
Ungdomsbyen 

MERE VIDEN
Foredrag om IoT
Samarbejde med et lokalt 
elektronikfirma, OJ elektronik

Michael K Hermansen, EUC Syd, Sønderborg ønskede at styrke sine elevers 
faglighed i forhold til kundeservice, og lade dem anvende deres viden om 
servicebegrebet og den tekniske kunnen, der hører til god, bæredygtig 
rådgivning af kunder. 

MICHAELS TIPS 
•  Vær åben og søg kurser eller foredrag i branchen, 

så du holder dig opdateret på udviklingen i 
virksomhederne

•  Kæd din viden sammen med elevernes hverdag
•  Tål kritik, når du prøver nye ting
•  Tag en makker med, så du ikke står alene med ny 

viden og nye muligheder
•  Bibehold roen – også når det hele ser lidt kaotisk ud, 

ellers når man ikke målet

FAGLIGE MÅL
Anvende viden om 

servicebegrebet/ Elektriker 
GF2 se EVU.DK. 

DET SIGER ELEVERNE
De kan godt se fidusen i få tricks til at få 
kunder i tale og forstår, at det er vigtigt at 
kunne aflæse kunder for at yde god service.

“Sejt at prøve det på en programmerbar 
termostat, ligesom i virkeligheden”

“Salg er sjovt”

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Ved kontakt til kunder udbreder man bæredygtighed og 
arbejder på at spare på energi og CO2. Hér er det vigtigt, at 
eleverne for eksempel kender til termostater, der har den 
finesse, at de kan føle, hvis et vindue står åbent. 

Efter at have været på seminar om IoT (Internet of Things) 
fik jeg en “dims” i hånden. Den dims tog jeg med til mine 
elever, og den kunne de godt lide. Den havde en flot skærm 
og en instruktionsvideo, som de let kunne følge. Jeg lod 
undervisningen være forsøgsbaseret og praktisk, og brugte 
systemet DISC. Dimsen viste sig at være en programmerbar 
termostat, som eleverne lynhurtigt og ved 100% hands on 
lærte at programmere med deres telefoner. Søgningen på 
løsninger kom gennem masser af forsøg og nogle gange 
tilfældige hændelser. 

LEG JER TIL LØSNINGEN
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BÆREDYGTIG UNDERVISNING SÅDAN 
GØR 

LÆREREN


