
•	 Andre isoleringsmaterialer

Nye materialer og anven-
delse af materialer på en 
ny måde

•	 Ændret anvendelse af ma-
terialer

Isolering

•	 Isoleringsmaterialer
•	 Andre isoleringsmaterialer

Minimering af kemikalier

•	 Konstruktiv træbeskyttelse

LCA / Cradle-to-cradle

•	 Recycling

Konstruktion/helhed

•	 Letvægtskonstruktioner
•	 Kompositmaterialer (minimer-

ing af materialer)
•	 Konstruktioner der er energi-

besparende
•	 Bygnings fleksibilitet (ved 

renovering og ombygning/
udbygning)

Logistik / transport

•	 Mindre transport

Dagslys / lys

•	 Lys (energi)
•	 Dagslys
•	 Lys
•	 Orientering af bygningen
•	 Solafskærmning

LAR / Jord

•	 Minimal jordflytning
•	 Billigere at etablere
•	 Flere grønne områder
•	 Regnvandshåndtering

Levetid i drift

•	 Energi forforbug i drift
•	 Total økonomi (levetid)
•	 Valg af materialer 
•	 Daglig drift
•	 Vedligehold
•	 Energiforbrug
•	 Energioptimering
•	 Formindske driftsomkost-

ninger

Sociale

•	 Velvære på arbejdspladsen

Planlægning

•	 Planlægning 
•	 Samarbejde på tværs af 

fagområder
•	 Kommunikation
•	 Nøje planlægning

Bæredygtig/alternativ 
energi

•	 Vind
•	 Vand
•	 Jord
•	 Varme
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Board 2
Bæredygtighed i undervis-
ningen i dag?

Genbrug

•	 Genbrug af materterilaer
•	 Genbrugsmaterialer
•	 Materialer der kan anvendes flere gange
•	 Genbrug af fysike modeller og vægge
•	 Genbrug af opgaver 
•	 Genanvendelse
•	 Genanvendelse af vægge og træflader
•	 Genanvendelse af mursten

Affald

•	 Affaldshåndtering
•	 Affaldssortering (brandbart, 

ikke brandbart, deponi)
•	 Gå en tur i afdelingen og tal 

om affald og hvad det kan 
bruges til

•	 Sorter affald
•	 Opsamling af træspåner 

produktion af spontplader

BR 

•	 BR 10 og BR 15

Planlægning

•	 Udnytte bygninger og lokaler 
optimalt (rotation)

Miljøvenligt

•	 Miljøvenlig maling

Afsætning

•	 Produktion på skolerne i dag 
sælges videre

Forbrug/genbrug

•	 Undervisning i forbrug

Minimering af materiale-
brug

•	 Teknik i opskæring af træ
•	 Materaiale forbrug
•	 Prissætning af materaiker 

(spild)

Transport

•	 Storindkøb af materialer (min-
imering af transport)

Arbejdsmiljø

•	 Ergonomi (minimering af 
arbejdsskader)

•	 Arbejdsmiljø i grundfaget
•	 Anvendelse af papiruld i 

stedet for glasuld. Det er 
de tvunget til af hensyn til 
arbejdsmiljø.

•	 Anvendelse af ubehandlet 
træ. Arbejder ikke med giftige 
træsorter

Værktøjets levetid

•	 Nummerering af værktøj

Board 3
Bæredygtighed i fremtiden?

Struktør

•	 Udstøb færre opgaver
•	 Blive bedre til at formidle hvad bære-

dygtighed er i helhed (hverdag vs skole/
arbejde)

•	 Bedre planlægning således vi opnår min-
dre materialespild (fun-dablokke)

•	 Mere tværfaglig undvisning for at synlig-
gøre bæredygtighed fx opbygning af væg 
(med fundament, forskalling i træ, og 
maling eller murer samme med struktør 
og slut maler) 

Tværgående 1

•	 Rød tråd igennem alle fag
•	 LCA & Cradle-to-Cradle
•	 Materiale produktion af affaldsprodukter 

på skolen (indkøb af nye maskiner)
•	 Innovation Lab

Maler/murer

•	 Fokus på bæredygtighed i dagligdagen. 
Eleverne byder ind på hvad det er og der 
bliver opsat en konkurrence på skolen. 
Noget elevrådet kunne tage sig af.

•	 Tværfaglighed, bedre kendskab til de 
øvrige fag.

•	 Registering af spild i database, arbejde på 
forbedreing og mini-mering. Kunne også 
opsættes som konkurrence

•	 Materialevalg og kendskab til energifor-
brug, co2 og spild

Tværgående 2

•	 Bæredygtighed kræver tværfaglighed
•	 Begrund materialevalg til projekter i 

forhold til bærdygtighed
•	 Frit materialevalg til projekter (indkøb af 

alternative materialer) Politik: uden om 
centrale indkøb

•	 Livscyklus: indfrøelse af nyt begreb: ”Over-
skydende materialer” i stedet for ”affald”

•	 QR koder på alle materialer således eleven 
kan scanne og se bæ-redygtige tal, så som 
energiforbrug ved produktion, Co2 udslip 
ved produktion, levetid af materialet, 
vedligeholdelse mm

Planlægning

•	 Arbejd smart

Tværfagligt/LAR

•	 Dræn belægning
•	 Undgå oversvømmelse 

Nye materialer

•	 Ler 

Renovering

•	 Renovering og genbrug
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interview med Logik & Co.
01.12.14
Logik & Co.
Ryesgade 57, København N

Referat
Dato
Sted

Logik & Co er en socio-økonomisk virksomhed der siden 1982 har arbejdet 
med bæredygtigt byggeri, særligt specialiseret inden for renoverings-arbe-
jde. De har 65 medarbejdere, herunder 15 lærlinge. De er firstmover inden 
for arbejdet med bæredygtigt byggeri og har i mange år haft ambi-tiøse 
målsætninger og strategier for deres arbejde. Af samme grund har vi invit-
eret dem til interview for at få klartlagt, hvad de ser som bæredygtigt byg-
geri, hvordan de arbejder med det, hvilke udfordringer de møder, hvordan 
de oplever lærlingene og deres faglighed. Herved afdækker vi hvor erh-
vervslivet står ift. bæredygtigt byggeri og hvad de forventer at deres lær-
linge kan og i højere grad skal kunne, når de kommer fra deres skoleforløb.

Logik & Co’s arbejde med bæredygtighed
Hos Logik & Co. forstås bæredygtigt byggeri i et 360 graders perspektiv. 
De er bevidste om både de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. 
De er bevågne overfor temaer såsom co2, levetider, forurening (særligt i 
produktion), energireduktion, co2 udslip i drift og sociale aspekter af byg-
geriet, eksempelvis skal materialer man bruger ”ikke tage maden ud af 
munden på folk” (majs). Dertil betyder en kritisk sans over for ”nye” løs-
ninger meget, og de lægger vægt på at uddanne deres lærlinge til at kunne 
dette. 

I deres daglige praksis viser arbejdet med bæredygtighed sig ved materia-
levalg, byggeteknik, affaldssortering/håndtering, sociale aspekter (særligt 
ift. egne lærlinge), samt en økonomisk bevidsthed om eksempelvis alter-
native løsningers omkostning i relation til de ’normale løsninger’. 

Ift. materialer er Logik & Co meget optaget af at være kritiske over for de 
gængse løsninger der findes. Materialer er en af de vigtigste dele til opnå et 
bæredygtigt byggeri. Derfor stiller spørgsmålstegn ved løsninger, og tester 
og opstiller alternativer

Eksempelvis ift. isoleringsmaterialer. Der er de meget kritiske overfor 
Rockwool og arbejder i stedet med indblæsningsløsninger. Her fokuserer de 
også på, hvordan man kan undgå at skulle bruge dampspærre, ved at bruge 
et mineral produkt (eks. kalkbaseret) i stedet for. Visionen er at bruge noget 
materiale der forhindrer varmetab, men uden at ødelægge indeklimaet. 
Eksempelvis ift. træ. Der handler det om at finde det rigtige træ, ikke bare
tage det fra Silvan, men finde det der har den bedste holdbarhed og levetid. 
Det handler om at praktisere godt håndværk!

Logik & Co’s udfordringer i arbejdet med bæredygtighed
Der er forskellige udfordringer som varierer alt efter hvem kunden er: pri-
vate husejere (slutkunder) eller ingeniører/arkitekt (rådgiver). 

Referat fra interview
Logik & Co.
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•	 Udfordringer i arbejdet med rådgiver: De kan være svære at danse med, 
for de har deres egne erfaringer og praksis som de ’beskytter’. Deres 
viden er meget teoretisk, hvor vi som håndværkere tit ser hvad der sker 
i det byggede hus, og hvor vi i vores renove-ringsopgaver også ser, hvad 
der sker i det byggede hus over tid. En praktisk erfaring, der gør at vi 
har viden om løsningers konse-kvenser, men som tit er rigtig svær at få 
ingeniøren/arkitekt til at lytte på. Branchen er præget af silotænkning 
– lineær kassetænk-ning – som forhindrer os i at arbejde godt sammen 
og opnå de bedste resultater. Alle har hver deres ansvarsområde og 
taler ikke sammen – i stedet kommer de i konflikt. Der tages ejerskab på 
egne løsninger og de har berøringsangst overfor det nye. Så når Logik 
& Co. som håndværker kommer med praktisk erfaring om nogle nye 
ting, så bliver de ikke hørt, men afvist af ’business-as-usual’ tanken. Der 
er ganske enkelt behov for en større interesse og respekt for hinandens 
fagligheder og værdien af deres sammenspil. (Nogle gange sker der et 
match mellem to aktører med samme mindset, og så kan der virkelig 
opstå gode og nye løsninger). 

•	 Udfordringer i arbejde med slutkunden: Slutkunden er tit nemmere 
at arbejde med end rådgiveren. Her er Logik & Co. det rådgivende led, 
og den vigtigste opgave er at klæde de private husejere godt på med 
viden, for de ved ikke særligt meget og skal have nok information om 
løsninger, alternative muligheder og deres fordele og ulemper. Hos disse 
kan Logik & Co. meget bedre komme igennem med bæredygtige tiltag. 
De tilbyder dem alternative løsninger til samme pris som de gængse, 
eks. en isoleringsstrategi der er med alternative materialer end Rock-
wool, eks. halm eller andre indblæsningsløsninger. Ved slutkunden står 
håndværkeren til ansvar for løsningen med garantier. Ved rådgiveren er 
det råd-giverne selv, og derfor tør de ikke sige ja til alternativerne, for de 
er simpelthen for bange. 

•	 Udfordringer i samarbejdet mellem håndværksfagene på bygge-plad-
sen: Når huset bygges er det en kæmpe udfordring at fagdi-sciplinerne 
ikke samarbejder, det går langsomt og de har ikke for-ståelse for hinan-
dens løsninger og arbejde. Eksempelvis skal elek-trikeren forstår, hvorfor 
han ikke kan bore hul i dampspæren. Po-inten er, at tænker de forskel-
lige aktører, der bygger huset, ikke sammen, så er det svært at opnå et 
bæredygtigt resultat. For så ender det med, at forskellige VVS, elektrik-
er, tømrer og maler løsninger underminere hinandens værdi. 

Logik & Co’s oplevelse med lærlinge og deres faglighed
Logik & Co har 15 lærlinge ud af 65. De er en blanding af tømrer, snedkere, 
murer og elektrikere. De udvælger dem der normalt står bagerst i køen på 
teknisk skole, dvs. indvandrere og kvinderne. Men de sætter altid et blandet 
hold af unge, ældre, mænd, kvinder, indvandrere. Der skal være nogle af alle 
typer på holdet, for at skabe en god dynamik og et godt sam-arbejde. De 

føres med hård hånd med eksempelvis regler om sprogbrug. 

Når lærlingene kommer fra skolen, så har de ikke lært noget om bæredyg-
tighed. De kommer meget uforberedte og uden noget kompetence niveau. 
Alligevel kan der være nogle undtagelser: eksempelvis har en voksenlær-
ling med meget erhvervserfaring tit en større viden (og måske interesse) 
om bæredygtighed. Dertil er der ’interesse’-lærlinge, som interesserer sig 
meget for det og deraf har opsøgt viden om det. De er gode at have som 
ambassadører blandt de resterende lærlinge. 

Fremadrettet vil Logik & Co kigge efter lærlinge som har noget erfaring 
med bæredygtigt byggeri – som ikke er fremmedgjort over for det. Det er 
slut med ’jeg gider ikke’ typerne. Lærlingene skal være mere omstillingspa-
rate, samarbejdsdygtige og villige til at arbejde på tværs af faggrænserne. 
Hvis vi skal nå vores ambitioner, er det nødvendigt med tværfagligt samar-
bejde. De nye BR2020 huse lykkedes kun, hvis der kommer mere af dette 
(tværfaglighed & samarbejde).  

Logik & Co’s brug af efteruddannelse og anskaffelse af ny viden
•	 Logik & Co de indsamler primært ny viden via mund-til-mund. Folk 

kender deres profil og dermed bliver de informeret om nye ting. Men 
de er også meget kritiske ift. nyt. De ser mange spillere melde sig ind 
i kampen også med produkter der ikke er helt overbevisende i deres 
kvalitet og egenskaber. Alting er lidt bagud, men branchens aktører 
fremstiller sig selv som var de forud. 

•	 De har selvudlært deres lærlinge mest. Ikke benyttet efteruddan-nelse. 
Men relevante temaer for efteruddannelse ville være ind-blæsnings-
metoder, husets fysiologi, byggeteknik (solceller på taget er en måde 
at kompensere for et hus, der ikke er bygget ordentligt op fra bunden), 
tværfaglighed (elektriker, smed, vvs m.m. skal blive stærkere på deres 
egen fagligheds bæredygtighed – og dertil skal der være et fælles fag 
på tværs, der også kan forklare mere om det og skabe tværfagligt sa-
marbejde) og så skal der undervises mere i kemikalie kendskab. 

Logik & Co’s krav til erhvervsskolerne
•	 Bæredygtighed skal med på skoleskemaet både på grundforløb og på 

hovedforløbene. 
•	 Der er behov for en vidensmæssig opstramning – også af lærerne!
•	 Lærerne har brug for noget mere viden. De skal klædes bedre på.
•	 Eleverne skal lære om husets fysiologi. De skal lære at lave krat, val og 
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kem (HJÆLP, hvad var dette?/Anna). Det er vigtigt at de lærer husets 
grundlæggende fysik at kende, så de har helhedsforståelsen med. Når 
man renoverer er det eksempelvis også strengende nødvendigt, ellers 
har man ikke ordentligt kompetencer til at udskifte dele så der kommer 
nye, gode løsninger ud af det. 

Logik & Co’s input til temaer til undervisning
•	 Tømrerne skal kunne mere om materialer. Træ er ikke bare træ. De skal 

vide mere om deres grundprodukter. Dertil skal de være bedre til cer-
tificeringsordninger og blive i stand til at genkende certificeringerne. 
Så skal de lære at isolere på andre måder end bare med bat. De skal 
have nogle bedre tekniske og håndværksmæssige færdigheder til dette. 
De skal lære mere om indblæsningsmetoder. Så skal de vide mere om 
vinduesmontering ift. glastype og isolering rundt om karmen. Og de 
skal eksempelvis også kunne forholde sig til spørgsmål såsom: hvordan 
undgår man trykimprægneret træ?

•	 Maler skal kunne mere om malingstyper. De skal lære at male med 
naturmaling og erfare hvordan det kræver en anden teknik ved 
beskæringer, at der kun skal males med de i to lag og det også er bil-
ligere i indkøb. Det er helt grundlæggende, men ny viden inden for 
denne branche. 

Logik & Co’s input til (vores) benspænd
•	 Materialebrug: træ (nyt vs. genbrug vs. hvilke stykker fra træet der bru-

ges)
•	 Isoleringstyper: nye efterisoleringstyper fundet ud fra observati-oner 

om hvor ender kuldebroen og hvor ender dugpunktet. Brug af kalk-
baseret produkter (mineral produkter) frem for rockwool

•	 Andre isoleringstyper: indblæsning 
•	 Øget brug af restprodukter fra landbruget til isolering eksempelvis 

(halm)
•	 Naturmaling: lag, beskæring, pris – fordele/ulemper
•	 Hvordan undgår man en konstruktion af trykimprægneret træ?
•	 Udskiftning af vinduer: glastype og isolering af karmen?
•	 Isoleringsstrategier der reducerer varmetab men stadig skaber et godt 

indeklima
•	 Hvordan får man klimaskærmen til at holde længere (=med større ud-

hæng)
•	 Renovering vs. nybyggeri.

Finally; Erfa gruppe og Innovations Lab var to nye tiltag der ville skabe 
enormt meget værdi for Logik og Co og som ville sikre større erfaringsud-
veksling mellem branchens aktører og skabe nye fremadrettede samar-
bejder. 
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interview med NCC v/ en arbejdsleder for infrastruktur, som 
har ansvar for lærlinge & en sjakbajs som er mentor for 12 
lærlinge
17.12.14 & 18.12.14
Henning Larsen Architects
Vesterbrogade 76, København V

Referat

Dato
Sted

Interviewsne med NCC var kommet i stand via. dialog med chef for bære-
dygtighed Vibeke Grupe. Vi afholdte to interviews med to personer der 
begge til daglig arbejder med/har ansvaret for en gruppe af lærlinge på 
byggepladserne, og som derfor begge har stort kendskab til deres indsats 
og kompetence. Arbejdsmæssigt er de i to forskellige områder, og har også 
to forskellige positioner. Af samme grund, varierer deres svar, men vil i det 
følgende behandles under samme overskrifter. Det vil blive tydeliggjort når 
deres svar er forskellige. 

NCC’s arbejde med bæredygtighed
Som beskrevet ovenfor er NCC en stor entreprenør i Danmark og de har 
et stort engagement i den bæredygtige dagsorden. Alligevel, er der langt 
fra deres bæredygtighedsafdeling og overordnede strategier, til arbjdet på 
byggepladserne, hvorfor at der i det følgende vil blive udtrykt forskellige 
beskrivelser af, hvordan bæredygtighed er på spil i det daglige. 

For arbejdslederen for infrastruktur,  som er involveret i en række projekter 
også ift. rådgivning og vejledning, er bæredygtighed et tema, der er med i 
dagligdagen. Det relaterer sig til at vælge løsninger der er mest skånsomme 
for naturen, ved eksempelvis at bruge fornuftige materialer, såsom birk i 
stedet for østen træ, hvortil transport reduceres fordi der bruges lokale 
produkter fremfor regnskovstræ. Dertil relaterer bæredygtighed sig til 
spørgsmålet om kemikalier, hvor de bruger kemidata til at vurdere produk-
ters indflydelse på miljø. 
Ligeledes er NCC begyndt at udføre svanemærkede byggerier. Det er pro-
jekter som er i sin vorden – det er meget nyt og der er stadig ikke mange 
produkter, der er godkendt som svanemærkede. 

Dertil søger NCC at tage byggeprojekter, hvor de kan få indflydelse. Og det 
de oftest kan få indflydelse på er optimering af byggeprocessen, hvilket 
også relaterer sig til bæredygtighed. Det handler om, om man kan genbru-
ge former flere gange, også selvom det måske ikke er den optimale løsn-
ing for alle vægkonstruktioner. Men holder man det op mod den sparede 
transport og tid, så er det måske den bedste løsning. Det er den måde – hel-
hedstænkningen – man skal tilgå det på, hvis man gerne vil opnå et bære-
dygtigt resultat. Det er også den måde at tænke på, som Leif tilsigter at 
lære de unge lærlinge. Det handler om den sunde fornuft og om at præge 
de unge lærlinge til at tænke sig ordentligt om. 

Et andet konkret eksempel, som arbejdslederen for infrastruktur kom frem 
ift. Bæredygtighed, er valg af materialer og vejledning af bygherre. Han 
fortæller om et regnvandsbassin, hvor fladerne skal være utroligt glatte ift. 
bygherrens ønsker. Her fik han – med sin viden om beton – vejledt bygherre 
til at vælge den betontype, som har en lang levetid og lidt mindre glat over-

Referat fra interview
NCC
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falde med naturlige lufthuller, der senere kunne pudses ned. Denne rådg-
ivning sikrer, at de ikke behøver at tilsætte en masse kemikalier til betonen 
for at få den helt glat, men i stedet bruger et materiale, der holder bedre. 
Det er en måde at gøre det nemmere, bedre og hurtigere at bygge. Og så 
har resultatet tilmed en længere levetid. Hvordan det ser ud, kan i øvrigt 
være mindre vigtigt, fordi det var et spildevandsbassin. Men at få sådan 
en ændring igennem – og gå på kompromis med nogle andre dimensioner 
– kræver at folk tager det ansvar, hvor de forholder sig til produktets egen-
skaber og påvirkning. Dertil spiller CO2 regnskab en rolle ude på bygge-
pladserne. For et par år siden blev det nemlig indført, at der skulle måles 
på Co2 forbrug derude. Et andet forsøg, der kom i forbindelse hermed, var 
indførelse af fartdæmpere på bilerne med det formål at der skulle spares 
brændstof. Den ikke tilsigtede effekt heraf var dog en forøgelse i forbrug 
af brændstof. Som Leif beskriver det, så var tanken meget god, men det 
virkede ikke helt. Det er et eksempel på en slags trial-and-error forsøg. Men 
også måske et eksempel på den regulerende arm, som bæredygtighed-
stanken kan medføre. 

I modsætning til arbejdslederen for infrastruktur, så ser sjakbajsen bære-
dygtighed som volapyk. Bæredygtighed er ikke noget der har nogen men-
ingsfuld betydning i hans arbejde. Han ser det som en masse krav for oven, 
der som oftest taler et andet sprog end det de selv bruger. Bæredygtighed 
handler meget om kommunikation, og når det lander ude på byggepladser-
ne, er det ligesom filtreret fra. Så spiller det ikke rigtig nogen rolle for deres 
arbejde længere. Ude på byggepladserne står de ofte overfor at skulle tage 
en masse beslutninger her og nu. Nogle gange er det meget kompliceret, 
fordi de skal tilbage til ingeniøren. Andre gange tager de beslutningerne 
selv. På den måde har de meget indflydelse. Men det er ikke beslutninger, 
i hvilke bæredygtighed spiller en rolle. Det er ikke med til at guide beslut-
ningerne. Alligevel kan man sige, at den logiske hat som de har på, når de 
træffer beslutninger er det, der afspejler ’bæredygtighed’. Et andet aspekt 
er eksempelvis, når de som akkordlønnede, gerne vil genbruge forme m.m. 
for at spare tid. Dertil kan man under paraplyen om Bæredygtighed tale om 
faglig stolthed. Faglig stolthed er en driver/motivationsfaktor for at man 
leverer et godt slutprodukt. Er der en stærk faglig stolthed kan man således 
også forvente bedre resultater – hvorfor det i et bæredygtighedsperspektiv 
også giver mening at sætte fokus på fagområdernes faglige stolthed. 

NCC’s udfordringer i arbejdet med bæredygtighed
Arbejdslederen for infrastruktur beskriver en række udfordringer ift. at 
arbejde med bæredygtighed i dag, og her er det særligt samarbejdet i 
branchen der er problemet. Der er et stort fokus på pris og en tendens til at 
bygherre tager den billigste løsning og ikke ser på kvalitet og bedre løs-
ninger, der her og nu også har en højere pris, men som overtid kan tjene sig 

selv ind. 

Som markedet går nu – byggeboom – kan NCC godt opnå succes med at 
bevare deres vision om at være ’de pæne drenge i klassen’ og hele tiden 
kvalitetssikre alle deres løsninger og have det i fokus. Men i tider, hvor mark-
edet er meget prisfølsomt møder de meget modvind. 

I tillæg til bygherres prisfølsomhed, er en udfordring i branchen at der er 
manglende kommunikation og samarbejde på tværs af værdikæden. Der 
er mange løsninger, som NCC ikke har indflydelse på, og som tit er udstuk-
ket af arkitekter/ingeniører. De bliver bundet på hænder og fødder ude på 
byggepladsen og al rum for indflydelse indsnævres til det usynlige. I det 
program de skal følge, kan de eksempelvis opleve at det er et særligt træ 
der skal bruges. Et æstetisk regnskovstræ til eksempel og ikke skandinavisk 
træ. I de tilfælde, får de således ikke mulighed for, at rådgive om en bedre 
og mere lokal løsning – de bliver i stedet sat uden for indflydelse. Og i de 
tilfælde, bliver det også svært at fortælle lærlingene, at de ikke må bruge 
træ fra regnskoven, men skal finde de lokale sorter. 

Ift. beton og armering har NCC arbejdet med fiberarmering, hvor de i deres 
ud-viklingsafdeling har arbejdet på en løsning der kunne bruges. Men der 
møder de en traditionel, dansk byggebranche der er styret af ”hvad de 
plejer” og som ikke tør, at bruge nye typer såsom fiberarmering. Der er for 
meget træghed og business-as-usual. I stedet for en bedre løsning, der 
også rent arbejdsmiljømæssigt er mere skånsomt, vælges der en almindelig 
armeringsløsning med 3 måneders hårdt fysisk arbejde, med bøjede rygge 
osv. 

For at overkomme dette skal vi have de unge håndværkere og ingeniører på 
banen. De skal være firstmovers på de nye løsninger!

NCC’s oplevelse med lærlinge og deres faglighed
Ift. lærlinge er der stor enstemmighed om, at lærlingene skal kunne mere 
end de kan i dag. 

De højere krav til lærlingene, som den nye erhvervsreform stiller, er godt. 
Adgangskrav sikrer, at folk er mere engagerede når de kommer. Lærlin-
genes vidensniveau skal højnes. Nyt er det, at de kan og skal kunne tegne i 
Autocad. Og det er godt. De skal både være skarpe, kunne deres mate-ma-
tik, engelsk, dansk osv. Og så skal de være engagerede. 
 
Dean påpeger ift. jord/beton lærlinge, at de skal være faguddannede. Tid-
ligere har jord/beton kunne arbejde som ufaglærte, men det er der lavet 
om på med struktør og det er vigtigt. De er med til at bygge huse, der skal 
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kunne holde i mange år, hvorfor de også skal være faglærte. Og så skal 
deres vidensniveau højes. De skal vide mere om, hvad det er de laver. 

I dag opleves der meget blandede kompetencer blandt lærlingene. Og 
mange lever slet ikke op til kravene. Skolerne skal være bedre til at stille 
højere krav til eleverne, så det de oplever på skolerne modsvarer den vir-
kelighed de møder ude på praktiksteder; tidlige mødetider, arbejde under 
’tidspres’/på akkord og samtidig skal de kende de arbejdsmetoder, som der 
bruges på virkelighedens byggeplads i dag. Af samme grund, tages der også 
kun lærlinge der har bestået et grundforløb, og dem der er energi i. 

NCC’s krav til erhvervsskolerne
Det er en udfordring for skolerne, at deres bevillinger er røget, så lær-
erne er i gang med flere klasser samtidig. Det kræver at eleverne er mere 
selvkørende i undervisningen – at de kan og vil selv. Det kræver at skolerne 
klæder dem an-derledes og bedre på, med noget godt undervisningsmate-
riale. 

Teknisk skole skal gøre mere for at præge de unge til at få et bæredygtigt 
mindset. I folkeskolen er eleverne med ude at samle skrald fra vejkanten, og 
sådan erfaring gør, at de bliver bevidste om, at man ikke skal smide sit sk-
rald rundt omkring. Det er med til at stimulere deres ansvarsfølelse overfor 
den verden vi lever i. Det er en nødvendig bevidsthed og den skal teknisk 
skole være bedre til at støtte op om. 

Faglig stolthed er også noget der skal vækkes på erhvervsskolerne. De unge 
skal lære til kvalitet og gode løsninger, så det er de aspekter de gerne vil 
opnå, når de er med på nyt byggeriet. Dertil skal de vide noget om affald, 
affaldssortering og andre aspekter af miljø-logistik. Dertil påpeger Dean at 
struktørerne skal kunne stille forme og underforskalling op. Og de skal vide 
noget mere om tegninger. De tegninger de bliver præsenteret for på skolen, 
og dem de i virkeligheden ser fra arkitekten er ekstremt forskellige i svær-
hedsgrad. Arkitektens tegninger er i 3d, og eleverne skal kende til dette og 
de forkortelser der bruges. Det de lærer på skolen er alt for forsimplet og 
afspejler ikke den virkelighed de kommer ud i. 

Et andet område, hvor skolen og virkeligheden ikke matcher er ift. byggeløs-
ninger. De forskalningsmetoder de lærer på skolen afspejler ikke de nye løs-
ninger, der er i virkeligheden. Det er et mismatch og skolen skal være bedre 
til at tage de nye løsninger med ind. 

NCC’s brug af efteruddannelse og anskaffelse af ny viden
Hvordan ny viden implementeres er lidt forskelligt, for de to interviewper-
soner. Arbejdslederen for infrastruktur fortæller, at de i deres afdeling har 

en kvalitets- og sikkerhedschef, som er ham der holder dem op og laver 
kontrol. Han ser på kemiprodukter og den slags ting, og dertil ser han på, 
om der er noget nyt og bedre man kan bruge. På den måde udfordrer han 
dem i deres arbejde. Men sat i system det er det ikke.  Han vidste eksempel-
vis ikke, at Vibeke Grupe var bæredygtighedschef inde ved NCC. Som han 
pointerer, er det helt rigtigt at starte med de unge ift ny viden. 

Sjakbajsen fortæller om, at de ift. ny viden har forskellige arbejdsledere 
med forskellige kursister, der kommer ud med nogle produkter de finder 
på. Det samme med indkøbsafdelingen ved NCC. Hvis en arbejdsleder får 
noget ind, så ligger han det ind et sted, hvis han synes det er en god ide. Så 
bredes det ud. Et eksempel på ny viden, der er opstået på byggepladsen er 
en ny løfteløsning en kollega har udviklet. Den håber de, at NCC kan få/tage 
patent på. Her var det processen der gjorde, at de fik en ny løsning, som svar 
på en udfordring. Hertil skal firmaet tage en beslutning om, om det er en 
løsning de vil bruge fremadrettet. 

Ingen af de to interviewpersoner har været på kurser der relaterer sig til 
emnet om bære-dygtighed. Hvis man dertil formåede at kalde det noget 
andet en bæredygtighed ville det også være rigtig godt. 

De synes det kunne være spændende med kurser, men nævner også, 
at man skal have for øje, hvad det er man vil med sådanne. Eksempelvis 
påpeger Leif, at det ikke er nok med kurser. For at bæredygtighed lykkedes, 
er det nødvendigt, at der åbnes mere op for byggeprocesserne. Der skal 
gives rum for mere beslutnings-dygtighed, fælles indflydelse og frihed og 
rum for løbende justeringer.  
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4

Cases fra workshops

Forklaring til cases findes på side 36.
Evaluering af cases findes i bilag 6 på side 132.

Case 1
MURER

Opgaven går ud på, at I skal at arbejde med murstenskonstruk-
tioner, hvor stenene kan renses og genanvendes.

I skal starte med at gå sammen i grupper á 3 mand. Inden I 
starter øvelsen skal I sammen diskutere, hvordan I vil gribe 
den an. Øvelsen afsluttes med en rapport, som opbygges efter 
IMRAD-modellen. I bilaget er det beskrevet, hvordan en IMRAD-
rapport bygges op.

Øvelse 
A: I skal bygge tre mure, der hver er netop 1,5x1 m.
1. Én mur opføres i genbrugte mursten med kalkbaseret mør-

tel i krydsforbandt
2. En anden mur opføres flensburgersten med cementbaseret 

mørtel i 1/2-stensforbandt 
3. En tredje mur opføres med almindelige mursten med lim-

baseret mørtel. I skal selv finde på et forbandt: Hvordan kan 
I reducere forbruget af mørtel til opmuringen mest muligt 
ved at bruge et bestemt forbandt?

B: I skal nedtage tre mure af samme type, som I selv lavede i går. 
Disse mure er allerede tørre, da de blev opført i foråret. I nedtag-
ningen skal I rense stenene så godt som muligt med henblik på 
genbrug af murstenene.

Overvejelser undervejs
•	 Hvad er forskellen på de tre mørteltyper?
•	 Er der forskel på at arbejde med én af de tre mørteltyper?
•	 Hvor meget mørtel bruger I til hver af de tre mure?
•	 For hver genbrugt mursten, I anvender, sparer I miljøet for 

0,5 kg CO2. Hvor meget CO2 vil I ca. spare ved at opføre, hvis 
I havde brugt genbrugsmursten til Det Moderne Enfamilie-
hus fra første hovedforløb?

•	 Hvor mange af de anvendte mursten kan genbruges efter 
nedtagningen? 

•	 Hvad skal der til, før mursten kan genanvendes?
•	 Hvad sker der med bæreevnen af stenene efter nedtagning?

Fagtype
Områdefag

Varighed
0,8 uger / 4 dage

Sted
Murerværkstedet (2 dage)
Grupperum (2 dage)
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Case 3
MALER

Opgaven går ud på, at I skal undersøge forskellen på akrylmaling 
og silikatmaling. Hvilken type er mest bæredygtig? Og på hvilken 
måde er de hver især bæredygtige eller ubæredygtige?

I skal i grupper lave en øvelsesrapport, hvor I dels dokumenterer 
øvelsen og dels svarer på de teoretiske spørgsmål. Derfor er 
det en god idé at tage billeder undervejs i øvelsen for at doku-
mentere de forskellige trin. I må gerne bruge internettet til at 
søge svar på spørgsmålene, men I skal huske at angive, hvilke 
hjemmesider I har fundet svarene på.

Øvelse
1. To vægge forberedes inden påmaling. Hvordan skal væggen 

til hhv. akrylmaling og silikatmaling forberedes? 
2. Hvilke arbejdsmiljømæssige forbehold skal der tages for hhv. 

akrylmaling og silikatmaling inden selve påføringen?
3. Malingen påføres. Hvor lang tid tager det hhv. for akrylmal-

ing og silikatmaling at tørre? Hvor mange lag skal skal de 
typer hver især have for at være dækkende?

4. Hvilke udfordringer er der med at påføre hhv. akrylmaling og 
silikatmaling? Er der specielle teknikker, I skal anvende for at 
få det til at blive pænt?

Teoretiske spørgsmål
1. Hvilke af de to typer maling har stoffet MI (methylisothia-

zolinone)? Hvordan påvirker MI indeklimaet? Vil I anbefale 
jeres kunder at bruge maling med MI?

2. Er hhv. akrylmaling og silikantmaling diffusionsåbne maling-
typer? I så fald: Er der forskel på hvor diffusionsåbne de hver 
især er? Med hvilke typer vælgopbygninger kan det være 
nødvendigt at bruge diffusionsåbne malingtyper?

3. Prisen for akrylmaling er 90 kr./liter, mens prisen for silikat-
maling er 80 kr./liter. Grunder koster 60 kr./liter. Din timeløn 
er 150 kr. Hvad koster det kunden at få malet en væg med 
samme størrelse som den I lige har malet, hvis han kun 
skal betale for det reelle forbrug af grunder/maling og jeres 
timeløn?

te
or

i

pr
ak

si
s

løsning

problem

Fagtype
Områdefag

Varighed
0,6 uger / 3 dage

Sted
Malerværkstedet (1 dag)
Grupperum (2 dage)

Case 4
STRUKTØR

Opgaven går ud på, at I skal lære om vandhåndtering i forbindelse 
med anlægsarbejder.

Besøg på skolen
Første del af opgaven består af et besøg udefra: Anders Jensen 
fra NCC kommer og fortæller om de nye produkter DrænStabil og 
DrænAf samt principperne bag. Anders har et par mock-ups med i 
en trailer, så vi kan se, hvordan vandafledning med Dræn-produk-
terne egentlig virker.

Øvelse – på byggeplads
Vi mødes kl. 6.30 på skolen og kører i bus ud til Trangravsparken, 
hvor Odense Kommune er ved at anlægge en ny klimapark. “Klima-
park” betyder, at parken selv håndterer alle klimatiske påvirkninger, 
fx kraftige regnskyld. 

På stedet bliver I delt op i tre grupper, som hver især skal beskæft-
ige sig med:
•	 Konstruktion af faskiner. Der bruges i videst muligt omfang ma-

teriale, som er fundet på området.
•	 Opbygning af naturparkeringsplads med DrænStabil og DrænAf.
•	 Opstøbning af støttemur ud til kanalen
Der er lokale instruktører fra entreprenørfirmaet ude på området. 
De vil guide jer igennem og svarer gerne på alle spørgsmål.

Overvejelser undervejs
•	 Trangravsparken er et tidligere industriområde ved Odense 

Havn. Hvilke arbejdsmiljømæssige forbehold skal I tage, når I 
går derude?

•	 Hvorfor skal der laves støttemure mod kanalen, så regnvand fra 
parken ikke afledes til kanalen, men til de kommende søer inde i 
selve parken?

Tilbage på skolen
•	 Når I er tilbage på skolen torsdag skal I sammen med jeres 

gruppe lave en powerpoint-præsentation, hvor I beskriver hvad 
I lavede og hvad I har lært ude på byggepladsen. Husk derfor at 
tage masser af billeder, når I er på byggepladsen.
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Fagtype
Aktivitet

Varighed
0,8 uger / 4 dage

Sted
Struktørværkstedet (½ dag)
Kommunal byggeplads (2 dage)
Grupperum (1 dag)
Teorilokal (½ dag)
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Case 5
INNOVATORIET: VÆR MED TIL AT GØRE BYGGERIET MERE 
BÆREDYGTIGT!

Innovatoriet er vores egen byggeplads, hvor vi løbende tester 
nye løsninger, materialer og produkter. 

Øvelse
Opgaverne varierer hele tiden og afhænger af her-og-nu-prob-
lematikker i erhvervslivet. Eksempler på øvelser kunne være:

•	 Lav en let vægkonstruktion uden brug af metal 
•	 Reducer mørtelforbruget til en muret væg med 10%
•	 Hvor stor forskel er der på mørtelforbrug afhængig af, om du 

murer op i krydsforbandt eller 1/4-stensforbandt?
•	 Hvordan kan man efterisolere bevaringsværdigt byggeri?

Baggrund
Mange entreprenører, rådgivere og entreprenører har idéer til 
bæredygtige løsninger, som stadig er så meget på idéplanet, at 
de ikke implementeres i byggeri i dag. De tekniske skolers inno-
vatorier er oplagt steder at teste disse idéer.

Idéerne genereres i de enkelte virksomheder og indsamles i 
de(n) erfa-gruppe(r), som er knyttet til de tekniske skolers arbe-
jde med bæredygtigt byggeri.
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Fagtype
Områdefag

Varighed
0,2 uger / 1 dag

Sted
Innovatoriet

Case 6
INNOVATORIET: BYG ET BÆREDYGTIGT KOLONIHAVEHUS

Det her modul går ud på, at I skal få en fornemmelse af, hvad 
de andre fagretninger laver og hvorfor det er vigtigt, at I forstår 
hinandens fagretninger. Innovatoriet er et samarbejde mellem 
jeres faglærere og virksomheder – både entreprenører, rådgivere 
og producenter – som vil dele deres viden om bæredygtighed 
med jer og give jer en mulighed for at teste helt nye løsninger 
1:1. Hver dag startes med en oplæg om en bestemt vinkel på 
bæredygtighed. Det kan være en teknisk løsning, et produkt, et 
mindset eller et funfact. 

Øvelse
I skal sammen bygge et kolonihavehus, som en gruppe arkitekts-
tuderende fra Aarhus Arkitektskole har tegnet. De studerende er 
også med på kurset og vil i hele kursusperioden være rådgivere, 
som I skal være i dialog med. Tegningsmaterialet indeholder 
udelukkende ønsker til husets overordnede geometri – selve 
opbygning af bygningskomponenter skal I selv være med til at 
definere.

Afhængig af jeres fagretning er der forskel på, hvornår “I skal på 
banen” i projektet. Når jeres fagretning ikke er på, fordeles I på 
de andre fagligheder som “lærlinge”. Dvs. hvis du er i gang med 
at uddanne dig til tømrer, kan du blive murerlærling for en dag. 
Du skal derfor også være parat på selv at guide andre “lærlinge-
for-en-dag” i dit eget fag.

Kolonihavehuset skal løses som det mest bæredygtige på mark-
edet i dag. Du skal derfor høre godt efter, når der er morgen-
præsentationer – her bliver alle de gode løsninger nemlig leveret.

Mulighed 
Kurset afvikles samtidigt på alle tekniske skoler over hele lan-
det. Kurset afsluttes med at husene sættes på en lastbil og 
køres til en konkurrenceplads, hvor dommere evaluerer husene. 
Konkurrencen kan med fordel kobles til DM i Skills som en ekstra 
konkurrencedisciplin på linje med de eksisterende delkonkur-
rencer.
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Fagtype
Grundfag

Varighed
2 uger /10 dage

Sted
Innovatoriet
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Udtræk fra SurveyMonkey om spørgeskemaresultater
121 besvarelser fra hele landet i perioden 21. december 
til 5. januar.

Q1 Hvilken skole underviser du på?

Answered: 121 Skipped: 0

Learnmark
Horsens

EUC Syd
(Sønderborg,...

EUC Nord
(Hjørring)

EUC
Nordvestsjæl...

Herningsholm
Erhvervsskole

CELF (Nykøbing
F.)

Mercantec
(Viborg)

Selandia -
Center for...

Aalborg Tech
College

Tradium
(Randers)

Den Jydske
Haandværkers...

Syddansk
Erhversskole...

Roskilde
Tekniske Skole

Skive Tekniske
Skole

AMU Nordjylland

Københavns
Tekniske Skole

Aarhus Tech

Erhvervsskolern
e Aars

Teknisk Skole
Silkeborg

1 / 44

Analyse af behovet for Bæredygtighed i de Tekniske Uddannelser (Bygge &

Anlæg)

SurveyMonkey

Spørgeskemaresultater
121 besvarelser fra hele landet
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11.57% 14

11.57% 14

10.74% 13

10.74% 13

8.26% 10

7.44% 9

6.61% 8

4.96% 6

3.31% 4

3.31% 4

3.31% 4

3.31% 4

Rybners
(Esbjerg)

Hansenberg
(Kolding)

Svendborg
Erhvervsskole

Campus
Bornholm

EUC Nordvest
Center for...

UCH -
Uddannelsesc...

Syddansk
Erhvervsskol...

AMU Fyn

Erhvervsskolen
Nordsjælland...

EUC Sjælland
(Næstved)

TEC - Teknisk
Erhvervsskol...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Learnmark Horsens

EUC Syd (Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Haderslev)

EUC Nord (Hjørring)

EUC Nordvestsjælland

Herningsholm Erhvervsskole

CELF (Nykøbing F.)

Mercantec (Viborg)

Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Aalborg Tech College

Tradium (Randers)

Den Jydske Haandværkerskole

Syddansk Erhversskole (Odense)
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3.31% 4

2.48% 3

1.65% 2

1.65% 2

0.83% 1

0.83% 1

0.83% 1

0.83% 1

0.83% 1

0.83% 1

0.83% 1

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Total 121

Roskilde Tekniske Skole

Skive Tekniske Skole

AMU Nordjylland

Københavns Tekniske Skole

Aarhus Tech

Erhvervsskolerne Aars

Teknisk Skole Silkeborg

Rybners (Esbjerg)

Hansenberg (Kolding)

Svendborg Erhvervsskole

Campus Bornholm

EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv (Thissted)

UCH - Uddannelsescenter Holstebro

Syddansk Erhvervsskole (Vejle)

AMU Fyn

Erhvervsskolen Nordsjælland (Hillerød)

EUC Sjælland (Næstved)

TEC - Teknisk Erhvervsskole Center (Gladsaxe)
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100 101

47.11% 57

21.49% 26

10.74% 13

5.79% 7

14.88% 18

Q2 Hvilken faglinje underviser du på?

Answered: 121 Skipped: 0

Total 121

Tømrer

Murer

Struktør

Maler

Underviser du
på andre fag...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Tømrer

Murer

Struktør

Maler

Underviser du på andre fag, eller på flere samtidigt, så noter her:
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71.19% 84

66.10% 78

61.02% 72

54.24% 64

Q3 Hvordan henter du inspiration til
undervisningsmateriale? (I dette spørgsmål

du må gerne sætte kryds flere steder)

Answered: 118 Skipped: 3

Jeg taler for
det meste me...

Fagets
lærebøger

Egen erfaring

Faglitteratur

Tidligere
opgaver

Fra
leverandører

Bekendtgørelsen

Jeg googler
for det meste

Samarbejde med
andre skoler

Lokal
undervisning...

Vores lokale
kompendier

Skolens
interne drev

Fra vores
lokale...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Jeg taler for det meste med mine kolleger

Fagets lærebøger

Egen erfaring

Faglitteratur
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102 103

47.46% 56

40.68% 48

38.98% 46

30.51% 36

26.27% 31

24.58% 29

20.34% 24

16.95% 20

14.41% 17

Total Respondents: 118  

Tidligere opgaver

Fra leverandører

Bekendtgørelsen

Jeg googler for det meste

Samarbejde med andre skoler

Lokal undervisningsplan

Vores lokale kompendier

Skolens interne drev

Fra vores lokale opgaveregister
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44.92% 53

28.81% 34

14.41% 17

11.86% 14

Q4 Hvor ofte udvikler du nyt
undervisningsmateriale?

Answered: 118 Skipped: 3

Total 118

En gang om
måneden

Hvert semester

En gang om året

En gang om ugen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

En gang om måneden

Hvert semester

En gang om året

En gang om ugen
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104 105

78.81% 93

77.12% 91

58.47% 69

54.24% 64

50.00% 59

43.22% 51

35.59% 42

16.10% 19

11.86% 14

Q5 Hvordan holder du dit
undervisningsmateriale up-to-date? (I dette
spørgsmål du må gerne sætte kryds flere

steder)

Answered: 118 Skipped: 3

Søger viden
ved...

Sparing med
kollegaer

Respons fra
eleverne

Faglitteratur

Kontakt med
bygge- og...

Følger med i
bekendtgørelsen

Ved at være
tilmeldt...

Events afholdt
af leverandører

Samler ny
viden sammen...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Søger viden ved leverandører og producenter

Sparing med kollegaer

Respons fra eleverne

Faglitteratur

Kontakt med bygge- og anlægsbranchen

Følger med i bekendtgørelsen

Ved at være tilmeldt diverse nyhedsbreve

Events afholdt af leverandører

Samler ny viden sammen i en mappe
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Total Respondents: 118  
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78.81% 93

53.39% 63

50.85% 60

42.37% 50

35.59% 42

19.49% 23

16.10% 19

13.56% 16

4.24% 5

Q6 Hvilke medieformater foretrækker du at
arbejde med i undervisningsøjemed? (I

dette spørgsmål du må gerne sætte kryds
flere steder)

Answered: 118 Skipped: 3

Power Point

Udprint/hæfter

Bøger

Video

Øvelsesbeskrive
lser

Kopier af bøger

Sociale medier

App

Ingen af
ovennævnte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Power Point

Udprint/hæfter

Bøger

Video

Øvelsesbeskrivelser

Kopier af bøger

Sociale medier

App

Ingen af ovennævnte
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Total Respondents: 118  
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106 107

82.20% 97

55.93% 66

50.85% 60

50.85% 60

47.46% 56

39.83% 47

Q7 Hvordan mener du, at ny viden bedst
integreres i dit fag? (I dette spørgsmål du

må gerne sætte kryds flere steder)

Answered: 118 Skipped: 3

Ved
projektarbej...

Ved at
eleverne sel...

Ved at
fremlægge de...

Praktisk
anvendelse,...

Ved at være
klar på at...

Praktik og IT

Problembaseret
undervisning...

Oplægsholdere
udefra

Ved at tage
udgangspunkt...

Små
filmsekvenser

Igennem
caseopgaver

Først at høre
om det, dern...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Ved projektarbejde hvor der er sammenhæng mellem teori og praktik

Ved at eleverne selv prøver de nye materialer eller ser de nye materialer anvendt

Ved at fremlægge det visuelt for eleverne

Praktisk anvendelse, beskrivelse med eksempler

Ved at være klar på at prøve nye ting af

Praktik og IT
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39.83% 47

38.14% 45

34.75% 41

33.90% 40

30.51% 36

25.42% 30

Total Respondents: 118  

Problembaseret undervisning og cases

Oplægsholdere udefra

Ved at tage udgangspunkt i elevens egen hverdag.

Små filmsekvenser

Igennem caseopgaver

Først at høre om det, dernæst at arbejde med det.
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108 109

73.50% 86

66.67% 78

59.83% 70

55.56% 65

54.70% 64

50.43% 59

Q8 Hvilke af følgende betegnelser synes du
dækker over begrebet bæredygtighed, når
vi fokuserer på byggeri? (I dette spørgsmål

du må gerne sætte kryds flere steder)

Answered: 117 Skipped: 4

Genbrug af
materialer

Energirenoverin
g

Energieffektiv
bygningsdrift

Sunde
materialer...

Minimering af
byggeaffald

Minimering af
materialefor...

Energiproduktio
n (fx...

Arbejdsmiljø

CO2-regnskab

Intelligente
løsninger (f...

Dagslys &
Solafskærmning

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Genbrug af materialer

Energirenovering

Energieffektiv bygningsdrift

Sunde materialer (ift. indeklima)

Minimering af byggeaffald

Minimering af materialeforbrug
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46.15% 54

43.59% 51

36.75% 43

20.51% 24

19.66% 23

3.42% 4

Total Respondents: 117  

Energiproduktion (fx solceller, solpaneler, varmepumper)

Arbejdsmiljø

CO2-regnskab

Intelligente løsninger (fx smart grid, trådløse løsninger)

Dagslys & Solafskærmning

Andet (angiv venligst)
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110 111

52.14% 61

35.04% 41

12.82% 15

Q9 Underviser du overhovedet om
bæredygtighed i dag på grund- eller

hovedforløbet?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Ja

Nej

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Ja

Nej

Andet (angiv venligst)
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38.67% 29

37.33% 28

14.67% 11

9.33% 7

Q10 Oplever du, at undervisningsmaterialet,
der bliver stillet til rådighed, er opdateret ift.

at tænke bæredygtighed med?

Answered: 75 Skipped: 46

Total 75

Det er lidt
opdateret

Det er ikke
ret meget...

Det er meget
opdateret

Det er slet
ikke opdateret

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Det er lidt opdateret

Det er ikke ret meget opdateret

Det er meget opdateret

Det er slet ikke opdateret
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112 113

Q11 Hvilke aspekter af bæredygtighed
kunne du godt tænke dig at arbejde med i
fremtiden? (I dette spørgsmål du må gerne

sætte kryds flere steder)

Answered: 117 Skipped: 4

At
bæredygtighe...

Miljøvenlige
materialer

At lære
eleverne mer...

Minimering af
materialefor...

Spild/affaldsmi
nimering

Genbrugsmateria
ler

Energieffektiv
bygningsdrift

Arbejdsmiljø

Bæredygtig
energi (Biog...

Lokal
afledning af...

Andet (angiv
venligst)

Lavenergi huse

Lavt
energiforbru...

At man tænker
anvendelse a...

Minimal
materiale...

Effektivisering
af byggetid ...

Løsninger som
tænker alt i...

At eleverne
får kendskab...

360 grader
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59.83% 70

58.12% 68

44.44% 52

42.74% 50

41.88% 49

40.17% 47

33.33% 39

32.48% 38

20.51% 24

17.95% 21

1.71% 2

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Total Respondents: 117  

360 grader
planlægning

Fleksible
bygninger de...

At renovering
bliver tænkt...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

At bæredygtigheden tænkes over hele byggeriets levetid.

Miljøvenlige materialer

At lære eleverne mere om renovering

Minimering af materialeforbrug

Spild/affaldsminimering

Genbrugsmaterialer

Energieffektiv bygningsdrift

Arbejdsmiljø

Bæredygtig energi (Biogas, Jord-, Vind- og Solvarme)

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Andet (angiv venligst)

Lavenergi huse

Lavt energiforbrug i anlægsfasen

At man tænker anvendelse af materialer på en ny måde

Minimal materiale forbrug i forhold til opgaven,

Effektivisering af byggetid fx hurtigere og smartere måder at arbejde og bygge på

Løsninger som tænker alt ind "fra vugge til grav"

At eleverne får kendskab til de materialer de anvender mht bæredygtighed.

360 grader planlægning

Fleksible bygninger der kan ombygges nemt

At renovering bliver tænkt med ind i nybyggeri
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114 115

46.15% 54

41.88% 49

35.04% 41

21.37% 25

19.66% 23

19.66% 23

6.84% 8

Q12 Hvad oplever du som de største
udfordringer ved at undervise i

bæredygtighed? (I dette spørgsmål må du
gerne sætte kryds flere steder)

Answered: 117 Skipped: 4

Total Respondents: 117  

Vi må selv
finde på...

Bæredygtighed
er ikke...

Vi ikke har
noget egnet...

Der er ikke
stillet krav...

Eleverne er
umotiverede

Det er svært
at forene te...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Vi må selv finde på undervisningsmateriale

Bæredygtighed er ikke defineret

Vi ikke har noget egnet undervisningsmateriale

Der er ikke stillet krav fra skolens siden

Eleverne er umotiverede

Det er svært at forene teori med praksis

Andet (angiv venligst)
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90.60% 106

9.40% 11

Q13 Er du bekendt med
Undervisningsbanken?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Ja

Nej

21 / 44

Analyse af behovet for Bæredygtighed i de Tekniske Uddannelser (Bygge &

Anlæg)

SurveyMonkey



116 117

47.86% 56

24.79% 29

21.37% 25

5.98% 7

Q14 Hvor ofte benytter du
undervisningsbanken?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

I mindre grad

Aldrig

Meget

I stor grad

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

I mindre grad

Aldrig

Meget

I stor grad
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41.88% 49

35.04% 41

33.33% 39

27.35% 32

23.08% 27

23.08% 27

14.53% 17

0.85% 1

0.00% 0

Q15 Hvad skal der til, for at du vil benytte
Undervisningsbanken mere? (I dette

spørgsmål du må gerne sætte kryds flere
steder)

Answered: 117 Skipped: 4

Opdatering af
materiale

Bedre info,
når der komm...

Bedre og mere
præcise opgaver

Hyppig
opdatering m...

Bedre
overskuelighed

Flere
praktiske...

Jeg synes, at
den er svær ...

Undervisningsma
terialet ska...

At jeg kan
finde de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Opdatering af materiale

Bedre info, når der kommer opdateret materiale

Bedre og mere præcise opgaver

Hyppig opdatering med nye undervisningscases

Bedre overskuelighed

Flere praktiske tilgange til teoretiske emner

Jeg synes, at den er svær at finde rundt i

Undervisningsmaterialet skal udvikles meget mere

At jeg kan finde de opgaver jeg ønsker at anvende
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Total Respondents: 117  
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118 119

68.38% 80

31.62% 37

Q16 Der ligger en mappe på
Undervisningsbanken, der hedder

"Bæredygtigt Byggeri". Har du kendskab til
den?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Nej

Ja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Nej

Ja
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85.47% 100

14.53% 17

Q17 Har du brugt noget af det materiale,
som ligger i mappen "Bæredygtigt

Byggeri"?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Nej

Ja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Nej

Ja

26 / 44

Analyse af behovet for Bæredygtighed i de Tekniske Uddannelser (Bygge &

Anlæg)

SurveyMonkey

39.32% 46

39.32% 46

18.80% 22

2.56% 3

Q18 Ville det gøre en forskel, hvis du havde
en række FILM & VIDEOER med viden om
bæredygtighed, som var tilgængelige som

undervisningsmateriale?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Måske?

Det vil gøre
det hele...

Det vil sikre
en højere br...

Det vil ikke
gøre en forskel

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Måske?

Det vil gøre det hele nemmere

Det vil sikre en højere brug af materialet

Det vil ikke gøre en forskel
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120 121

44.44% 52

22.22% 26

17.95% 21

15.38% 18

Q19 Ville det gøre en forskel, hvis du havde
en række APPS med viden om

bæredygtighed, som var tilgængelige som
undervisningsmateriale?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Måske?

Det vil gøre
det hele...

Det vil sikre
en højere br...

Det vil ikke
gøre en forskel

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Måske?

Det vil gøre det hele nemmere

Det vil sikre en højere brug af materialet

Det vil ikke gøre en forskel
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48.72% 57

25.64% 30

12.82% 15

12.82% 15

Q20 Når I er ude og lave praktisk
undervisning, ville det så være en fordel at

kunne bruge MOBILEN som
undervisningsværktøj?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Måske?

Det vil gøre
det hele...

Det vil ikke
gøre en forskel

Det vil sikre
en højere br...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Måske?

Det vil gøre det hele nemmere

Det vil ikke gøre en forskel

Det vil sikre en højere brug af materialet
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122 123

44.44% 52

38.46% 45

12.82% 15

4.27% 5

Q21 Ville det gøre en forskel, hvis du havde
en række PDF’er med viden om

bæredygtighed, som var tilgængelige som
undervisningsmateriale?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Det vil gøre
det hele...

Måske?

Det vil sikre
en højere br...

Det vil ikke
gøre en forskel
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Answer Choices Responses

Det vil gøre det hele nemmere

Måske?

Det vil sikre en højere brug af materialet

Det vil ikke gøre en forskel
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40.17% 47

33.33% 39

18.80% 22

7.69% 9

Q22 Ville det være brugbart for
undervisningen med et KONKRET

LOKALE/RUM, hvori der blev testet
forskellige bæredygtige byggeteknikker,

materialer m.m., som I kunne bruge aktivt i
undervisningen?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Måske?

Det vil gøre
det hele...

Det vil sikre
en højere br...

Det vil ikke
gøre en forskel

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Måske?

Det vil gøre det hele nemmere

Det vil sikre en højere brug af materialet

Det vil ikke gøre en forskel
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58.12% 68

29.06% 34

12.82% 15

0.00% 0

Q23 Ville det gøre en forskel, hvis du havde
en række KONKRETE CASES/ØVELSER om

bæredygtighed til undervisningsbrug?

Answered: 117 Skipped: 4

Total 117

Det vil gøre
det hele...

Måske?

Det vil sikre
en højere br...

Det vil ikke
gøre en forskel
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Answer Choices Responses

Det vil gøre det hele nemmere

Måske?

Det vil sikre en højere brug af materialet

Det vil ikke gøre en forskel
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54.70% 64

29.06% 34

11.97% 14

10.26% 12

9.40% 11

6.84% 8

1.71% 2

Q24 Hvilke af følgende medier har du brugt
til at finde undervisningsmateriale om

bæredygtighed? (I dette spørgsmål du må
gerne sætte kryds flere steder)

Answered: 117 Skipped: 4

Total Respondents: 117  

Ingen af
ovenstående

Undervisningsba
nken

Klimaundervisni
ng.dk

Uddannelse for
bæredygtig...

Det Globale
Miljø

Danmarks
Undervisning...

Dansk Regional
Centre of...
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Answer Choices Responses

Ingen af ovenstående

Undervisningsbanken

Klimaundervisning.dk

Uddannelse for bæredygtig udvikling

Det Globale Miljø

Danmarks Undervisningsportal

Dansk Regional Centre of Expertise
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38.79% 45

33.62% 39

25.86% 30

20.69% 24

12.07% 14

11.21% 13

5.17% 6

3.45% 4

Q25 Hvilke af følgende ordninger/værktøjer
er du bekendt med?

Answered: 116 Skipped: 5

Ingen af
ovenstående

Dansk
Indeklimamær...

Cradle to
Cradle

DGNB (Deutsche
Gesellschaft...

LCA
(Livscyklusa...

EDP’er for
byggemateria...

LEED
(Leadership ...

End-of-Life
scenario

Andet (angiv
venligst)

VOC’er
(Volatile...

Ingen af
ovenstående

Ingen af
ovenstående
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Answer Choices Responses

Ingen af ovenstående

Dansk Indeklimamærkning (DIM)

Cradle to Cradle

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

LCA (Livscyklusanalyse)

EDP’er for byggematerialer (European Product Declaration – kaldes på dansk Miljøvaredeklaration)

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

End-of-Life scenario
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3.45% 4

1.72% 2

0.00% 0

0.00% 0

Total Respondents: 116  

Andet (angiv venligst)

VOC’er (Volatile Organic Compound)

Ingen af ovenstående

Ingen af ovenstående
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42.11% 48

31.58% 36

13.16% 15

12.28% 14

9.65% 11

8.77% 10

8.77% 10

4.39% 5

Q26 Hvilke af følgende ordninger/værktøjer
har du brugt/bruger du i undervisningen?

Answered: 114 Skipped: 7

Ingen af
ovenstående

Ingen af
ovenstående

Ingen af
ovenstående

Cradle to
Cradle

DGNB (Deutsche
Gesellschaft...

LCA
(Livscyklusa...

Dansk
Indeklimamær...

EDP’er for
byggemateria...

LEED
(Leadership ...

VOC’er
(Volatile...

Andet (angiv
venligst)

End-of-Life
scenario
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Ingen af ovenstående

Ingen af ovenstående

Ingen af ovenstående

Cradle to Cradle

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

LCA (Livscyklusanalyse)

Dansk Indeklimamærkning (DIM)

EDP’er for byggematerialer (European Product Declaration – kaldes på dansk Miljøvaredeklaration)
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1.75% 2

0.88% 1

0.88% 1

0.00% 0

Total Respondents: 114  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

VOC’er (Volatile Organic Compound)

Andet (angiv venligst)

End-of-Life scenario
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22.81% 26

21.05% 24

21.05% 24

17.54% 20

17.54% 20

16.67% 19

13.16% 15

Q27 Hvilke af følgende ordninger/værktøjer
kunne du godt tænke dig at bruge i

undervisningen?

Answered: 114 Skipped: 7

Dansk
Indeklimamær...

Ingen af
ovenstående

Andet (angiv
venligst)

EDP’er for
byggemateria...

Cradle to
Cradle

LCA
(Livscyklusa...

Ingen af
ovenstående

DGNB (Deutsche
Gesellschaft...

End-of-Life
scenario

VOC’er
(Volatile...

Ingen af
ovenstående

LEED
(Leadership ...
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Dansk Indeklimamærkning (DIM)

Ingen af ovenstående

Andet (angiv venligst)

EDP’er for byggematerialer (European Product Declaration – kaldes på dansk Miljøvaredeklaration)

Cradle to Cradle

LCA (Livscyklusanalyse)

Ingen af ovenstående
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11.40% 13

8.77% 10

6.14% 7

5.26% 6

4.39% 5

Total Respondents: 114  

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

End-of-Life scenario

VOC’er (Volatile Organic Compound)

Ingen af ovenstående

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
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55.05% 60

25.69% 28

14.68% 16

4.59% 5

Q28 I hvilken grad er du i dialog med
erhvervslivet?

Answered: 109 Skipped: 12

Total 109

Jeg er i
kontakt med...

Jeg er i
kontakt med...

Jeg er i
kontakt med...

Jeg er ikke i
kontakt med...
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Jeg er i kontakt med erhvervslivet hver måned

Jeg er i kontakt med erhvervslivet hver uge

Jeg er i kontakt med erhvervslivet en gang om året

Jeg er ikke i kontakt med erhvervslivet
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Q29 Hvilke krav oplever du, at erhvervslivet
(entreprenørvirksomheder o.l.) stiller til

fremtidens håndværker ift. at tænke mere
bæredygtigt?

Answered: 45 Skipped: 76
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Q30 Hvilken type efteruddannelse, kurser
og certificeringer vil kunne hjælpe dig som
faglærer på vej mod at få bæredygtighed

integreret i undervisningen?

Answered: 44 Skipped: 77
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44.64% 50

32.14% 36

23.21% 26

Q31 Vil det være hensigtsmæssigt at
oprette en decideret faglinie om

bæredygtighed på tværs af de eksisterende
faglinier (i stedet for at integrere

bæredygtighed i de eksisterende fag)?

Answered: 112 Skipped: 9

Total 112

Ja

Ved ikke

Nej
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Answer Choices Responses

Ja

Ved ikke

Nej
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32.43% 36

26.13% 29

24.32% 27

17.12% 19

Q32 Vi har til hensigt at oprette en række
ERFA-netværksgrupper, der har til formål at
bringe viden sammen på tværs af relevante
faggrupper. I disse ERFA-netværksgrupper
kommer der således til at sidde bygherrer,
arkitekter, ingeniører og faglærere fra de
tekniske skoler og universiteter. Du kan

anmode om at blive en del af dette netværk
ved at skrive dit navn, email, skole og
faglinie nedenfor. Herefter vil vi tage

kontakt til dig. Tak for nu!

Answered: 111 Skipped: 10

Total 111

Nej tak, jeg
har ikke tid

Ja, jeg er
interesseret...

Nej tak

Ja, jeg vil
klart gerne...
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Answer Choices Responses

Nej tak, jeg har ikke tid

Ja, jeg er interesseret i at høre mere

Nej tak

Ja, jeg vil klart gerne deltage, hvis det ikke tager for meget af min tid
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6

Udtræk fra SurveyMonkey for evaluering af workshops 
og undervisningscases
14 besvarelser fra workshopdeltagerne
Odense & Århus

28.57% 4

21.43% 3

14.29% 2

14.29% 2

14.29% 2

7.14% 1

Q1 Hvilken case har du kigget på?

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Case 4:
Struktør

Case 1: Murer

Case 2: Tømrer

Case 3: Maler

Case 6:
Innovatoriet B

Case 5:
Innovatoriet A
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Answer Choices Responses

Case 4: Struktør

Case 1: Murer

Case 2: Tømrer

Case 3: Maler

Case 6: Innovatoriet B

Case 5: Innovatoriet A
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Evaluering: Workshop + cases
14 besvarelser
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100.00% 14

0.00% 0

0.00% 0

Q2 Er casens fordeling mellem praksis og
teori passende?

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Ja, balancen
mellem praks...

Nej, casen er
for teoretisk

Nej, casen er
for praktisk

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Ja, balancen mellem praksis og teori er god

Nej, casen er for teoretisk

Nej, casen er for praktisk
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85.71% 12

14.29% 2

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q3 Er casens tema og opgaveopbygning
passende? Du må gerne sætte flere krydser.

Answered: 14 Skipped: 0

Total Respondents: 14  

Ja, både tema
og opbygning...

Nej, øvelserne
er for svære...

Nej, øvelserne
er for lette...

Nej, de
teoretiske...

Nej, de
teoretiske...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Ja, både tema og opbygning af øvelse og teoretiske overvejelser er passende.

Nej, øvelserne er for svære for vores elever.

Nej, øvelserne er for lette for vores elever.

Nej, de teoretiske øvelser er for svære for vores elever.

Nej, de teoretiske øvelser er for lette for vores elever.
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64.29% 9

21.43% 3

7.14% 1

7.14% 1

0.00% 0

Q4 Er casens format (varighed og type af
fag) passende? NB. casens format er

beskrevet på side 2 i den udleverede case.
Du må gerne sætte flere krydser.

Answered: 14 Skipped: 0

Total Respondents: 14  

Ja, både
varighed og...

Nej,
modulet/kurs...

Nej,
modulet/kurs...

Nej, fagtypen
passer ikke ...

Nej, fagtypen
passer ikke ...
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Answer Choices Responses

Ja, både varighed og type af fag er passende

Nej, modulet/kurset er for langt.

Nej, modulet/kurset er for kort.

Nej, fagtypen passer ikke til emnet.

Nej, fagtypen passer ikke til vores elever.
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Q5 Hvis du har idéer til, hvordan casen i
højere grad kan tilpasses undervisningen,

må du gerne skrive herunder:

Answered: 7 Skipped: 7
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64.29% 9

35.71% 5

0.00% 0

0.00% 0

Q6 Hvad synes du samlede set
eftermiddagen i Odense?

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Det var en
inspirerende...

Det var en ok

Det kunne have
været bedre

Det var ikke
en god dag
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Answer Choices Responses

Det var en inspirerende dag

Det var en ok

Det kunne have været bedre

Det var ikke en god dag
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28.57% 4

57.14% 8

14.29% 2

0.00% 0

Q7 Hvad synes du om
introduktionen/opstarten af workshoppen?

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Det var
udmærket

Det var ok

Det kunne have
været bedre

Det var dårligt
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Answer Choices Responses

Det var udmærket

Det var ok

Det kunne have været bedre

Det var dårligt
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50.00% 7

42.86% 6

7.14% 1

0.00% 0

Q8 Hvad synes du om opdelingen af
workshoppen i de tre spor (definition af

bæredygtighed, undervisning i dag,
undervisning i fremtiden)

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Det var
udmærket

Det var ok

Det kunne have
været bedre

Det var dårligt
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Answer Choices Responses

Det var udmærket

Det var ok

Det kunne have været bedre

Det var dårligt
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57.14% 8

42.86% 6

0.00% 0

Q9 Var der afsat nok tid til besvarelse af
spørgeskema?

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Ja

Nej

Ved ikke
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Ja

Nej

Ved ikke
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0.00% 0

64.29% 9

35.71% 5

Q10 Var der nogle ting som personerne der
repræsenterede Henning Larsen Architects

og faciliterede workshoppen kunne have
gjort bedre?

Answered: 14 Skipped: 0

Total 14

Ja

Nej

Ved ikke
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Ja

Nej

Ved ikke
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