Brug dine Skills
Teknikker, træ og design

Navn og klasse

Intro til forløbet
- Få et indblik I hvad forløbet består
af og hvad I skal arbejde med.

Mød Gustav
- Gustav er snedkerlæring og skal
guide jer igenmmen forløbet og lærer
jer om træ og teknikker.

- Se her, hvordan du bruger materialet. Hver gang
I møder en QR-kode skal I scanne den med jeres
mobiltelefon.

1

De 6 skills
Tjek oversigten over de 6 skills nedenfor og marker med et kryds på stregen, hvor
meget du synes, du har den skill
Kreative skills
Du er i stand til at finde på og tænke anderledes: En idé, en original løsning,
et design, som ingen har set før osv. Du kan faktisk være kreativ inden for
alle de forskellige skills. Kreative skills handler nemlig om din tilgang til at
løse opgaven.
Denne skill
Denne skill
har jeg meget
har jeg lidt
Samarbejds-skills
Handler om at løfte i flok. Du er en holdspiller – måske endda en dygtig
holdkaptajn?
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Praktiske skills
Du kan gøre idéer til virkelighed. Hvad enten du bruger avancerede maskiner
eller et mindre værktøj, kan du skabe eller reparere ting med dine hænder.
Denne skill
Denne skill
har jeg meget
har jeg lidt
Sproglige skills
Du er dygtig til at læse, skrive og formulere dig – måske endda på flere sprog.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Sociale skills
Du kan være noget for andre. Du er god til at lytte, forstå og vise omsorg.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Logiske skills
Du er god til at forstå systemer og knække koder. Du kan finde fejlen og
holde fokus på facit. Du kan se sammenhænge, har en stærk logisk sans
og er fx god til naturvidenskab eller programmering.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

2

Dyvelsamling
Her vil Gustav lære jer at lave en dyvelsamling-samling. Følg instruktionerne
bag QR- koderne og start med den øverste.
Svar på spørgsmålene på linjerne, mens I laver opgaverne og tænk derefter
over spørgsmålene nederst på siden.

1
2

Intro og klargøring
Skruetvinge

Træ

Boremaskine + bor

Dyvler

Tommestok

Blyant

Tape

Lim

Skriv jeres mål ned her.

Opmåling

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3

Hvad skal man huske, når man skal bore?

_____________________________________________

Boring

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4

Limning og samling

Hvorfor er limning vigtig i en samling?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Logbog

_____________________________________________

Hvad var svært ved samlingen, hvorfor?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Hvad var let ved samlingen, hvorfor?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Har du lært nye teknikker, hvilke?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
3

Tapsamling
Her vil Gustav lære jer at lave en tapsamling-samling. Følg instruktionerne bag
QR- koderne og start med den øverste.
Svar på spørgsmålene på linjerne, mens I laver opgaverne og tænk derefter
over spørgsmålene nederst på siden.

1

Intro og klargøring

Skruetvinge

Vinkel

Træ

Stemmejern + knippel

Tommestok

Blyant

Sav

Lim

Skriv jeres mål ned her.

_____________________________________________

2

Opmåling og udskæring Tap

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3

Hvad skal man huske, når man skal udstemme?

Opmåling + Udstemning af slids

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4

Limning og samling

Hvad skal man huske, når man limer og samler?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Logbog

_____________________________________________

Hvad var svært ved samlingen, hvorfor?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Hvad var let ved samlingen, hvorfor?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Har du lært nye teknikker, hvilke?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
4

Andre snedker-samlinger
Nu har I lært at lave to forskellige samlinger: Dyvel- og tapsamlinger. Men der findes flere, som man
bruger i snedkerfaget Bl.a. svalehalesamling og fingersamling.
Dem skal I kende til, så I senere vil kunne indtænke dem i jeres designforslag.

Svalehale-samling

Finger-samlin

Hvilke nye teknikker her I set på videoen?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hvor bruges samlingerne typisk?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Vores Bænk
Logbog
Hvad
har vi lært nye teknikker?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Hvilke
nye værktøjer har vi lært at bruge?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Efter ”Vores Bænk”, hvordan ser du dine skills nu?
Kreative skills
Du er i stand til at finde på og tænke anderledes: En idé, en original løsning,
et design, som ingen har set før osv. Du kan faktisk være kreativ inden for
alle de forskellige skills. Kreative skills handler nemlig om din tilgang til at
løse opgaven.
Denne skill
Denne skill
har jeg meget
har jeg lidt
Samarbejds-skills
Handler om at løfte i flok. Du er en holdspiller – måske endda en dygtig
holdkaptajn?
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Praktiske skills
Du kan gøre idéer til virkelighed. Hvad enten du bruger avancerede maskiner
eller et mindre værktøj, kan du skabe eller reparere ting med dine hænder.
Denne skill
Denne skill
har jeg meget
har jeg lidt
Sproglige skills
Du er dygtig til at læse, skrive og formulere dig – måske endda på flere sprog.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Sociale skills
Du kan være noget for andre. Du er god til at lytte, forstå og vise omsorg.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Logiske skills
Du er god til at forstå systemer og knække koder. Du kan finde fejlen og
holde fokus på facit. Du kan se sammenhænge, har en stærk logisk sans
og er fx god til naturvidenskab eller programmering.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget
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Designopgave side 1
Vælg Møbel - Hvilket møbel vil I designe?

Bord

Stol

Skammel

Hvem og Hvor - Hvem skal bruge jeres møbel og hvorhenne?
Hvem
skal bruge jeres møbel? (Fx. Børn, kontorfolk osv)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Hvor
skal jeres møbel bruges? (Fx. i en stue, på kontoret osv)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Idéen - Find på den bedste ide og vælg den bedste.
Diskuter jeres idéer og giv hver idé 1-5 stjerner på sin postIT inden for disse tre kategorier. Den idé,
der har fået flest stjerner i flest kategorier er den, I arbejder videre med.

1
2
3
4

Idéen kan laves i træ.

Jeres udvalgte idé

Idéen kan med de teknikker, I har lært.
Idéen er flot.
Idéen passer til hvem og hvor den skal bruges.
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Designopgave side 2
Skitse - Tegn jeres møbeldesign her
Tegn møblet forfra

Tegn møblet oppefra

Tegn møblet fra siden

Værktøj - Skriv eller sæt en ring om hvilket værktøj I vil bruge
________________
Skruetvinge

Stemmejern + knippel

________________

Boremaskine + bor

________________
Vinkel

Tommestok

Blyant

Lim

Sav

________________

Indkøbsliste - Hvad skal I bruge for at bygge jeres møbel?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Designopgave side 3
1

- Beskriv herunder hvad I vil gøre i dette step.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2

- Beskriv herunder hvad I vil gøre i dette step.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3 - Beskriv herunder hvad I vil gøre i dette step.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4 - Beskriv herunder hvad I vil gøre i dette step.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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De 6 skills
Tjek oversigten over de 6 skills nedenfor og marker med et kryds på stregen, hvor
meget du synes, du har den skill
Kreative skills
Du er i stand til at finde på og tænke anderledes: En idé, en original løsning,
et design, som ingen har set før osv. Du kan faktisk være kreativ inden for
alle de forskellige skills. Kreative skills handler nemlig om din tilgang til at
løse opgaven.
Denne skill
Denne skill
har jeg meget
har jeg lidt
Samarbejds-skills
Handler om at løfte i flok. Du er en holdspiller – måske endda en dygtig
holdkaptajn?
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Praktiske skills
Du kan gøre idéer til virkelighed. Hvad enten du bruger avancerede maskiner
eller et mindre værktøj, kan du skabe eller reparere ting med dine hænder.
Denne skill
Denne skill
har jeg meget
har jeg lidt
Sproglige skills
Du er dygtig til at læse, skrive og formulere dig – måske endda på flere sprog.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Sociale skills
Du kan være noget for andre. Du er god til at lytte, forstå og vise omsorg.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget

Logiske skills
Du er god til at forstå systemer og knække koder. Du kan finde fejlen og
holde fokus på facit. Du kan se sammenhænge, har en stærk logisk sans
og er fx god til naturvidenskab eller programmering.
Denne skill
har jeg lidt

Denne skill
har jeg meget
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