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Fag/fagområde 

Tømrer

Målgruppe 

Podcasten er udviklet til tømrerelever på GF2, men kan dog også benyttes på både

GF1 og hovedforløbene, hvor det giver mening at inddrage de enkelte episoder.

Podcasten er særlig velegnet til elever med læsevanskeligheder, som kan drage

fordele af at blive præsenteret for det faglige stof i en auditiv version og derved skabe

nysgerrighed omkring emnet.

Om forløbet

Formålet med forløbet er at give eleverne mulighed for at tilegne sig praksisnær viden

via lyd. Podcasten indkredser tømrerens grundlæggende arbejdsområder, og i løbet af

de fire episoder kan lytterne følge, hvordan et hus bliver til, og hvad der er vigtigt, for

at en byggeplads kan fungere. 

Faglærer Theis Rønn Nørgaard fra Hansenberg i Kolding besøger og går i dialog med

forskellige repræsentanter fra tømrerfaget, lige fra svende og tømrermestre til firmaer

og fagforeningen 3F, der giver et konkret indblik i hverdagen for en tømrer.

Grundbogen

Podcasten spiller sammen med grundbogen Tømrerbogen fra Praxis. Find link til

bogen her. Alle elever på hovedforløbet har adgang til Tømrerbogen via deres

bogpakke. Elever på GF1 og GF2 har adgang til webbogen, såfremt deres skole sørger

for dette.

Hver af de fire episoder tager udgangspunkt i et kapitel fra grundbogen og indeholder

introducerende viden til flere af emnerne i bogen med tanke på at videreformidle

stoffet på en interessant og informerende måde, så bl.a. elever med

læsevanskeligheder kan finde interesse for emnet ved at få det præsenteret i en

virkelighedsnær og specifik fagrelateret kontekst.  

I bogen finder du også evaluerende spørgsmål, der kan være med til at sikre, at

eleverne opnår den fornødne viden om emnet.

https://toemrerbogen.praxis.dk/


Eleverne lytter til podcasten som lektie og forud for undervisningen via

følgende link. Gør gerne eleverne opmærksomme på de opgaver, de

efterfølgende skal arbejde med, så de ved, hvad de skal være særlige

opmærksomme på under lytningen. 

På klassen afspilles en kort lydbid fra hver episode, som eleverne hører som

optakt til arbejdet med de forskellige elevinvolverende opgaver i

Tømrerbogen. Find de fire korte teasers her. 

Afrund gerne undervisningen med at undersøge grundbogen for yderligere

viden om temaet. Se konkrete forslag under hver episode.

Til testskoler: Podcasten er i gang med at blive testet i projektet ”Den

didaktiske podcast”, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via

podcast. Hvis din skole er med som testskole, skal du i slutningen af timen

huske at udlevere et spørgeskema til eleverne. Link til spørgeskemaet ligger i

dokumentet ”Test-køreplan” i kanalen "Testskoler" i Microsoft Teams.

I grundbogen er der desuden adgang til diverse opgaver, illustrationer og uddybende

forklaringer, der understøtter elevernes arbejde med de faglige områder, der er i fokus

i de enkelte podcastepisoder.

Afvikling

Podcastepisoderne skal ses som et supplement til den almindelige undervisning og

kan på den måde kombineres med de undervisningsforløb, som den enkelte lærer

kører. Ved at lytte til podcasten får eleverne koblet det faglige emne, de arbejder

med, til tømrerverdenen uden for skolen og dermed sat ind i en tydelig fagfaglig

kontekst. 

Forslag til afvikling: 

Temaer

Podcastserien består af følgende episoder, der behandler hvert sit tema: 

1) Spær og tag 

2) Vægopbygning

3) Gulv

4) Sikkerhed

I det følgende beskrives de enkelte episoder og tilhørende læringsmål. 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-toemrerelever-hovedet-paa-soemmet/
https://www.spreaker.com/s/2nsDhbg7Ubc3


Episode 1: Spær og tag

 
 

I denne episode besøger Theis Rønn Nørgaard
spærfabrikken Jysk Spær og taler med værkfører Henrik
Schmidt for at se, hvordan de fabrikerer de spær, vi sætter
oven på vores huse. Theis går også i dialog med tømrer-
mester Per Madsen og undersøger, hvordan han går til en
spær- og tagopgave.  

Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende afsnit i grundbogen, har eleven mulighed
for at tilegne sig følgende læringsmål jf. Bekendtgørelsen stk. 2: 

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

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

6) Regler for kvalitetskontrol. 

7) Principper for bæredygtigt byggeri. 

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 

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

lys og fugt. 

16) Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel.

Grundbogen 
Episode 1 giver faglig mening i sammenhæng med kapitel 2 i Tømrerbogen, hvor
der bl.a. er et billede, hvor man kan se, hvad der er inde under taget. Det giver et godt
billede af, hvad der foregår, og hvordan tingene hænger sammen. Hvis man holder
musen hen over de brune elementer, kan man se, hvad de hedder, og hvis man
klikker på dem, så kommer man videre til en uddybende beskrivelse.

Lydbid

Afspil evt. dette korte lydklip fra episoden som oplæg til opgaveløsning på klassen.

Eleverne får indblik i, hvilke typiske spærtyper der er, og deres fordele og ulemper
samt selve opbygningen af taget (lægter, undertag, klemmelister m.m.)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/498
https://toemrerbogen.praxis.dk/7375
https://www.spreaker.com/e/2nsDhbg7Ubc3--42595540


Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende afsnit i grundbogen, har eleven mulighed for
at tilegne sig følgende læringsmål jf. Bekendtgørelsen:

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen.
2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper.
4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer.
6) Regler for kvalitetskontrol.
7) Principper for bæredygtigt byggeri. 
13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 
15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer.
5) Opmåling og materialeberegning. 
12) Udførelse og beklædning af gulv- væg- eller tagkonstruktioner. 
3) Samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige
faggrupper i bygge- og anlægsbranchen. 
4) Anvende innovative metoder i opgaveløsning. 
8) Anvende faglige udtryk og begreber. 
9) Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser.

Episode 2: Vægopbygning

I denne episode taler Theis med kollegaen Mikkel
Poulsgård Klingsten, faglærer på Hansenberg, om
isoleringsmaterialer. Hvilke krav er der til dem, og hvordan
kan fremtidens bæredygtige isoleringsmaterialer se ud? Vi
møder atter tømrermester Per Madsen, der forklarer,
hvordan en ydervæg bygges op, så den kan holde i mange
år.

Eleverne bliver klogere på vægkonstruktioner, hvilke typer beklædninger der normalt
laves, både indvendig og udvendig, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på
isoleringskrav og ventilering af vægge.

Grundbogen 
Episode 2 giver faglig mening i sammenhæng med kapitel 3, hvor der er hjælp at hente,
hvis eleven har svært ved at huske de forskellige vægkonstruktioner. Eleven kan fx se
3D-tegningen i første afsnit af kapitel 3, hvor forskellige former for vægkonstruktioner er
vist. Hvis man vil vide mere om de forskellige vægtyper, kan man klikke på deres navne
på tegningen og læse mere i grundbogen omkring dette.

Lydbid: 

Afspil evt. dette korte lydklip fra episoden som oplæg til opgaveløsning på klassen.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/498
https://toemrerbogen.praxis.dk/7926
https://www.spreaker.com/e/2nsDhbg7Ubc3--42595542


Episode 3: Gulv

I denne episode skal du høre om gulv og gulvopbygning

generelt. Faglærer Theis har lavet en aftale med

indehaveren af gulvfirmaet A10, Rene Krog Pedersen, for

at blive klogere på, hvordan de griber gulvopbygning an og

taler med firmaets gulvlægger, Lars Christian Larsen,

omkring forskellige gulvtyper, og hvordan de skal lægges,

samt hvad der er vigtigt at tænke på, før man lægger gulv,

bl.a. opklodsning. 

Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende afsnit i grundbogen, har eleven mulighed
for at tilegne sig følgende læringsmål jf. Bekendtgørelsen:
 
1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen. 
2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper. 
6) Regler for kvalitetskontrol. 
7) Principper for bæredygtigt byggeri. 
14) Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, energioptimering, brand, lyd,
lys og fugt. 
2) Betjening og afsætning af højder ved hjælp af nivelleringsinstrument. 
5) Opmåling og materialeberegning. 
12) Udførelse og beklædning af gulv- væg- eller tagkonstruktioner.

Grundbogen 
Episode 3 giver faglig mening i sammenhæng med kapitel 4, hvor eleven kan se en
3D-tegning, der illustrerer gulv og loft i en bygning. Eleven kan klikke på loft,
etageadskillelse samt gulv og kommer så direkte hen til det område, som forklarer
mere om hvert emne.

Lydbid

Afspil evt. dette korte lydklip fra episoden som oplæg til opgaveløsning på klassen. 

Eleverne bliver klogere på gulv og gulvopbygning, men også forskellige former for
værnemidler og gode råd om, hvordan man passer på kroppen i arbejdet.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/498
https://toemrerbogen.praxis.dk/8674
https://www.spreaker.com/e/2nsDhbg7Ubc3--42595541


Episode 4: Sikkerhed

Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende afsnit i grundbogen, har eleven mulighed
for at tilegne sig følgende læringsmål jf. Bekendtgørelsen:

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen. 
2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper. 
6) Regler for kvalitetskontrol. 
7) Principper for bæredygtigt byggeri. 
8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 
9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 12) Indholdet i en APV. 
15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer. 6) Identifikation af
farer og ulykker før løsning af opgaver. 
7) Brug af kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg heraf med
henblik på at forebygge belastninger. 
8) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 
1) Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i
en given situation. 
2) Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces. 
3) Samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige
faggrupper i bygge- og anlægsbranchen.

Grundbogen
Episode 4 giver faglig mening i sammenhæng med kapitel 6, hvor der i kapitlet
"Værktøjskassen" er en masse generel viden, som en tømrer skal vide noget om, fx
energi, byggepladsindretning, kvalitetssikring, m.m. på tværs af sit fagområde, dvs. i
forbindelse med opgaver inden for både tag, væg og gulv.

Lydbid 

Afspil evt. dette korte lydklip fra episoden som oplæg til opgaveløsning på klassen.

I denne episode zoomer vi ind på byggepladsen og
indretningen af den. Hvordan er det med arbejdsmiljø og
sikkerhedsregler, og hvordan sikrer vi kvaliteten? Faglærer
Theis taler med fagforeningsrepræsentant fra 3F Jan Engelø
om, hvilke krav der er på en byggeplads, hvad en APV er, og
hvordan en fagforening kan hjælpe svende, hvis der skulle
opstå konflikter. Vi møder igen tømrermester Per Madsen,
der forklarer, hvad der er vigtigt for at have et godt
sikkerhedsmiljø på arbejdspladsen, så arbejdsulykker
undgås.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/498
https://toemrerbogen.praxis.dk/8325
https://www.spreaker.com/e/2nsDhbg7Ubc3--42595539


Vil du vide mere om podcast i undervisningen?
Ønsker du at vide mere om podcastmediets muligheder og begrænsninger, så har CIU fået Peter

Holmboe, lektor ved UC Syd, til at lave en vidensopsamling omkring podcast i undervisningen: Hvad

virker, og hvad virker ikke? I tre videoer fortæller Peter om historien bag podcasting, hvordan du kan

bruge podcast i undervisningen, og hvad du ifølge forskningen bør være opmærksom på. Se mere her. 

Om podcasten 
Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast". I projektet udvikles der

podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og

flere forlag, herunder Praxis. Projektet er støttet af Region Syddanmark. 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-i-undervisningen-muligheder-og-begraensninger/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/06/26/den-didaktiske-podcast-fra-learning-factory-ide-til-regionalt-udviklingsprojekt/

