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Indledning
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INDLEDNING
De faglige udvalg, Træets Uddannelser og Snedkerfagets Fællesudvalg skal løbende følge op på, om snedkeruddannelserne lever op til de forventede kvalitetskrav, og udvikle nye uddannelsestiltag for at sikre dette.
Begge udvalg har haft et ønske om, at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en
mere hensigtsmæssig måde. Derudover er der et stigende pres for, at vi ikke kun uddanner en veluddannet,
men også en nytænkende arbejdskraft.
Ovenstående er baggrunden for, at de to faglige udvalg har indført et nyt tiltag i snedkeruddannelserne.
Et praktikprojekt mellem 3. og 4. skoleforløb hvor:
Virksomheden og eleven tager initiativ til – i samarbejde med skolen – at formulere en
elevopgave af innovativ karakter i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleperiode.
Opgaven skal udføres i praktikvirksomheden og problemstillingen skal hentes fra virksomhedens
arbejdsområde / produktområde og afspejle aktuelle og konkrete behov.
Skolen skal fremme innovative læringsforløb på hovedforløbet, der understøtter elevens
arbejde med opgaven i 3.og 4. skoleperiode.
En vigtig del af tiltaget er, at praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleforløb evalueres i samspil mellem elev,
praktikvirksomhed og faglærer. Praktikprojektet er altså en form for evaluering af elevens kompetencer midt
i læretiden.
Initiativet er med til at forberede eleverne til den afsluttende projektsvendeprøve1. Dels ved at skabe sammenhæng mellem skole og praktik via autentiske problemstillinger, der udspringer af virksomhedernes behov.
Og dels ved at give alle snedkerelever en kompetencemæssig udfordring i uddannelsen.
De faglige udvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg og Træets Uddannelser, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, udvalgte skoler2 og virksomhedsrepræsentanter har udviklet dette idékatalog, som skal fungere som
hjælp for elever, virksomheder og skoler, når de skal i gang med det innovative praktikprojekt.
Vi håber, at Idékataloget bidrager til at støtte vores snedkerelever og virksomheder til at gennemføre både
innovative og selvstændige praktikprojekter i fremtiden.

Niels Roth			
Formand				
Snedkerfagets Fællesudvalg

Søren B. Heisel
Formand
Træets Uddannelser

1 / Såvel i snedkeruddannelsen som i maskinsnedkeruddannelsen er der indført projektsvendeprøve. I snedkeruddannelsen er det valgfrit om man vil vælge at udføre en
projektsvendeprøve eller en bunden opgave til svendeprøven.
2 / Herningsholm og Svendborg Erhvervsskole
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OPBYGNING
AF IDÉKATALOGET
I dette idékatalog kan du i første kapitel, Den innovative elevopgave, læse om formelle rammer for opgaven.
I kapitel 2, Seksten forslag til innovative opgaver, præsenteres 16 forslag til innovative elevopgaver. Ideerne
er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder og skoler (mestre, oplærere og faglærere). Disse ideer kan
bearbejdes, sammensættes og videreudvikles, så de kommer til at passe til den enkelte situation.
Når eleven er færdig med det innovative projekt, skal resultatet vurderes i en samtale mellem elev, mester og
faglærer. I kapitel 3, Vejledning i vurderingssamtalen, er der gode råd til, hvordan denne vurderingssamtale
kan gennemføres.
6

I kapitel 4 Skolens opgaver i forbindelse med praktikprojektet, kan du læse om, hvad skolen skal gøre.
I kapitel 5, Innovation i snedkerfaget, kan du læse om de generelle begrundelser for, hvorfor innovation er
kommet på dagsordenen, og hvorfor man lægger så stor vægt på det i snedkeruddannelserne, og hvad der
karakteriserer innovation her.
Kapitel 6, Hvordan klæder skolen eleven på til opgaven? Har fokus på, hvordan skolen bedst giver eleven de
nødvendige forudsætninger for at kunne løse opgaven. Hvad skal eleven kunne? Hvad skal skolen sørge for?
Et eksempel på et praktikprojekt vedlægges i bilag.
Vi håber idékataloget kan give inspiration til arbejdet med innovation i snedkeruddannelserne. Vi er bevidste
om, at der i den proces, der går i gang på skolen og i virksomheden, kan rejse sig mange spørgsmål, som
muligvis ikke er besvaret i dette idékatalog, men som hører til her.
Spørgsmål og kommentarer kan rettes til de faglige udvalg og din lokale skole.

Introduktion
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DET INNOVATIVE
PRAKTIKPROJEKT
Praktikprojektet er dels en forberedelse til projektsvendeprøven, og dermed skal den bidrage til at gøre de
nye snedkere endnu dygtigere.
Men det er også intentionen, at eleven kan bidrage til at gennemføre opgaver, snedkervirksomheden har haft
”liggende i skuffen”, og dermed kan elevens arbejde give et bidrag til virksomhedens fornyelse.
Endelig vil lærernes besøg i virksomhederne betyde, at man på skolerne bliver á jour med udviklingspotenti
alerne i virksomhederne, og dermed får mulighed for at inddrage den nye viden i undervisningen.
Selve det at forberede eleverne på praktikprojektet, at støtte eleverne i processen og endelig at evaluere
opgaven, giver mulighed for virkeligt at styrke samspillet mellem skole og virksomhed – til elevens bedste.
Men i lige så høj grad til virksomhedens og skolens bedste. Projektet er lavet ud fra den filosofi, at ”samtale
fremmer forståelsen”. Derfor er den et konkret bud på fornyelse og forbedring (innovation) i vekseluddannelsessystemet, idet det giver virksomheder og skoler lejlighed til at tale sammen.
Omfanget af et praktikprojekt skal være af en størrelse, så det er muligt at planlægge og gennemføre en
arbejdsproces, som eleven kan beskrive med skitser, fotos osv. Der skal være substans nok i praktikprojektet
til, at der efterfølgende kan gennemføres en vurderingssamtale på 30 min. Som minimum skønnes det at
være 5 arbejdsdage. Dertil må eleven lægge ekstra tid (weekend, aftener) til beskrivelse og lignende.
Man skal have gennemført en innovativ elevopgave for at kunne gå til svendeprøve.
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16 FORSLAG
TIL INNOVATIVE
PRAKTIKPROJEKTER

Kapitel 2

Det innovative praktikprojekt i
snedkeruddannelserne
mellem 3. & 4. skoleperiode

I det følgende præsenteres en række forslag til innovative praktikprojekter, der kan tilpasses til både møbel-,
bygnings- og maskinsnedkerelever. Alle forslagene er udviklet af virksomhedsrepræsentanter, lærere, ledere
og repræsentanter fra faglige udvalg.
Hvert projektforslag er illustreret med et innovationsspind, som angiver, hvor eleven især vil være innovativ,
når han/hun fokuserer på netop denne opgave.
Forslagene kan danne udgangspunkt for en samtale mellem elev og mester om den opgave, eleven skal i
gang med. Det er vigtigt at understrege, at virksomhedernes behov skal være udgangspunktet for den enkelte
opgave.
Forslagene i dette katalog er tænkt som inspiration, som kan ’bøjes’, ændres og videreudvikles efter ønske
og behov.
Et eksempel på, hvordan man kan bruge oplæggene til de innovative praktikprojekter kan være følgende
Mester og elev bliver enige om, at opgaveforslag 5 lyder godt og relevant, for netop nu ligger der
en ordre på mesters bord om til foråret at renovere døre og vinduer i et 100 år gammelt hus i om
egnen.
Mester sætter eleven på ordren sammen med svenden. Mester aftaler derudover, at denne ordre
også udgør elevens innovative opgave mellem 3. og 4. skoleperiode. De to aftaler, at elevens op
gave går ud på at lave elektroniske tegninger af mindst to forskellige vinduestyper, der kan vise
forskellige arkitektoniske udtryk i huset.
Derudover skal eleven undersøge myndighedskrav, når der udskiftes døre og vinduer i et så gammelt hus.
Endelig skal eleven udregne energibesparelsen for begge vinduestyper. Når eleven har gjort dette, aftaler de,
at det skal præsenteres for kunden, som så kan tage stilling til de to forslag.
De taler om, hvordan opgaven virkelig kan gøres nytænkende, og mester foreslår, at eleven sætter sig særligt
ind de arkitektoniske stilarter og myndighedskrav til renovering, da dette vil være en mulighed for firmaet
at specialisere sig i netop dette område, og indirekte kan komme firmaet til gode, fordi eleven løbende skal
sparre med mester.
Det er vigtigt at understrege, at dette eksempel og de følgende oplæg er forslag. Man er velkommen til at
udvikle sine egne projekter eller sammensætte nye projekter med udgangspunkter i disse forslag.
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I det følgende kan man se forskellige oplæg til praktikprojekter, der kan bruges af alle snedkeruddannelserne.
Nogle vil naturligvis være mere oplagte til den ene snedkeruddannelse end de andre. Men de kan tilpasses
alle tre uddannelser.

UDVIKLING AF ET FIRMASKUFFE-PROJEKT
FRA START TIL SLUT
Mål og indhold
Eleven skal tegne, beregne, prissætte, markedsføre et produkt fra start til slut. Man kan tage udgangspunkt i:
økonomi, kundekontakt, maskinpark, materialer, leverandør, energi og miljø, firmaprofil, værktøjsleverandør,
foto/reklame, overvejelser om det skal være et dyrt eller billigt produkt.
Hvad får mester ud af det?
En elev, der er i stand til at få en idé, planlægge, udarbejde en prototype, evaluere og forbedre sit produkt. –
Og dermed en elev, der forstår hele arbejdsgangen i forbindelse med at introducere et nyt produkt.
Hvad lærer eleven?
Eleven får forretningsforståelse og overblik over forskellige sider af det at drive virksomhed.

1 / FIRMA-SKUFFE-PROJEKT FRA START TIL SLUT
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UDFØRELSE AF OPGAVE FRA
START TIL SLUT
Mål og indhold
Eleven skal udføre en opgave fra start til slut og for eksempel deltage i det første besøg hos kunden, bestille
materialer, udregne tid og pris, montage, udføre arbejdet hos kunden, samt aflevering til kunden. Kunden
kan i dette tilfælde være en ekstern kunde, en afdeling i virksomheden, en underleverandør, mm, hvor eleven
skal udføre en opgave.
Yderligere forhold kan inddrages: a) alternative løsningsmodeller, b) lave en gennemregning af løsningen med
kunden/ejeren inden opgaven produceres, c) lave reklamemateriale, d) kan kombineres med besøg i en
virksomhed med speciale inden for området, e) efterkalkulation, tidsplan. Opgaven udføres med støtte fra
virksomhedens ejer/ leder.
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der forstår hele arbejdsprocessen fra start til slut.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer alle faser af arbejdsprocessen og får således overblik og helhedsforståelse.

2 / UDFØRE EN OPGAVE/DELOPGAVE
FRA START TIL SLUT
AKTUEL
ØNSKET
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UDSTATIONERING TIL ANDRE
VIRKSOMHEDER
Mål og indhold
Eleven skal i en periode udstationeres for at lære processer, som lærevirksomheden ikke kan tilbyde, eller
processer, der kan give eleven større brancheforståelse. For eksempel savværk, dør- og vinduesproduktion,
overfladebehandling, finérarbejde, cnc -styring o.lign. Eleven kan i samarbejde med lærevirksomheden finde
praktikstedet til udstationering, eller det kan være én af virksomhedens leverandører eller aftagere.
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der kan overskue, hvor vigtigt det er, at kvaliteten er i orden, når man modtager og leverer et produkt
videre, og dermed sammenhængen mellem det, der laves i egen virksomhed, og det der laves hos leverandør/aftager.
Hvad lærer eleven?
At det er vigtigt at overholde fælles tids- bearbejdnings- og kvalitetskrav.

3 / UDSTATIONERING TIL ANDRE VIRKSOMHEDER
AKTUEL
ØNSKET
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14
Energi og miljø

4

Anvendelse af
værktøjer

3
Design

Arbejdsmiljø

2
1

Virksomhedens
rennomé

Pris

0

Oplevelser
for kunden

Procesoptimering

Brugertilpasning

Branchesamarbejde
Tid

Kapitel 2

Det innovative praktikprojekt i
snedkeruddannelserne
mellem 3. & 4. skoleperiode

FOKUS PÅ
ENERGILØSNINGER
Mål og indhold
Eleven undersøger de gældende regler og energikrav til bestemte bygningsdele, der indgår i praktikprojektet.
Eleven skal vælge energiløsninger, der er opdaterede i forhold til BR 10, og kommer med et forslag til en løsning, der tager hensyn til arkitekturen ved valg af materialer, energibesparelse m.m. Eleven skal efterfølgende
præsentere resultatet af sine undersøgelser og valg for virksomheden.
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der selvstændigt kan undersøge gældende regler og energikrav og vælge de mest hensigtsmæssige
energiløsninger.
Hvad lærer eleven?
Eleven bliver i stand til at vurdere de mest hensigtsmæssige energiløsninger i forhold til forskellige
bygningsdele.

4 / FOKUS PÅ ENERGILØSNINGER
AKTUEL
ØNSKET
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RENOVERING AF DØRE/VINDUER
OG NYE ENERGIKRAV
Mål og indhold
Eleven laver et projekt om hvordan man kan lave løsninger på problemet med renovering af døre og vinduer
i forhold til de nye energikrav. Projektet kan f.eks. forholde sig til en konkret problemstilling om at opfylde
kundens ønsker kontra myndigheders. Der kan for eksempel fokuseres på a) fredningsbestemmelser og
husets historie, b) arkitektonisk udtryk i forhold til helheden, c) ønsket om energibesparelse overfor de øvrige
punkter.
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der er trænet i at vurdere flere forskellige forhold (for eksempel kundeønsker overfor myndighedskrav) og bliver i stand til at yde gennemarbejdet vejledning til kunden.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer kompleksiteten i kundevejledningen, og at der sjældent kun er ét rigtigt svar.

5 / ENOVERING AF DØRE/VINDUER
OG NYE ENERGIKRAV
AKTUEL
ØNSKET
16

Anvendelse af materialer
Energi og miljø

4

Anvendelse af
værktøjer

3
Design

Arbejdsmiljø

2
1

Virksomhedens
rennomé

Pris

0

Oplevelser
for kunden

Procesoptimering

Brugertilpasning

Branchesamarbejde
Tid

Kapitel 2

Det innovative praktikprojekt i
snedkeruddannelserne
mellem 3. & 4. skoleperiode

FOKUS PÅ SPILD
(TID, PENGE, PROCESSER)
Mål og indhold
Eleven fokuserer i sit projekt på nye måder at udføre tingene på, så der kan spares tid, penge, materialer eller
gennemføres procesforbedringer. For eksempel arbejdsmetoder ved montage, opsætning, benyttelse af
firmabil. Der kan laves en analyse af udnyttelse af materialer, el, vand, luft, affald til genbrug. Eleven opfordres
til at overveje, om det kan gøres på andre måder.
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der kan analysere spild og dermed bliver i stand til at pege på, hvordan det kan undgås.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer at analysere spild og bliver dermed i stand til at vurdere, hvordan det kan undgås.

6 / FOKUS PÅ SPILD
(TID, PENGE, PROCESSER)
AKTUEL
ØNSKET
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FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ I FORHOLD TIL
ENTEN PRODUKT ELLER PROCES
Mål og indhold
Eleven fokuserer på at energi og miljøforbedre et produkt eller en proces, hvor der tænkes i nye arbejdsmetoder, materialevalg samt brug af genbrugsmaterialer, både inden for træ/lim og lak/farve. Desuden skal der
tages hensyn til lov/krav, samt energipris og nye trends inden for materialer. Det er vigtigt, at eleven også ser
på, hvilke regler der gælder i andre EU-lande.
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der har indsigt i energi og miljøforhold, og som sådan kan fungere som en ressourceperson i virksomheden.
Hvad lærer eleven?
Eleven får kendskab til forhold, der spiller ind omkring energi og miljøvurdering, og får forståelse for danske
forhold i sammenligning med andre landes regler.

7 / FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ I FORHOLD TIL
ENTEN PRODUKT ELLER PROCES
AKTUEL
ØNSKET
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PRODUKTUDVIKLING AF
ET BÆREDYGTIGT PRODUKT
Mål og indhold
Eleven fremstiller en samlet dokumentationsmappe, der fremlægges for virksomhed og skole. Dokumentationsmappen skal dokumentere bæredygtighed. Det skal være noget, eleven kan stå inde for. Opgaven må ikke være
større end eleven kan nå det. porteføljen består af følgende:
a. Materialer og alternative materialer
b. Processer og alternative processer
c. Affaldshåndtering
d. Energioptimering
e. Prisberegning
f. Dokumentation/projektmapper
Hvad får virksomheden ud af det?
En elev, der er i stand til at udarbejde en sammenhængende dokumentation for et bæredygtigt produkt.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer at udarbejde en sammenhængende dokumentation og bliver i stand til at vurdere, hvilke parametre der har indflydelse på bæredygtighed.

8 / PRODUKTUDVIKLING AF
ET BÆREDYGTIGT PRODUKT
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UDVIKLING AF PROTOTYPE
AF EGET PROJEKT
Mål og indhold
Eleven kan evt. som en forberedelse til projektsvendeprøven udarbejde en prototype af eget projekt, eller udvikle virksomhedens prototype eller færdiggøre en prototype. Eleven laver beskrivelse, materialevalg, værktøj,
pris og procesbeskrivelse på de enkelte dele. Eleven rentegner prototypen, herunder rettelse af uhensigtsmæssigheder. Eleven producerer produktet i henhold til de nye tegninger, beregning af materialeforbrug og
prisberegning.
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden før øjnene op for, hvad de kan bruge projektet til.
Hvad lærer eleven?
Eleven får ideer og inspiration til at lave fremtidige projekter.

9 / UDVIKLING AF PROTOTYPE
AF EGET PROJEKT
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PROCESOPTIMERING
AF PRODUKTIONSAPPARAT
Mål og indhold
Eleven er med i planlægningen sammen med maskin- og værktøjsleverandøren. Elevens projekt skal give en
god indsigt i såvel virksomhedens processer, maskinpark, materialer, kompetencer (hos såvel medarbejdere
som i teknologisk forstand)
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får et gennemsyn af sine processer, maskinpark, materialer osv. og kan hermed gennemføre
den procesoptimering, der kan være hensigtsmæssig for en fremtidig konkurrencesituation.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer om virksomhedens processer og får dermed vigtig viden i forhold til produktoptimering og evt.
en fremtid som selvstændig.

10 / PROCESOPTIMERING
AF PRODUKTIONSAPPARAT
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DOKUMENTATION AF
TRÆTØRRING
Mål og indhold
Eleven beskriver processen omkring trætørring, materialeberegning, miljø og relevante arbejdsprocesser
omkring trætørring. Dokumentationen holdes op mod virksomhedens daglige praksis. Opgaven kan eventuelt
gennemføres i en anden virksomhed.
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer en metode til at analysere en faglig proces og lærer gennem sammenligningen med praksis,
hvilke forhold der er vigtige at tage i betragtning i sammenligningen mellem dokumentation og virkelighed.
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PROCESOPTIMERING AF
ET PRODUKT
Mål og indhold
Eleven klarlægger alle nuværende processer, når det gælder fremstilling af et produkt, og vurderer hvor der
kan forbedres. Det kan for eksempel være med hensyn til valg af værktøjer, maskiner, skæredata, materialer,
hjælpeudstyr, opstilling. Et eksempel kan være, hvordan man kan optimere processerne i en stoleryg. Eleven
tegner processer eller flow for produktionen.
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer at procesoptimere et produkt. Det giver bevidsthed om et givet produkt og dermed mulighed for
at innovere i dagligdagen. Det er en viden, der kan være nyttig, hvis eleven senere ønsker at blive selvstændig.

12 / PROCESOPTIMERING AF
ET PRODUKT
AKTUEL
ØNSKET
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BEREGNING AF VÆRKTØJ
PÅ EN MASKINGADE
Mål og indhold
Eleven beregner standtid, hastighed, pris og optimering. I samarbejde med leverandør og andre medarbejdere
laves en løbende opfølgning på det. Der skal gives plads til at afprøve nyt. Hvor lang tid holder værktøjet
nu(standtid), og hvordan er det at arbejde videre med evt. overfladebehandling, værktøj, standtid, hastighed?
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får en gennemarbejdet beregning, der kan anvendes til optimering i fremtidige sammenhænge.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer en metode til at analysere en faglig proces og bliver derved i stand til at optimere produktions
apparatet og dermed fremover at mindske spild.

13 / BEREGNING AF VÆRKTØJ
PÅ EN MASKINGADE
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DOKUMENTATION AF
EN PRODUKTTYPE
Mål og indhold
Eleven tage udgangspunkt i de produkter, som firmaet fremstiller. Eleven udarbejder et dokumentationsmateriale (kostpris, materialer, tid og proces, tidsberegninger, mm). Dernæst eventuelt et tidsstudie. Eleven
udarbejder dokumentation om materialevalg og materialeegenskaber.
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der tillige indeholder tegninger, der kan
anvendes i fremtidige sammenhænge.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer at gennemarbejde fremstillingen af et produkt. Det giver eleven en indsigt, han/hun fremover
kan bruge i forbindelse med andre produkter.

14 / DOKUMENTATION AF
EN PRODUKTTYPE
AKTUEL
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LOGISTIKOPGAVE
MED FOKUS PÅ PROCES
Mål og indhold
Eleven arbejder med værktøjer LEAN, flowdiagram, procestid, kalkulation holdt op imod produkt. Eleven tegner procesforløb på emnet, og beregner ventetider. Hvad koster emnet i tid? Forslag til forbedringer nedskrives. Diverse kostpriser udregnes, og der skal laves skemaer til at notere processens nøgletal. Er produktet
rentabelt?
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge.
Hvad lærer eleven?
Eleven lærer at der kan tjenes meget på en logistisk gennemgang af en proces. Det giver eleven en indsigt,
han/hun fremover kan bruge i forbindelse med andre produkter.

15 / LOGISTIKOPGAVE
MED FOKUS PÅ PROCES
AKTUEL
ØNSKET
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NEDBRINGELSE
AF ENERGIFORBRUGET
Mål og indhold
Eleven følger og måler energi og miljøforbruget i en afdeling over en periode, inklusive priser på, hvad det
koster i vand, luft, el, lys, affald. Forslag til forbedringer beskrives. Affaldssortering, genanvendelse, brug af
udsugning, mm. Eleven opstiller besparelser, og indsamler viden fra eksterne virksomheder, for eksempel
elsparefonden, vandforsyning, miljøafdelinger osv.
Hvad får virksomheden ud af det?
Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammen
hænge og anvisninger til besparelsesmuligheder på kort og langt sigt.
Hvad lærer eleven?
Eleven bliver bevidst om energiforbruget som en vigtig parameter, når det gælder om at reducere omkost
ninger og fremme miljøforanstaltninger.

16 / NEDBRINGELSE
AF ENERGIFORBRUGET
AKTUEL
ØNSKET
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VEJLEDNING OM
VURDERINGSSAMTALEN
Hvorfor
Formålet med vurderingssamtalen er, at eleven, den praktikansvarlige (mester, oplærer, lærersvend) og faglæreren i fællesskab vurderer udbyttet af praktikprojektet både som produkt og som proces med henblik på det
videre uddannelsesforløb.
Samtalen skal være en del af læreprocessen og bidrage til elevens udvikling af den faglige identitet. Eleven
skal lære at vurdere udviklingen af egne kompetencer.
Hvor
Samtalen finder sted i virksomheden eller på arbejdsstedet. Hvis praktikprojektet har bestået i et produkt hos
en kunde eller har været en proces, der ikke umiddelbart kan beses, skal projektet dokumenteres i form af
fotos mm. Derudover skal der for alle projekter foreligge en kort dokumentationsmappe med f.eks. beskrivelser, skitser, tegninger, materialelister, eller andet relevant materiale.
Hvem
Evalueringen foregår som en 3-parts-samtale mellem eleven, praktikansvarlige og faglæreren. Projektet kan
udføres af flere elever i fællesskab.
Hvordan
Samtalen har en varighed på maximalt 30 minutter. Vurderingssamtalen foregår i faser:
Præsentation Eleven præsenterer, hvilke kriterier der har været fokus på i projektet og giver en
vurdering af produktet og processen (selvevaluering).
Dialog Den praktikansvarlige og faglæreren giver deres vurdering af projektet, og de tre parter
har en dialog om det.
Opsummering Den praktikansvarlige og faglæreren foretager i fællesskab en opsummering af
samtalen.
Elevens Uddannelseslogbog eller uddannelsesplanen i Elevplan skal udfyldes i forhold til de vurderingsniveauer, som fremgår heraf.
Det er vigtigt, at evalueringen ikke alene er en vurdering af elevens aktuelle kompetenceniveau, men bruges
som et udviklingsredskab i forhold til elevens videre uddannelsesforløb. Samtalen kan også afdække læringsvanskeligheder eller andre problemer hos eleven. Samtalen skal være en proces, hvor årsager til mangelfuld
præsentation bliver belyst, og hvor der ledes efter positive løsninger i det videre uddannelsesforløb.
Hvad
Under bemærkninger i Uddannelsesplanen i Elevplan eller i Uddannelseslogbogen skrives en opsummering
af følgende punkter:
1. Hvilke kriterier har der været fokus på i praktikprojektet?
2. Hvad er det innovative i praktikprojektet – hvad har eleven lært?
3. Hvordan er praktikprojektet afviklet - arbejdsprocessen - planlægning - organisering gennemførelse af processen? Hvilken grad af samarbejde og selvstændighed? Har eleven gjort
brug af virksomhedens muligheder?
4. Beherskelse af arbejdsmetoder, værktøj og maskiner, herunder arbejdsmiljø
5. Fremtiden  det videre uddannelsesforløb.
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SKOLENS OPGAVER I FORBINDELSE
MED PRAKTIKPROJEKTET
Orientering til virksomhederne
Skolen kan gøre meget for at styrke den innovative elevopgave mellem 3. og 4. praktikperiode. Bl.a. kan skolen invitere virksomhedsrepræsentanterne til en snak om, hvilke muligheder der ligger i opgaven. Skolen kan
også præsentere virksomhederne for spindet og de 12 udvalgte måder, man kan være innovativ i snedkeruddannelserne på. Det er vigtigt skolen bruger al sin viden til at åbne for de muligheder, der ligger i de innovative projekter, som eleverne skal i gang med.
Et invitationsbrev til virksomhederne kan se således ud
Brev til virksomheder (ca. 5 uger før opstart)
Att. Elevansvarlig i virksomhed
Udsendes i forbindelse med indkaldelse til H3
Indsæt datofelt
Gennemførelse af praktikprojekt
Alle elever på snedker- og maskinsnedkeruddannelsen skal i løbet af praktikperioden mellem 3. og 4. hovedforløb gennemføre et praktikprojekt, der tager udgangspunkt i virksomhedens opgaver og dermed bidrager til
virksomhedens fornyelse.

30

Opgaven indgår i uddannelsen som en obligatorisk forberedelse til svendeprøven og har til formål
at styrke elevens evner til selvstændigt at planlægge og gennemføre et projekt og samtidig gennemføre innovation i ”gulvhøjde” i forhold til virksomhedens opgaver, produkter og processer.
Projektet handler derfor i høj grad også om, hvordan I som virksomhed bedst bruger jeres elev til
at tænke og afprøve nye idéer og projekter, som er interessante og nyttige for jer.
Omfanget og krav til praktikprojektet er beskrevet i vedlagte idékatalog, som er udviklet i fællesskab med virksomheder fra brancherne. Kataloget indeholder forslag til 16 innovative projekter af
meget forskellig karakter. I kan bruge dem som inspiration og tilpasse dem i det omfang det er relevant. Eller måske har I selv en helt anden idé. Det vigtige i denne sammenhæng er, at I sammen
med jeres elev vælger en opgave, der er nytænkende/innovativ. Vi har i idékataloget udvalgt 12
centrale områder illustreret som et ”edderkoppespind”, som den enkelte projektidé skal vurderes
i forhold til.
Omfanget af praktikprojektet skal være af en størrelse, så det er muligt at planlægge og gennem
føre en arbejdsproces, som eleven kan beskrive med skitser, foto osv. Der er fastsat en vejle
dende varighed på et omfang svarende til fem arbejdsdage. Projektet kan både gennemføres
som en del af elevens arbejdstid på virksomheden og som delvist selvstudium i elevens fritid. I
vælger sammen med eleven om projektet skal gennemføres over hele praktikperioden eller i en
afgrænset og sammenhængende periode under hensyn til opgavens karakter og virksomhedens
produktion.
Beskrivelsen af projektet indsendes til skolen senest 4 uger før eleven starter på 4. hovedforløb.
Herefter vil faglæreren kontakte jer og aftale en dato, hvor I sammen evaluerer opgaven på virksomheden. Evalueringen har en varighed på max. 30 minutter og gennemføres med udgangspunkt
i beskrivelse i vedlagte Idékatalog (se afsnittet ”Vejledning om evalueringssamtalen”).
Er der spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til skolen eller et af de to faglige udvalg.

Med venlig hilsen
Erhvervsskole Xxxxxxx
Uddannelsesleder XX
Tlf: XX XX XX XX		

Snedkernes Uddannelser
Sekretariatschef Hanne Pein
Tlf: 70 20 86 30 / 20 25 26 35
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Virksomhederne skal orienteres samtidigt med, at eleverne indkaldes til hovedforløb 3.
Forberedelse af eleverne
Det er en vigtig pædagogisk opgave for skolen og lærerne at klæde eleverne på til at være innovative. Først
og fremmest klæder skolen eleverne på ved at fortælle om praktikprojektet og ved at præsentere innovationsspindet.
International forskning peger på, at der er en fremgangsmåde, man kan lære, når man skal være innovativ. Der
er også faktorer i selve den måde, skolen fungerer på, der kan fremme innovation. Det vil vi se på i det næste
kapitel.
Evaluering af elevopgaven
Skolen/faglæreren medvirker til evalueringen af praktikprojektet ude i virksomheden. Det sker ved en vurderingssamtale, hvor både den oplæringsansvarlige, eleven og faglæreren er til stede. (se forrige kapitel).
Praktikprojektet bør være færdigt senest en måned før eleven indkaldes til hovedforløb 4.
Skolen har initiativpligt i forhold til at indkalde til evalueringssamtalen.

DET GODE EKSEMPEL
På Herningsholm er det klasselæreren fra Hovedforløb 3, der går ud og evaluerer elevens praktikprojekt i
virksomheden. Samtidig får læreren lejlighed til at få en rundvisning i virksomheden og bliver således ført
á jour med, hvad der foregår i branchen.
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INNOVATION
I SNEDKERFAGET
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INNOVATION ER NYSKABELSE MED VÆRDISKABELSE I
BREDERE FORSTAND FOR ØJE. ALTSÅ EN PROCES,
HVOR MAN SER MULIGHEDER, FÅR EN IDÉ, GENNEMFØRER
DEN, OG IDEEN SKABER VÆRDI.
Eleverne er en vigtig innovativ ressource i virksomhederne. Derfor har man indført, at eleverne mellem 3. og
4. skoleperiode skal udføre et projekt af innovativ karakter i praktikperioden. Projektets indhold og omfang
aftales med mester, og det evalueres i samarbejde mellem skolen og praktikstedet. Det skal naturligvis tage
sit udspring i de arbejdsopgaver, der er på praktikstedet. Men det skal samtidigt være innovativt, forstået
således at det giver eleven lejlighed til at eksperimentere med materialer, værktøjer, brugerinddragelse og
meget mere.
Denne opgave er snedkerfagets svar på presset om fornyelse, som alle erhvervsuddannelser – og hele det
danske arbejdsmarked – i øjeblikket er ude for. Det er vi på grund af den teknologiske udvikling og på grund
af den øgede globale konkurrence.
Erhvervsuddannelsessystemet bliver konstant sat under pres for at opfylde behov, som udspringer fra arbejdsmarkedet og brugerne af systemet – virksomhederne og de unge mennesker.
De faglige udvalg beskriver dækkende og langtidsholdbare uddannelser, som afspejler udviklingstendenser i
brancherne. Samtidig stilles der fra politisk side krav om, at uddannelserne får en global profil med opprioritering af nye, vigtige trends heriblandt innovation og iværksætteri.
Dette kom konkret til udtryk i Globaliseringsrådets anbefalinger og den efterfølgende rapport ”Fremtidssikring
af erhvervsuddannelserne” 1 Her fastslås det, at fremtidens faglærte må have kompetencer som
helhedsforståelse, forretningsforståelse, løsningsorientering
tilegnelse og anvendelse af ny viden og omstillingsparathed
kommunikation, selvstændighed samt initiativrighed
Videre fastslår rapporten, at der skal undervises i iværksætteri/ entrepreneurship, samt at innovati
onskompetencer skal kobles på kernefagligheden i alle erhvervsuddannelser.
Dette kommer til udtryk flere steder i den reviderede erhvervsuddannelses-hovedbekendtgørelse2, hvor der
står, at ”eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger. Der lægges
vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med
overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer”.
Hvad er innovation?
Innovation henter sin forståelse og begrundelse fra erhvervslivet. Derfor kan man tale om 3
Produktinnovation, hvor man ændrer et eksisterende produkts egenskaber eller skaber et nyt produkt
Serviceinnovation, hvor man ændrer en eksisterende serviceydelse eller skaber en ny ydelse
Procesinnovation, hvor man ændrer måden, hvorpå fremstilling, bestilling eller levering af et produkt eller en forretningsgang finder sted eller udvikler en hel ny proces
Man kan også lave en opdeling i nyudvikling og forbedring. I så fald kan man tale om
Radikal innovation, hvor man laver banebrydende ændringer
Inkrementel innovation, hvor man forbedrer eller videreudvikler eksisterende produkter, processer
eller serviceydelser.

1 / Fremgang, Fornyelse og tryghed – ”Strategi for Danmark i den globale økonomi – de vigtigste initiativer” – 2006.
2 / Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114118
3 / Kirsten Frandsen, Bente Ravn Østergaard, Heureka! En teori- og værktøjsbog om innovation, Erhvervsskolernes Forlag, 2007
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Kigger man på motiverne for innovation forbliver optikken den samme. Man finder merkantile og erhvervsmæssige begrundelser.
Man kan tale om
Forskningsdreven innovation (for eksempel nanoteknologi).
Prisdreven innovation (for eksempel udvikling af LEAN principperne) Her er baggrunden et ønske
om at fremme, hvad der skaber værdi hos kunderne. Man satser på at gøre produktionen strømlinet.
Brugerdreven innovation (for eksempel i et håndværk). Gennem observation af hverdagen tager
man udgangspunkt i, hvilke ulemper der er i det nuværende system, og bider mærke i, hvad der
irriterer brugerne. Et konkret eksempel på brugerdreven innovation findes i udviklingsprojektet
Praktikum4, hvor værktøjsmagerelever får til opgave at tilpasse et værktøj, som bruges hver dag
af montagearbejderne, så det bliver mere ergonomisk rigtigt.
Innovationspyramide viser vej til radikal innovation
Inden for træ- og møbelbranchen anvender man de ovennævnte innovationskategorier i praksis, illustreret
gennem en innovationspyramide5
Vi kan ikke bruge al energi på én storslået idé. Radikal innovation i et nyt produkt, koncept eller service kan
kun fremdyrkes, hvis det har en base at slå rod i.
For at finde radikale innovationer, som vi alle kan leve af i fremtiden, er det nødvendigt at arbejde med mindre
innovationer og have en ”indslusning” af nye ideer, som kan danne grobund for, at store ideer folder sig ud.
Innovationsarbejde kan illustreres med en pyramide, som består af base, midte og top (se nedenstående figur)
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Pyramidens base
Pyramidens base består af et væld af nye ideer fra både interne og eksterne kilder. Medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere bidrager og også kundernes ideer inddrages, for eksempel via brugerdreven
innovation.
Brugerdreven innovation har en væsentlig funktion netop her, fordi virksomheder har brug for et stort felt af
gode ideer i bunden. Ved at inddrage brugere fra forskellige led af værdikæden udvikles en mængde nye
ideer og kreative input, som kan føre til mindre forbedringer. Forbedringer, som kan tilpasses med det samme
eller modnes internt i virksomheden og hurtigt evalueres, så det afklares, om de investerede ressourcer
giver et godt afkast. Andre ideer ønskes der måske en yderligere bearbejdning og kvalificering af, så de evt.
kan bidrage til større innovationsmuligheder.

4 / www.uvm.dk/praktikum
5 / Direktør for UMT, Betina Simonsen, Innovationspyramide viser vej til radikal innovation
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Pyramidens midte
I midten af pyramiden findes en kerne af nye muligheder. Her opstår en vifte af projekter, prototyper og nye
forretningsområder med vækstpotentiale. Det er muligheder, som kan være indsatsområder i sig selv og
som typisk skal testes og udvikles yderligere.
Her kan virksomheden tage store udviklingsskridt fremad ved at inddrage eksperter og forskere, der kan give
de nødvendige nye faglige input i processen. Samtidig er det her oplagt at undersøge, om der internationalt
findes resultater eller undersøgelser, som kan understøtte udviklingen positivt. Innovation i pyramidens midte
kan beriges af samarbejde med vidensinstitutioner eller forskere, der i forvejen arbejder inden for området.
Pyramidens top
I toppen finder vi de få store satsninger. Her sættes retningen for fremtiden. Det er nye teknologier, nye vækst
områder og temaer, som ledelsen prioriterer højt i forhold til ressourcer og opmærksomhed, fordi de har
potentiale som nye radikale innovationsmuligheder. Man kan her tale om ”first movers”. Disse store satsninger er samtidig kilde til inspiration for nye ideer i bunden af pyramiden.
Pyramiden også relevant for mindre virksomheder
Det er meget forskelligt, hvor i innovationspyramiden, virksomheder har aktiviteter. Nogle nøjes måske med
et enkelt niveau – andre er i fuld gang med dem alle. Temperament og ressourcer er med til at definere, hvor
aktivt en virksomhed leder efter radikal innovation.
Udfordringen for træ- og møbelbranchen er, at virksomheder arbejder på flere markeder, som ofte efterspørger noget forskelligt. Ligeledes er det en udfordring i træ- og møbelbranchen, at der er både store og små
virksomheder.
De store virksomheder har ofte egne udviklingsafdelinger. De mindre virksomheder har imidlertid også brug
for nyudvikling. Her er det vigtigt at inddrage alle med gode ideer, for innovation er ikke kun for store virksomheder. Små og mellemstore virksomheder kan arbejde med deres egen udgave af innovationspyramiden.

SAMARBEJDSPARTNERE

Interne
Evt. First movers

Vidensinstitutioner
Eksperter
Forskere

Samarbejdspartnere
Medarbejdere
Brugere

STORE,
STRATEGISKE
SATSNINGER

NY- OG VIDEREUDVIKLING
NYE FORRETNINGSOMRÅDER

MANGE, MINDRE INNOVATIONER
OG FORBEDRINGER

Nye ideer

Kilde til nye ideer
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De ovennævnte perspektiver på innovation er vigtige at have i baghovedet, når man skal konkretisere den
enkelte elevs innovative opgave. Det er vigtigt, at man fokuserer på et område, der både giver mening for
virksomheden, eleven og naturligvis den snedkeruddannelse, som eleven er i gang med.
Vi har udvalgt de følgende 12 områder, der kan være det udgangspunktet for innovation. Man kan bruge dem
i den dialog, der går forud for elevopgaven:
Anvendelse af materialer
Innovation, når det gælder materialer, kan for eksempel være at gøre sig overvejelser om udvælgelse af træsorter, beslag m.m. Det kan også være at gå dybere ind i materialernes egenskaber og
hvorfor netop disse materialer passer godt til bestemte forhold
Endelig kan det være det at kombinere forskellige materialer og sammenligne materialer med
alternative løsninger, for eksempel ved anvendelse af genbrug og erstatningsmaterialer
Anvendelse af værktøjer
Man kan for eksempel overveje at bruge maskiner på en ny måde eller anvende gamle maskiner
på en ny (og eventuelt energibesparende) måde. Det kan også dreje sig om at fremstille nye værk
tøjer, der egner sig særligt i nye sammenhænge.
Det kan også være det at sikre bedste skærevinkler til materialet og tilpasse skær til omdrejninger
og fremføring og at anvende de rigtige stålkvaliteter til materialet
Arbejdsmiljø
Man kan have fokus på arbejdsmiljø i hele processen; både når det gælder ergonomi og sikkerhed
og det at have fokus på bedre sikkerhed i en kombination mellem arbejdsmiljø, tryghed og udbytte.
Pris
Prisen kan være en vigtig motivation for innovation. Det kan betale sig at gøre sig overvejelser
om materialer, træsorter, plader, opskæring, spild, genanvendelse, - og derved være i stand til at
sænke prisen. Hvis man reducerer spild, kan man minimere fremstillingsudgifterne.
Et andet perspektiv på prisdreven innovation har at gøre med forståelse for at skabe gennemskuelighed med hensyn til, hvad udgifterne dækker.
Procesoptimering
Nytænkningen kan bestå i at skære alt det overflødige væk og optimere arbejdsprocessen. I stedet
for at løbe i øst og vest, må man lære at organisere og ”optimere”.
Innovationen kan ligge i at indføre ny teknologi og nye metoder og at træne i nye maskiner, der
ikke er standard, for senere at kunne anvende dem lettere.
Branchesamarbejde
Mange snedkermæssige opgaveløsninger har indbygget branchesamarbejde. Når man skal lave et
køkken, skal der for eksempel samarbejdes med kokken. Når der skal laves et kontormøbel, skal
der samarbejdes med kontorpersonalet. Nytænkningen kan ligge i at se, hvad aftagerne ønsker.
Ligesom det kan skabe gode ideer at besøge leverandørerne.
Branchesamarbejdet kan have at gøre med at dele viden og erfaringer med andre i branchen og at
udføre opgaver på tværs af virksomheder og brancher.
Tid
Innovation, når det gælder tid, har med prisoptimering at gøre; At 60 minutter er én time, og at det
skal tages alvorligt; At blive bedre til planlægning, så der sættes tid af til procesforløb, produktfremstilling, til fordybelse og til evaluering og at revidere metoder og vaner, så tiden udnyttes til det, der
er vigtigst.
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Brugertilpasning
Der er mange lette ”lavthængende innovative frugter” at høste ved at tale med og observere
brugerne. Mange snedkervirksomheder har oplevet, at storproduktionens dage er talte. Nu er
det den individuelle indretning, der gælder! Derfor kan man få mange gode ideer, både når det
gælder produktudvikling og afsætning ved at indgå i et tættere samarbejde med brugeren.
Man skal være opmærksom på, at brugeren kan både være den endelige aftager af et produkt,
men kan også være en anden afdeling i virksomheden, en underleverandør, mm
Oplevelser for kunden
Mange produkter bliver solgt ved ”den gode historie”. Et produkt står aldrig alene. Det er en del
af en historie. Der kan fortælles om det gode produkt, den ekstragode kvalitet eller den høje nytteværdi, som er i det gode produkt. Endelig kan selve produktanskaffelsen være en oplevelse i
sig selv.
Virksomhedens renommé
Det at ”brande” sin virksomhed kan være indledningen til ny innovation. Virksomhedens brand kan
have med kvalitet at gøre. Eller det kan være den særlige profil, der signalerer social ansvarlighed,
miljøansvarlighed eller genbrug og ”craddle to craddle”.
Det vigtige er, at gøre det kendt hos kunderne, men det indebærer, at alle i virksomheden kan leve
op til det. For en etableret virksomhed kan det være vigtigt at ændre et lidt slidt renommé via nye
produkter og at tilpasse sin profil til de skiftende omstændigheder
Design
Design og kreativitet hænger sammen med innovation. Der kan fokuseres på nytænkning, både når
det gælder udseende og anvendelse og når det gælder alternative former og samlingsmetoder.
38

Energi og miljø
Energireduktioner er og vil være et krav i fremtiden. Nedbringelsen af energiforbruget såvel ved ny
byggeri som ved renoveringsopgaver er i fokus. Det er vigtigt at virksomheden er på forkant med
de energiløsninger for de forskellige bygningsdele, som er opdateret i forhold til BR 10.
Miljøperspektivet kan også være indgangen til innovation. Det kan handle om håndtering af affald,
genanvendelse, eller belastning af miljøet, når det gælder anvendelse af diverse materialer og
processer samt miljøvenlig forarbejdning.
Det kan igangsætte nye tanker at få grundigt kendskab til lovgivningen både når det gælder energiløsninger og miljøforanstaltninger.
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INNOVATION PÅ EN SKALA
FRA 0 TIL 4
I snedkeruddannelserne skal elevens projektopgave mellem 3. og 4. skoleperiode fokusere på at være nytænkende inden for én eller flere af disse tolv områder.
Når elev og mester taler om det, der skal være temaet for elevopgaven, kan man oven i købet ”gradbøje” de
tolv områder på en skala fra 0 til 4, hvor 0 er ingen innovation og 4 er høj innovation. Hvis eleven for eksempel
kunne tænke sig at følge produktet fra det skæres op, over hans/hendes egen bearbejdning på snedkerværkstedet og videre til maleren, kan man tale om, at opgaven har fokus på branchesamarbejde. Mester og elev
kan så tale om, hvor på skalaen en sådan opgave befinder sig. Er det 2, 3 eller 4 på skalaen? Og hvad skal
der til for at nå op på et 4-tal på skalaen? Der er ikke et entydigt svar på sådan et spørgsmål. Men spørgsmålet kan forhåbentlig sætte gang i en god samtale om, hvad der virkeligt ville være nyt i netop dette firma i
netop denne sammenhæng.
De 12 områder kan også illustreres i et spind

INNOVATIONSSPIND FOR OPGAVEN MELLEM
3. OG 4. SKOLEPERIODE

Anvendelse af materialer
Energi og miljø

4

Anvendelse af
værktøjer
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3
Design

Arbejdsmiljø

2
1

Virksomhedens
rennomé

Pris

0

Oplevelser
for kunden

Procesoptimering

Brugertilpasning

Branchesamarbejde
Tid

Hver idé i denne vejledning illustreret med et kriteriespind. Det vil være tydeligt at se på disse spind, hvor der
især finder innovation og nytænkning sted. En opgave vil f.eks. score højt på anvendelse af materialer, men
lidt på brugertilpasning eller tid. En anden vil score højt på design, men lavt på branchesamarbejde.
De to faglige udvalg vil opfordre til, at elevernes innovative opgave mellem 3. og 4. skoleperiode kommer ”helt
op og ringe” på et 4-tal inden for mindst ét af de 12 områder.
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HVORDAN KLÆDER SKOLEN ELEVERNE PÅ
TIL OPGAVEN?
Hvor og hvordan kan innovation indgå i skolekulturen? Skolen må kende til de metoder og processer, der
fremmer innovation. Disse metoder og processer skal anvendes i undervisningen, men også ved lærermøder
og den fælles forberedelse.
Det handler om at få idéer genereret, idéer opsamlet, idéer udviklet og kvalificeret idéerne.
Det handler om at udarbejde realistiske handleplaner, og det handler om at få dem ført ud i livet.
Det handler om at kunne lede en innovationsproces lige fra at generere idéer frem til implementering af ny metode/nyt produkt. At kunne vælge de rette kreativitetsteknikker til den situation, man
står i, og kunne sikre såvel fremdrift som helhed i løsningen.
Skolekultur handler også om at opfange tegn på forandringer, som skolen bør reagere på, herunder foran
dringer i for eksempel ungdomskultur og nye behov i brancherne. I skolen må man med andre ord udvikle
et forandringsberedskab som en del af den daglige undervisning.
Hvad fremmer en organisations evne til at være nytænkende og innovativ? For både elever og lærere bør
hverdagen indeholde
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1. Udfordring/motivation: Man er motiveret og føler glæde ved arbejdet og oplever det meningsfuldt
2. Støtte til idéer: Idéer mødes positivt og der er mulighed for at afprøve dem
3. Frihed: Man kan selv tilrettelægge sit arbejde, selv tage initiativ og træffe beslutninger
4. Tillid/åbenhed: Kommunikationen skal være åben og direkte og alle skal kunne og turde komme
frem med idéer og tage initiativer uden frygt for at fejle
5. Humor: Der er en uhøjtidelig atmosfære, hvor arbejdets alvor kombineres med sjov og humor.
6. Mangfoldighed: Mange forskellige synspunkter kommer frem
7. Konflikter: Konflikter er et udtryk for engagement, og de løses sagligt. Man går efter bolden i
stedet for at gå efter manden
8. Risikovillighed: Der er stor tolerance for usikkerhed. Man vil hellere prøve, om det dur, i stedet
for at diskutere
9. Dynamik: Der sker ofte noget nyt
10. Tid til nye idéer: Der er tid til at diskutere nye idéer og forslag, som ligger udenfor planerne.
Og man er villig til at bruge dem
En ny lærerrolle – en ny elevrolle
At gå nye veje kræver, at man gør op med vaner. Ofte vil det være svært for både elever og lærere, at der
stilles spørgsmål ved den sædvanlige måde at løse en faglig opgave på. Lærerens opgave bliver at være
udforskende sammen med eleverne i stedet for blot at være en faglig ekspert.
Når man arbejder med innovationsforløb, ved man ikke på forhånd, hvad der vil ske, og hvilke faglige kompetencer, eleverne vil komme til at træne og udvikle, ud over at de vil træne deres evne til at indgå i innovationsforløb og udvikle faglige produkter og processer. Som lærer skal man kunne vente med at fastlægge de
faglige kompetencemål til innovationsforløbet er godt i gang.
Brede kompetencemål er en hjælp ved planlægningen af innovationsaktiviteter. Læreren skal også kunne
tilrettelægge, styre og evaluere et innovationsforløb. Jo mere rutinerede eleverne bliver, jo mere ansvar bør
læreren lægge over til dem, men som udgangspunkt er det læreren, der i første omgang har ansvaret for, at
et innovationsforløb styres sikkert igennem.
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LÆRINGSRUM
At arbejde med innovation kræver både et teorirum og et værksted. Eleverne skal have plads til at arbejde.
Det er vigtigt, at der er plads til, at eleverne kan hænge deres ting op, at de kan arbejde med forskellige
processer på samme tid. Eleverne skal have mulighed for at bruge flere tavler, flipover og andet. Man kan
også indrette særlige innovationsrum, som det ses i nogle virksomheder. For nogle elever og lærere kan inno
vationsrum, værksteder og planlagte innovationsforløb være en vej frem mod en innovationskultur.

GRUPPEARBEJDE
Meget innovationsarbejde foregår i grupper. Det betyder ikke, at man ikke kan arbejde med innovationsforløb
alene. Evnen til samarbejde er dog en meget vigtig kompetence i forbindelse med innovation, fordi der ligger
meget udvikling i, at flere bringer deres viden i spil, for eksempel i forhold til at optimere idéer. Det er også en
del af kompetenceudviklingen, at man bliver teamplayer.

TVÆRFAGLIGHED
Både på grundforløb og på hovedforløb er der mange muligheder for at tilrettelægge innovationsforløb –
gerne i tværfagligt regi. Man kan forestille sig mange modeller. Tværfagligt kan forstås traditionelt – altså på
tværs af fag inden for uddannelsen. Det kan også forstås som et forløb på tværs af brancheområder (som for
eksempel murer- og snedkerfagene) og på tværs af skoleformer (for eksempel tværfaglighed med handelsskoler, SOSU, landbrugsskoler, htx og hhx).
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