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ET BILLEDE PÅ, HVAD HELHEDSFORLØBET GÅR UD PÅ:

To håndværkere lægger gulv i en katedral. 
De bliver spurgt om, hvad de laver.

Den første håndværker svarer: 
”Jeg lægger gulv”. 

Den anden håndværker svarer: 
”Jeg bygger en katedral”. 

Dette projekt er udviklet for at skabe flere af den anden type 
håndværkere. Håndværkere, der oplever sig selv som en del af noget 
større og derfor også tager mere ansvar i deres arbejde. 



HELHEDSFORLØBET    BvB  | 3

 

 4    Introduktion
 
 5    Baggrund
    
 8    Problembaseret Læring 

 9  Trin 1 Planlægning  

10  Trin 2 Det didaktiske råderum

11  Trin 3 Målsætninger

 12  Case1  Syddansk Erhvervsskole

 13  Case 2  Herningsholm Erhvervsskole

14  Trin 4 Faglige mål
 
15  Trin 5 Fysiske rammer

16  Trin 6 Kommunikation

17  Trin 7 Evaluering af eleverne

18  Trin 8  Evaluering af forløbet

INDHOLDSFORTEGNELSE



   4  |  BvB    HELHEDSFORLØBET

INTRODUKTION
Når du underviser elever, har du et pensum med faglige mål, der skal nås. 
Det vil ofte have den konsekvens, at undervisningen bliver meget specia-
liseret og opsplittet.

Dette undervisningsforløb gør op med de paradigmer, du er vant til. I stedet lægger det 
sig tæt op ad de mål, der er en del af Undervisningsministeriets bekendtgørelser, og er 
derfor meget relevant for den fremtidige undervisning. Vi kalder det Helhedsforløbet.

MÅLSÆTNING
Målet med Helhedsforløbet – dette nye tankesæt – er at styrke dansk byggeri indefra. 
Vi vil nedbringe antallet af byggeskader i Danmark. Det gør vi ved at:

· Udvikle elevernes evne til at se et byggeprojekt som en helhed 

· Lære eleverne at skabe værdi gennem samarbejde

DETTE ER IKKE EN MANUAL
Det er en beskrivelse af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med Helheds-
forløbet. Det er en drejebog, der fortæller om faldgruber, giver løsningsforslag og 
beskriver de trin, som er nødvendige for at få Helhedsforløbet til at fungere optimalt. 

HELHEDSFORLØBETS TO BÆRENDE GRUNDELEMENTER:
· Direkte og involverende samarbejde mellem fagene

· Problembaseret Læring (PBL)
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BAGGRUND
BvB har udviklet Helhedsforløbet i samarbejde med fire byggetekniske 
uddannelsesinstitutioner - med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Denne publikation bygger på erfaringerne fra de skoler, der har været involveret, og inde-
holder cases fra to skoler, der har løst opgaven på forskellig vis. 

DELTAGENDE FAG
De fag, der har deltaget i udviklingen af Helhedsforløbet, er tømrer-, murer- og vvs- 
energi-uddannelsen. Derfor er det også disse tre uddannelser, der refereres til i denne 
brochure. Men andre faggrupper kan sagtens bruge de erfaringer, der er høstet i disse 
forløb.

”Problemerne opstår 
ofte, når folkene enten ikke 
har fået snakket sammen 
om, hvordan slutproduktet 
skal være, eller hvad et 
andet hold forventer af 
dem ”  

Balder Johansen
Byggeleder, Logik & Co.

 DE DELTAGENDE SKOLER ER:

 Herningsholm Erhvervsskole (case inkluderet)

 Syddansk Erhvervsskole (case inkluderet)

 Roskilde Tekniske Skole

 Erhvervsakademiet Lillebælt
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PROBLEMBASERET LÆRING 
(PBL)
PBL er baseret på en handlingsorienteret læringstænkning og -praksis. 
Så hvordan får I eleverne til at involvere sig aktivt i processen? 
Og hvordan får I dem til at tage ansvar for det samlede projekt?

SÅDAN FUNGERER PROBLEMBASERET LÆRING 
Problembaseret Læring er ikke nødvendigvis kompliceret at tage fat i. Et centralt element 
i PBL er at hente et problem fra virkeligheden og lade eleverne arbejde med at løse det. 
Det handler altså om at lade problemerne opstå, så eleverne bliver ansporet til at tage 
medansvar for at løse dem. I stedet for at rette på eleverne, støtter man dem i håndte-
ringen af de fejl, der opstår. Og opstår der ikke nok fejl, så kan du som lærer sørge for at 
tilføre nogle fejl. Hvad skal eleverne gøre, hvis tømrernes materialer ikke er ankommet til 
tiden? Kan man sætte andre faggrupper til at løse nogle af deres opgaver i ventetiden? Er 
der andre opgaver, tømrerne kan løse i mellemtiden?

FORDELENE VED PBL
En stor fordel ved PBL er at eleverne tvinges ud i nogle af de situationer, de vil skulle 
håndtere i det virkelige liv. Som lærlinge skal de sjældent selv tage stilling til, hvordan de 
vil håndtere disse situationer. Typisk træder mester ind og træffer beslutningerne. Derfor 
giver det en anden modenhed og indsigt at blive sat i disse situationer og selv skulle tage 
medansvar for at finde løsninger.
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PLANLÆGNING
Hvordan får I som faglærere planlægningen af Helhedsforløbet til at 
hænge sammen med de faglige mål, I skal nå? 

De involverede uddannelser er opbygget forskelligt, og det giver udfordringer i forhold til 
planlægningen af Helhedsforløbet. Forskelle i antal skoleophold og antal uger pr. ophold 
er blot nogle af de udfordringer, I vil støde på. Her er nogle af de væsentligste elementer, 
der skal tages i betragtning.

SVARET ER RETTIDIG PLANLÆGNING
Strukturudfordringerne kan løses med rettidig planlægning. Det kræver nemlig en meget 
langsigtet planlægning at få Helhedsforløbet til at fungere optimalt. Til gengæld vil en  
styrkelse af strukturen gennem planlægning også påvirke den øvrige undervisning posi-
tivt.

”Når vi arbejder på 
denne måde, får vi 
mødt de andre fag og 
talt om problemerne, 
inden de opstår. Vi 
kan koordinere med 
hinanden og får hørt, 
hvad de andre har af 
udfordringer ”  

Bo Bundsbæk
Tømrerfaglærer, 
Herningsholm Erhvervsskole

Trin 1

TRIN 1
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DET DIDAKTISKE RÅDERUM
Hvordan finder I et læringsgrundlag, der giver et fælles rum for de 
involverede fag? 

Kunsten for jer som skole og undervisere er at finde den indlæringsform, hvor I bedst kan 
arbejde med Helhedsforløbet. Bekendtgørelserne fra de faglige udvalg og Undervisnings-
ministeriet beskriver, at der skal arbejdes med forløb i undervisningen. Nederst på siden 
finder du links til bekendtgørelser.

SÆT JER SAMMEN
Når faglærerne sidder om det samme bord og har viljen og lysten til at skabe noget sam-
men, viser erfaringerne fra projektets cases, at det fører til spændende nye samarbejder 
på tværs af fag. Erfaringerne viser også at der opstår værdi i undervisningen på steder, 
hvor man ikke havde ventet det.

TÆNK UD AF BOKSEN
PBL og tværfaglighed er et opgør med den traditionelle fagstof-baserede undervisning. 
Det er jeres opgave, at finde løsningen på, hvordan I får indarbejdet de mål, der er for de 
enkelte fag i de specifikke forløb, så der bliver skabt en sammenhæng. Mere om det på 
næste side: 

BEKENDTGØRELSER 
Træfagenes byggeuddannelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179147
Erhvervsuddannelsen til murer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179120
Erhvervsuddannelsen i vvs-energi https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179150

TRIN 2
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MÅLSÆTNINGER
Hvordan sikrer I, at der opstilles relevante og ambitiøse mål for under-
visningen og eleverne? Hvilke mål skal Helhedsforløbet indeholde?

Med Helhedsforløbet er de enkelte fag ikke længere selvstændige søjler, men en del af 
en sammenhængende helhed. I princippet kan hele uddannelsen planlægges i temaer, 
hvor kompetencemål og faglige mål kan rummes i tværfaglige forløb og forløb baseret på 
Problembaseret Læring. I praksis vil det være tidsbegrænsede forløb, hvis længde I selv 
bestemmer. Men vejen er banet for at redefinere undervisningen og skabe hele hånd- 
værkere, der tager ansvar for hele byggerier.

INDARBEJD DE FAGLIGE MÅL
De faglige mål skal ikke sænkes, fordi der skal arbejdes i forløb. I stedet skal de indarbej-
des, således at man tager helt konkrete mål og inkluderer dem i projektarbejdet. Det 
kræver, at der fra lærerstabens side sættes klare mål for, hvad eleverne skal nå at 
gennemføre, og hvad man ønsker, at de skal opnå rent fagfagligt.

ARBEJD MED BERØRINGSFLADERNE
Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke er hensigten, at eleverne skal lære hinandens fag. 
Det kunne resultere i en udvanding af fagene. Forløbet skal øge forståelsen for og viden 
om de berøringsflader, fagene har til hinanden. Her er det vigtigt, at man forstår de 
andres fag og taler sammen for at opnå de bedste resultater og undgå fejl.

”Det er ikke målet 
at lave en multihånd-
værker, tværtimod. 
Ved at kende fag-
grænserne bedre, 
øger vi stoltheden 
inden for eget fag ”  

Martin Lyhne Holmgaard
Uddannelseschef, 
Herningsholm Erhvervsskole

TRIN 3
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Projektforløbets varighed: 5 dage

CASE 
I en etageejendom i 3. sals højde er brandkam og skotrende konstateret utætte, og der er 
tegn på skimmelskader på loftet. Opgaven for de tilkaldte håndværkere (tømrer, murer og 
blikkenslager) er at fejlfinde og efterfølgende udtænke et løsningsforslag til, hvordan man 
udbedrer vandskaden.

OVERORDNEDE MÅL
• At forbedre kommunikationen mellem forskellige håndværksgrupper, byggeledere 
 og bygherrer
• At få fokus på tværfagligheden, altså forståelsen og respekten for de andre faggrupper
• At højne selvstændigheden hos den enkelte håndværker, når de svære beslutninger 
 skal tages

DER ER FOKUS PÅ
• At etablere et rollespil, hvor eleverne oplever en ”ikke faglig bygherre”, 
 projektansvarlig, rådgiver, byggeleder og myndighed (kommune)
• At udvikle elevernes evne til fejlfinding

FORLØBSBESKRIVELSE 
Eleverne inddeles i grupper med en tømrer-, murer- og blikkenslagerelev.
Grupperne vælger selv en formand for gruppen.

Dagen begynder med et stående morgenmøde, hvor de involverede parter orienteres om 
oplevelserne/tankerne, grupperne har gjort sig siden i går. Formanden fremlægger dagens 
plan. Evt. nyt fra byggeleder, projektansvarlig, bygherre eller rådgiver fremlægges. 

Dagen afsluttes med et byggemøde, hvor formanden for dagen fremlægger de valgte 
løsningsforslag i plenum og overdrager opgaven som formand til en ny i gruppen. 
Hver dag har sin opgave og sit problemfelt i forhold til casen.

Inden forløbets start blev der 
bygget en del af en tagkon-
struktion, hvor det er muligt at 
illustrere de indlagte fejl. Det er 
muligt for håndværkergruppen 
at foretage indgreb i konstrukti-
onen for at udbedre skaderne.

Til dette forløb var der opbygget 
3 dele af en tagkonstruktion. 

CASE 1  Syddansk Erhvervsskole
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Projektforløbets varighed: ca. 6 uger

CASE 
Bygherren har valgt at bygge et nyt enfamiliehus i udkanten af byen. Bygherren lægger 
vægt på et hus opført som et traditionelt muret hus med blank murværk og synlig ge-
sims. Endvidere en traditionel, let tagkonstruktion med synlige zinktagrender og zinkned-
løbsrør.

OVERORDNEDE MÅL 
At uddanne lærlinge til faglig stolthed og stor forståelse for kvalitetshåndværk og bygge-
riets behov for tværfagligt samarbejde i en byggeproces.

DER ER FOKUS PÅ
• Samlingsdetaljer/knudepunkter
• Vigtigheden af korrekt udførelse af skjulte konstruktioner
• Snitflader mellem fagentrepriser
• Tidsplanlægning og kvalitetssikring
• At se byggeriet som en helhed – det samlede resultat

SAMMENHÆNG (TEORI OG PRAKTIK)
• Mulighed for gennemgang af konkret teori (eksempelvis korrekt fugtspærre-løsning)
• Mulighed for praktisk udførelse af ny teori 
• Vekslen mellem fagfagligt og overordnet byggeri

FORLØBSBESKRIVELSE 
Forløbet er tænkt og organiseret som et ”rigtigt” byggeprojekt - en byggeplads med 
roller og rollefordeling. Eleverne vil ideelt opleve en byggeherre, byggeleder, projektleder, 
formand/formænd for de forskellige sjak og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Det betyder, at teori og praktik for disse fagemner indgår på lige fod med de mere fagfag-
lige fagområder.

CASE 2  Herningsholm Erhvervsskole
Et eksempel fra en af erhvervs-
skolerne i BvB - projektet

CASE 1  Syddansk Erhvervsskole
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FAGLIGE MÅL
Hvordan sikrer man, at det faglige stof i Helhedsforløbet skaber tilstræk-
kelig værdi i undervisningen?

Rigtig meget fagligt stof kan indarbejdes i et forløb. Kunsten ved de tværfaglige projekter 
er at finde det faglige stof, der giver de bedste muligheder for at bringe fagene sammen 
og styrke fagenes evne til at samarbejde.

TIPS TIL FOKUSOMRÅDER I PROCES-UNDERVISNINGEN

· Tænk i værdiskabelse. Sørg for, at det valgte stofområde giver mulighed for at 
 øge samspillet mellem faggrupper

· Indtænk byggepladsen og styringen af denne i undervisningen. Lad eleverne selv 
 tage ansvar for dette

· Et andet oplagt fokusområde er kvalitet i detaljerne og kvalitet i helheden

· Arbejdsmiljø, generelt og specifikt er også oplagte emner, når der skal arbejdes  
 med helhed i byggeriet

TRIN 4
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FYSISKE RAMMER
Hvordan skaber I de bedste fysiske rammer for Helhedsforløbet?

Hver enkelt skole har sine egne muligheder, udfordringer og begrænsninger, og de 
forskellige skoler har da også grebet problemstillingen forskelligt an. Ofte bor faggrup-
perne hver for sig, og rammerne giver ikke sig selv.

PRAKTIK-RUMMET
Centralt for et godt forløb er, at der etableres et praktik-rum, hvor faggrupperne kan 
have deres fællesprojekt. Som inspiration kan her ses, hvordan skoler, der har deltaget i 
projektet, løste opgaven.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE valgte en teltløsning i gården

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE valgte murerafdelingens praktikhal

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE valgte at gennemføre projektet som en tværfaglig dialog i 
praktikhallen ved det enkelte fag

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT har en kæmpestor hal til rådighed

VÆR AMBITIØSE
Det er vigtigt at finde en løsning, der passer til skolens formåen. Sørg for, at alle sejl sæt-
tes til, når I skal etablere en undervisningsplatform, så der bliver rum og mulighed for, at 
projektet kan blive en succes.

”Grundlæggende 
handler det om, hvor-
dan fagene kan blive 
bedre til at skabe værdi 
sammen. Og fælles 
værdiskabelse kræver 
en god forståelse for de 
andre fags præmisser 
og udfordringer.”  

Paw Engsbye Rasmussen
Vicedirektør BvB

Trin 5

TRIN 5
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KOMMUNIKATION
Hvordan klædes eleverne på til at have en værdiskabende 
kommunikation på byggepladsen?

En stor del af forløbets styrke er, at eleverne bliver bedre til at kommunikere på tværs af 
fagene. Men det kommer naturligvis ikke af sig selv. Det er lærergruppens ansvar, at de 
bliver bragt i situationer, hvor kommunikation er en nødvendighed. 

BYGGEMØDER
Involvér eleverne i styringen af byggemøderne. En del af denne undervisningsform er, at 
eleverne skal have lov til at begå fejl og selv skal tage medansvar, når de skal rettes. 

ROLLESPIL
Eleverne kan få uddelegeret forskellige roller i forløbet. Som bygherre, som entreprenør 
eller som rådgiver. Lærerne kan også påtage sig roller for at gøre det 
virkelighednært og for at skabe den værdiskabende dialog.

REFLEKSION
For at eleverne lærer at reflektere over deres arbejde, skal I som lærere løbende reflek-
tere over jeres indlæringsteknikker og kommunikation med eleverne, og jeres måde at 
håndtere Helhedsforløbet på.

TRIN 6
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EVALUERING AF ELEVERNE
Hvordan evaluerer man elevernes kompetencer på en måde, der passer 
til stof og pensum, og som samtidig styrker eleverne?

Normalt stilles der krav om en summativ vurdering af eleverne, dvs. at man vurderer 
dem ved afslutningen af forløbet. Det kan dog – i et forløb af denne karakter – give god 
mening at vurdere eleverne formativt, dvs. undervejs. 

STYRET EVALUERING
Evaluering og feedback er afgørende for forløbets succes. Udpeg eventuelt en enkelt 
eller få lærere til at håndtere feedback, så det er muligt at have et styret evaluerings- og 
vurderingsforløb.

EVALUÉR OGSÅ PÅ FEJLRETNING
Tilrettelæg evalueringsformen tidligt, og planlæg den sådan, at eleverne har mulighed for 
at begå fejl for derefter at rette dem. Evaluér eleverne efter, hvordan de håndterer at løse 
de fejl, de begår, og altså ikke kun efter om de begår fejl.  

Det er vigtigt, at man som underviser tænker i, hvordan man arbejder med fejl. Bruger 
man fejlene til at korrigere, eller bruger man dem til at tale med eleverne om, hvordan 
man undgår dem og retter dem? Måden at tænke fejl på, er en central del af dette forløb.

TRIN 7
”Det mest udfor-
drende er at få det 
hele til at hænge 
sammen. Hvis jeg
ikke undervejs snakker 
med murerne og tøm-
rerne, så kan det ende 
med at blive noget 
frygteligt skidt. ”  

Mark Rasmussen
VVS elev
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EVALUERING AF FORLØBET
Efter det første år bør lærere og ledelse på skolen sætte sig sammen og 
evaluere året. Hvordan gør man forløbet endnu bedre til næste år?

Hvad var bedst, hvad fungerede ikke? Hvad skal blive, hvad skal væk? Bare fordi der var 
noget, der ikke fungerede, betyder det jo ikke, at det skal ud. Måske skal der blot justeres 
på formen. 

Vi ønsker jer alt mulig held og lykke med Helhedsforløbet. 

Se filmen om Helhedsforløbet på helhedslæring.dk og brug den som 
introduktion til eleverne, inden forløbets start.

TRIN 8
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BvB står bag Helhedsforløbet.

BvB sikrer og skaber
kvalitet i bygningsfornyelsen


