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LU: 
 

Digital dokumentation 
Dokumentation af SOM UDFØRT 

Beskrivelse af læringsmodul (LM):  Tidsforbrug: 4+8 t 

Situationsbeskrivelse: 
Efter udførelse af en byggeproces udfærdiges dokumentation af SOM UDFØRT ved hjælp af digitale redskaber. 
 
Opgave: 
Dokumenter, beskriv og kommenter på et udført byggearbejde. Vurder i hvilken grad udførelsen påvirker 
byggeprocessen. Brug passende digitale redskaber. 
Formidl/overfør det dokumenterede pr. email, udprint og lagring på digitalt medie (USB, CLOUD, …) 

Generelle instruktioner og forklaringer 

Til gennemførelse kan en læringsplatform eller brugsanvisninger anvendes. Backup af data. Læringsmodulet 
gennemføres som gruppearbejde. 

Undervisningsmaterialer 

 Digitale enheder (smartphones, tablets) 

 Adgang til internettet 

 Lagermedier (Cloud, USB) 

 Informationsmateriale (læringsplatform) 

Faglige kompetencer Kommunikations- og sproglige 
kompetencer 

Deltagerne... 

 … vælger passende enheder til registrering 

 … anvender udstyret 
 … sender de registrerede data til lagring eller videre anvendelse 

 … kommunikerer med 
øvrige deltagere i 
klassen/gruppen 

 … formulerer sig skriftligt 
om registrerede 
byggetekniske forhold  

 … korrekt anvendelse af 
tekniske begreber 

Forudsætninger Bedømmelse Tværfaglige referencer 

 Grundlæggende viden om 
håndtering af smartphones og 
tablets 

 Forudgående viden om 
byggeteknik og byggeprocesser 

 Skriftlige færdigheder 

 Passende filformater 
 Skriftlig fremstilling 
 Håndtering af udstyr og 

samarbejde 

 Dansk (og evt. engelsk): 
Kommentere byggetekniske 
forhold kortfattet, forståeligt og 
præcist 

 



LÆRINGSMODUL: 
 

Kalkulation af byggeomkostninger  
ved opførelse af et enfamiliehus 

Beskrivelse af læringsmodul (LM): Tidsforbrug: 

Situationsbeskrivelse: Præsentation af et byggeprojekt: Fritliggende enfamiliehus med nøjagtigt tegningsmateriale 
og information om byggeomkostninger, 
Teknisk Skole – teknisk designer – kalkulation af samlede omkostninger baseret på tegninger og mængder 
Erhvervsskole – erhvervsuddannelse: Tagdækker – beregning af tagkonstruktion 
 
Opgave: Opgørelse af individuelle opgaver på byggepladsen – kalkulation af samlede omkostninger med 
beregningssystem (f.eks. ASTINO), anvendelse af egen laptop ved opgørelse 

Generelle instruktioner og forklaringer 

Ved gennemførelse anvendes et beregningssystem (som deltagerne er bekendt med) såvel som en 
læringsplatform samt information fra producenter til brug ved kontrol af de anvendte data. 
Gennemførelse af Learning Unit: I grupper, parvis eller individuelt, afhængigt af deltagernes forudsætninger. 

Undervisningsmaterialer 

 Kalkulationssystem (f.eks. ASTINO) 

 Computere (laptops) 

 Adgang til internet 

 Lagermedier (Cloud, USB) 

 Informationsmateriale (læringsplatform) 

Faglige kompetencer 

 Anvendelse af kalkulationssystemet 

 Forståelse og læsning af (digitale) bygningstegninger 

 Fakturering baseret på information fra de digitale tegninger 

 Opstilling af udgifter baseret på kendskab til byggematerialer 

Kommunikations- og sproglige 
kompetencer 

 Kendskab til almindeligt 
anvendte og grundlæggende 
begreber inden for 
kalkulation på dansk og 
engelsk 

Deltagerne… 

 …modtager et byggeprojekt (tegninger og detaljer) til aflæsning 

 …anvender kalkulationssystemet, som på forhånd er installeret på 
deres laptops, til at opgøre byggeomkostningerne 

 …udtrækker delelementer af byggeprojektet, indtaster 
detailudgifter 

 …indtaster omkostninger for hvert af projektets enkelte elementer 
 …gemmer data til videre anvendelse (arbejde i grupper, parvist 

eller individuelt) 

 …kommunikerer med øvrige 
deltagere i klassen/gruppen 

 …benytter det i 
beregningssystemet 
anvendte sprog (evt. 
engelsk) 

 …lærer korrekt anvendelse 
af begreber som kalkulation, 
faktura mv. 

Forudsætninger Bedømmelse Tværfaglige referencer 

 Grundlæggende viden om 
beregning vha. digitale 
redskaber 

 Faglig viden om læsning af 
tegninger 

 Kendskab til 
kalkulationssystemet 

 Viden om udregning og samlet 
opstilling af udgifter 

 Viden om byggematerialer til 
anvendelse ved beregning 

 Håndtering af tegningsmateriale 
 Håndtering af 

kalkulationssystemet 
 Håndtering af opgørelse – 

enkelte poster og samlede 
udgifter 

 Opgørelse og kalkulation 

Evaluering 
Introduktion til beregning 
Beregning af en komponent 
Beregning af flere (sammenstillede) komponenter 
Beregning i grupper, parvist eller individuelt 

 



Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en påtegning af indholdet,
der kun afspejler synspunkterne fra forfatterne, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen
anvendelse, der måtte gøres på grund af informationen deri.
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