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Mockup definition - Den danske ordbog:

Model i reduceret eller naturlig størrelse, fx af 
en bygning eller et køretøj, fremstillet for at 
give et indtryk af den færdige bygnings eller 
konstruktions udseende eller funktionalitet

Citat Idé til program i2p.dk

Metoden er velegnet til bygherrer der ønsker en kon-
struktiv og direkte dialog med interessentgrupper og 
samarbejdspartnere igennem processen. 
Samarbejdet 1:1, både med fagfolkene og brugerne, be-
tyder, at alle har mulighed for at komme med gode ideer 
og råd undervejs i processen, og dermed påvirke det 
færdige resultat. Metodens fordel er, at mockuppen gør 
det muligt at vurdere en bestemt udformning uden et alt 
for stort ressourcesforbrug, således kan uhensigtsmæs-
sige valg eller fejl blive opdaget, før byggeriet går i gang.
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Citat Jonas Sprogøe, cand.mag. og ph.d. 

”Løsninger er ikke noget, der blot besluttes. 
Løsninger er noget, der vokser ud af en proces, 
efterhånden som de professionelle lærer og i 
kølvandet heraf oplever situationer med højere 
grad af klarhed.”

Anbefaling:
• Det anbefales at bruge tiden aktivt, mens man 

venter på et givet byggeri, til at afprøve nye 
pædagogiske og didaktiske metoder samt nye 
måder at arbejde sammen på. Dette kan gøres 
gennem 1:1 mockups og prøvehandlinger

• Nye arbejdsgange der afprøves 1:1 kan danne 
grundlag for beslutning samtidig med at erfarin-
ger vil sprede sig som ringe i vandet

Strategi, mockups og prøvehandlinger
EMPIRI - MOCKUPS

Strategi
Som et led i kortlægningen af, hvorledes de kom-
mende bygningsfysiske rammer kan understøtte 
undervisning i både almen og praksislæring og 
samtidig tilgodese elevernes individuelle behov, 
er der sideløbende med baselineundersøgelsen 
igangsat en række mockups og prøvehandlinger. 
Disse er satdig igangværende

Formålet er at introducere og arbejde med ad-
færd omkring centrale dele af det pædagogiske 
og det sociale rum som forberedelse til indflyt-
ning i den nye skole.  Dertil kommer også ønsket 
om at undersøge muligheden for koblingen mel-
lem AGU og PGU og samarbejdet i tværfaglige 
undervisningsteams i relation til det kommende 
byggeri og hvordan dette skal/kan integreres 
fagligt og bygningsfysisk.

Mockups
Mockup´en defineres som en fysisk installation, 
en slags prototype på eksempelvis en indretning 
af et læringsmiljø, indretning af en arbejdsplads, 
en konkret arbejdssituation eller et møbel, 
fremstillet for at give et indtryk af den færdige 
bygnings eller konstruktions udseende eller 
funktionalitet.

Mockupmetoden gør det muligt at afprøve og 
vurdere en bestemt udformning eller indretning 
i relation til fx den didaktiske metode, deltagel-
sesformer eller samarbejdsformer, inden den nye 
skole bygges eller som prototype for rumtyper, 
der etableres på andre skoler. En mockup danner 
grundlag for en prøvehandling 1:1.

Mockupmetoden er en kendt metode indenfor 
sundhedsvæsnet til afprøvning af en indretning 
fx en plejekrævende situation, en senge- eller 
operationsstue, inden etableringen af fx et syge-
hus. 

Se Bilag til Værdiprogrammet - Opsamling 
Mockups.

Prøvehandlinger
Prøvehandlinger er nært beslægtet med mocku-
pen, men er mere rettet mod en aktiv pædago-
gisk handling, som kan bidrage til at opnå hurtig 
og praksisnær erfaring med en ny metode eller 
tilgang til, i dette tilfælde læring, som man ønsker 
at kende effekten af. Prøvehandlingen er modsat 
mockupen uafhængig af bygningsfysik, men er i 
nærværende projekt flere steder udført i kombi-
nation med en mockup.

Det er tilstræbt ikke at ’opfinde’ mockups og 
prøvehandlinger, men i høj grad at tage ud-
gangspunkt i de reelle behov for nye miljøer og 
metoder, der er opstået eller har været behov 
for på skolerne, og som vi ønsker at implemen-
tere i en større skala på de øvrige skoler. I det 
tilfælde monitoreres det arbejde, der er i gang, 
fx ifm. eksisterende velfungerende situationer 
som ’Olietønden’ eller ifm. nye indretninger som 
’Teamrum’.

Arbejdet med mockups og prøvehandlinger har 
været i gang i hele 2021, og det er planen at 
prøvehandlingerne fortsætter og løbende monito-
reres frem imod ibrugtagningen af den nye skole.
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Egå Skejby Vest

“Olietønden”                       
Den integrerede arbejdsstation

(erfaringer høstet)

“Garagen”                       
kombination af åben projektflade og 

vandhul
(igangværende/erfaringer delvist høstet)

“Teamrum”                    
teamsamarbejde

(igangværende)

“Tekstil/dansk”                   
AGU-PGU fællesprojekt 

(erfaringer høstet/henvis til opsamling)

“Vandhuller”                   
(erfaringer høstet -2021)

“Medie og it”                    
AGU-PGUfællesprojekt 

(afventer igansættelse)

“AGU - klynge”                    
teamsamarbejde

(igangværende)

“Lokaler til RAP”                    
stærkt kodede lokaler

(igangværende)

“AGU-lokale” 
egen kodning/ identitetsskabende 

miljø
(igangværende)

“Multisal”                       
kombination af åben projektflade og 

bevægelse
(afventer igangsættelse)
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FGU Egå    Januar 2022

Beliggenhed: Øster Kringelvej 32, Egå
Antal elever: 70-120
Antal medarbejdere: 20 undervisere/vejledere

Holdfordeling:
4 almene lokaler pt. 1 AGU - hold (DSA) 
4 værksteder pt. 5 PGU - hold 
• Omsorg og Sundhed
• Mad og Ernæring
• Byg og Bolig
• Motor og Mekanik 
• Byggeplads (anden lokation) 

FGU Egå har til huse i et industrikvarter og selve 
bygningen er en ældre industribygning bestående af 
2 bygnings-volumener - en administrationsdel og en 
produktionsdel.

Der er tale om et typisk produktionsskole set-up 
egnet til undervisning i produktions-fag. Men efter 
reformen, hvor uddannelsen har forandret sig til 
også at indeholde en hel del almen undervisning, 
har bygningen vist sig mindre egnet.

Skolens størrelse er en optimal størrelse set ud fra 
elevperspektivet - en lille skole med nærhed og tryg-
hed. I et driftsperspektiv er skolen mindre rentabel 
og ligger i et uattraktivt område.

 

FGU Skejby   Januar 2022

Beliggenhed: Olof Palmes Allé 39, Skejby
Antal elever: 300-350 elever
Antal medarbejdere: 60 undervisere/vejledere

Holdfordeling:
10 almene lokaler pt. 10 AGU - hold (DSA/G/HF) 
9 værksteder pt. 9 PGU - hold 
• F16 (Turisme, kultur og fritid)
• Musik, Teater
• Medie og IT, Foto
• Metal, Makerspace, Tekstil
• Mad og Ernæring

FGU Skejby bor i et midlertidigt lejemål, tidligere 
Aarhus Busines College, som er bygget om mhp. 
bl.a. at etablere industrielle værksteder til PGU.

Skolen er en meget stor skole ift. produktionssko-
lernes traditionelt meget begrænsede størrelser, 
hvilket var nødvendigt for at kunne modtage de 
mange VUC elever efter reformen. 

Der ligger mange gode læringer frem imod etable-
ringen af en stor skole på Godsbanen, en stor cen-
tral kantine og et atrium midt i bygningen har vist 
sig mindre hensigtsmæssige, hvorimod de åbne 
projektflader og muligheden for at arbejde i teams 
har været med til at skabe en kulturændring.

 

FGU Midt/Vest  Januar 2022

Beliggenhed: 
Antal elever: 100-120 elever
Antal medarbejdere: 20 undervisere/vejledere

Holdfordeling:
5 almene lokaler pt. 5 AGU - hold 
4 værksteder pt. 6 PGU - hold 
• Artist
• Dans
• Rap
• Mad og Ernæring
• Miljø og genbrug (anden lokation)
• Føtex (anden lokation) 

FGU Midt er igang med at flytte skolen fra midtby-
en til en ny lokation i Aarhus Vest, det ny-indviede 
bevægelseshus, hvor Cirkus Tværs, klatreklub og 
fodboldklub også har til huse. Dermed bliver FGU 
Midt til FGU Vest. Netop pga. den forestående flyt-
ning har der i FGU Midt ikke været så stor relevans 
i at arbejde med mockups og prøvehandlinger i 
2021. Efter flytningen vil man dog kunne begynder 
at opsamle erfaringer. Tekstilværkstedet er flyttet til 
Skejby og blevet til en mockup der.

FGU Midt/Vest vil ikke blive behandlet yderligere i 
Værdiprogrammet.

 STAMKORT EGÅ  STAMKORT SKEJBY            STAMKORT VEST

EMPIRI - MOCKUPS
Eksempler på mockups og prøvehandlinger
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Citat Underviser Motor og mekanik, Egå:

”Vi arbejder målrettet med at integrere 
dansk og matematik i den praktiske 
undervisning” ”Olietønden”  

Den integrerede arbejdsstation – en kombina-
tion af mockup og prøvehandling. Formål er at 
undersøge effekten af mobilarbejdsstation ifm. 
integrering af almen og praktisk undervisning i 
værkstedet.

Idé og design til mockup og prøvehandling er 
skolens eget initiativ og arbejde. Underviser har 
i samarbejde med eleverne produceret mobile 
arbejdsstationer ud af gamle olietønder. Eleverne 
kan have en computer stående på olietønden 
og tage den med hen til opgaven der skal løses. 
Resultatet er at deres proces og deres portefølje 
laves sideløbende med opgaven.

Læring høstet:

”Olietønden” mobil arbejdsstation nedbryder barri-
eren mellem den praktiske og almene opgaveløs-
ning og bidrager til opfyldelse af de pædagogiske 
pejlemærker:

• Psykologiske grundbehov 
• Læringsglemsel 
• Rigt læringslandskab
• Reel produktion

FGU Egå
EMPIRI - MOCKUPS
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”Olietønden”  Genbesøg maj 2022
Ved genbesøg på FGU i Egå fortæller en elev fra 
motor og mekanik, der har været med til at lave 
de første stole ud af olietønder, lidt om proces-
sen. 

Han fortæller blandt andet, at de har videreudvik-
let på stolen. Der var behov for at olietøndestole-
ne blev lidt mere ”nice ”at side i.

Eleverne har i samarbejde med underviseren 
designet og udført små ryglæn som kan af- og på 
monteres efter behov.

Siden sidst er der kommet nye elever til. Det er 
interessant og meget brugbart at høre, at de ny-
tilkomne elever faktisk har adopteret den mobile 
Olietønde som arbejdsstation. De oplever som 
de tidligere elever der blev interviewet i foråret 
2021 at denne måde at løses dokumentation og 
portfolio opgaver er nemmere at overskue.



8 FGU AARHUS _ OPFØLGNING PÅ MOCKUPS OG PRØVEHANDLINGER - MAJ-JUNI 2022

FGU Egå
EMPIRI - MOCKUPS

”Garagen”
Kombination af åben projektflade og mødested 
- mockup. Formål er at omdanne garagen til 
et rum, der kan indgå mere som et aktivt læ-
ringsmiljø og som pauseområde/uforpligtende 
mødested hvor eleverne kan mødes på tværs af 
holdtilknytning og deltage i brætspil, bordfodbold 
mm.

Idé og design til mockup og prøvehandling er 
skolens eget initiativ. Projektgruppen har bidra-
get med dialog og inspiration ind i processen.  
Holdene Motor/Mekanik og Byg/Anlæg står for 
design og produktion. Eleverne fra Foto-holdet 
(Skejby) har bidraget med arbejder til væg-
udsmykning. Processen med indretning og 
møbelproduktioner pågår. 

Foreløbig læring høstet/projekt igangværende:

”Garagen” støtter elevernes eget virke, nedbryder 
holdbarriererne og bidrager til opfyldelse af de 
pædagogiske pejlemærker:

• Psykologiske grundbehov 
• Rigt læringslandskab
• Reel produktion
• Læringsfællesskab
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”Garagen”  Genbesøg maj 2022
Området, Garagen,  har været under løbende 
udvikling, og er ved at tage form til et samlende 
område hvor de forskellig hold kan mødes på den 
sociale arena.

De forskellige spilleborde er flyttet til multisalen, 
så der er skabt to forskellige miljøer...

Genbesøget på skolen finder sted en fredag for-
middag,  hvor eleverne er ved at rydde op og gøre 
rent - ugens klargøring til weekend. 

Om fredagen har skolen begyndt en ny procedure 
hvor der holdes en fælles afslutning på ugen, så 
alle bliver sendt godt på weekend. Samlingen 
finder sted i Garagen og forløber med en lille op-
samling på ugen og hvad sker der næste ude, en 
fællessang og tilslut en lille leg fx tegn og gæt.

Til samling anvendes mobile amfitrapper og små 
bænke.  Amfitrapper har eleverne selv været med 
til at skabe. Selvom trapperne er store er de ud-
ført med hjul og kan således flyttes rundt på  og 
danne forskellige rumligheder. Fredag formiddag 
bygges alle elementerne op til et ”forum”

Arbejdet med indretning af Garagen fortsætter. 
Det nuværende hold på byg og anlæg er ved at 
sætte akustikdæmpende elementyer opå væg-
gen.

Væggene skal males og en væg skal klargøres 
så den kan anvendes til projektering og fremlæg-
gelse.

En elev der har grafittiskills arbejder på at desig-
ne et motiv der skal udsmykke en af væggene i 
garagen

Processen med indretning og møbelproduktioner 
pågår. 
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Citat elev, Skejby:
Vores lokale er lidt langt væk, vi ser ikke 
så tit de andre  og vi kender dem ikke.....
Vi kunne godt tænke os en mulighed for 
at mødes med de andre hold.

EMPIRI - MOCKUPS
FGU Skejby

”Vandhuller”
Kombination af vandhuller og udstilling af egen-
produktion. Formål er at undersøge hvad der skal 
til for at styrke de sociale rammer, at udfordre de 
unge til at mødes på tværs af fagtema og blive 
inspireret af andre.

Idé og udførelse er skolens eget initiativ. 

Projektgruppen har bidraget med dialog/inspirati-
on og indretningsforslag ind i processen.  

Elevproduktioner udstilles fx fotografier og igang-
værende projekter. Afskærmninger/rumdannel-
ser er staffelier til udstilling af produktioner og 
siddemøbler udført af genbrugspaller.  

Læring høstet:

”Vandhuller” giver eleverne mulighed for at deltage 
på kanten af fællesskabet, nedbryder i et vist 
omfang holdbarriererne og bidrager til opfyldelse 
af de pædagogiske pejlemærker:

• Psykologiske grundbehov 
• Dannelse
• Reel produktion
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”Teamrum”  
Teamrum fælles for AGU- og PGU-undervisere. 
Formål at undersøge forudsætningerne for at 
skabe et professionelt læringsfællesskab, hvor 
tværfaglig undervisningspraksis har gode vilkår 
for at styrkes og udvikles.

Teamrummet indrettes i et eksisterende under-
visningslokale med plads til 6-8 undervisere + 1 
vejleder. Projektgruppen har bidraget med dialog-
møder og indretningsforslag.

Processen pågår. 

Foreløbig læring høstet/projekt igangværende:

Stort behov for:

• Individuelle arbejdsstationer
• Egenkodning
• Plads til læringslitteratur
• Mødefacilitet både i og udenfor teamrum 
• Bidrag til sundt indeklima med akustik og 

planter
• Nærhed til elever

Mødezone

AdHoc projekt-/arbejdsbord

Mødezone

”Bibliotek”

Kopi/print og affaldssort.

Arbejdsstationer

Grøn afskærmning

Tavlevæg

FGU Skejby
EMPIRI - MOCKUPS
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Skitser og tanker 

”AGU lokale”  
AGU lokalerne er ofte meget traditionelt indrettet 
med stole og borde på rækker. Ofte udstråler 
lokalerne ikke den samme autentiske stemning 
som et PGU lokale, hvor indretning og kodning 
klart udståler hvem er vi og hvad laver/producere 
vi.

Hold 10 på Skejby har ønsket at omdisponerer 
deres lokale.

Som startskud til processen blev de bedt om at 
tegne en indretning af deres eget lokale som det 
skulle se ud hvis de skulle trives.

Outputtet var, at alle elever tegnede et meget 
traditionelt lokale, dog med forskelle der tydelig-
gjorde, at de har forskellige behov.

Med udgangspunkt i holdets skitser afholdtes en 
lille workshop hvor skitserne blev koblet sammen 
til 4 indretninger. Holdet skulle gruppevis forhol-
de sig til og arbejde videre ud fra de 4 indretnin-
ger. Slutteligt skulle holdene fremlægge deres 
visioner for lokalet og i Plenum skulle eleverne 
blive enige om en indretning til viderebearbejdel-
se

FGU Skejby
EMPIRI - MOCKUPS
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Outputtet blev en indretning der tilgodeser alles 
behov så der er en stor grad af selvbestemmelse

Processen pågår. 

Eksempler på zoner i indretning

Introduktion til opgaver/
præsentation af opgaver

Fordybelse
skærmet siddeplads

Individuel elle gruppearbejde
opgaver ved bord

Dialogbaseret 
gruppearbejde 

Projektflade
i lokalet eller andet 

sted på skolen

Pauser/hænge ud

Foreløbig læring høstet:

”AGU-lokale” giver eleverne mulighed for en diffe-
rentieret undervisning, hvor der er mulighed for at 
samles  til opgave introduktion og herefter vælge 
at løse opgaven og deltage på egen ”boldbane”.
fx deltage på kanten af fællesskabet, fordybe sig 
i en individuel opgave eller  gruppevis. Et andet 
ønske var at skabe et sted i rummet som både 
kunne være et hænge ud sted og et sted hvor man 
kan sidde i et slængemøbel og arbejde. Indretnin-
gen kan bidrage til opfyldelse af de pædagogiske 
pejlemærker:

• Psykologiske grundbehov 
• Dannelse
• At føle sig autonom
• Rigt læringslandskab

FGU Skejby
EMPIRI - MOCKUPS
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FGU Vest
EMPIRI - MOCKUPS
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FGU Vest
EMPIRI - MOCKUPS

”RAP”
Rap-holdet er flyttet fra en lokalitet i et iværksæt-
ter kvarter i det centrale Aarhus til nye lokaler i 
Aarhus vest. 

Holdet har fået lokaler stillet til rådighed i et ældre 
fælleshus. 

Lokalerne er fine og regulære, men har krævet en 
del aptering for at kunne understøtte den specifik-
ke funktion med lydstudier og produktionslokaler, 
hvor akustik og lydtæthed spiller en helt central 
rolle.

Underviserne har integreret indretningen af 
lokalerne i undervisningen. Ud fra spørgsmålet 
om hvordan man kan indrette et lokale optimalt 
til den pågældende funktion, og hvordan kan man 
skabe stemning, har eleverne sat deres eget præg 
på lokalerne. Eleverne har helt konkret arbejdet 
med design og opsætning af akustiske elementer.

Der var en bekymring hos underviserne omkring 
hvorvidt udflytningen kunne resulterer i en negativ 
afsmitning på elevtallet.

Elevgruppen har forskellige udfordringer og mø-
deprocenten er svingende, fx har en barrierer som 

Læring høstet

”RAP lokalerne” støtter elevernes eget virke og 
skaber en stolthed ved at være tilknyttet holdet. 
Der bidrages til opfyldelse af de pædagogiske 
pejlemærker:

• Psykologiske grundbehov 
• Læringsglemsel
• Reel produktion
• Læringsfællesskab
• At føle sig kompetent
• at føle samhørighed

længere transporttid til skole i tidligere tilfælde 
betydet fald i elevtallet.

Bekymringen har vist sig at være ubegrundet. Alle 
elever er fulgt med og det har faktisk vist sig at 
mødeprocenten er steget. Underviserne tillægger 
det en stor betydning at eleverne har fået ejer-
skab deres egne undervisningslokaler.

Eleverne modtager pt. almenundervisning i 
fællesrummet,. Der pågår en drøftelse af om det 
skal fortsætte eller om eleverne skal undervises i 
almenfag i andre lokaler i FGU Vest
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FGU Vest - flytning opstartet og indretning pågår
EMPIRI - MOCKUPS


