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Temaet  
• Autentisk opgave

• Kendskab til Thisteds sociale væresteder og deres brugere

• Et kompetent sprog til at indgå i dialog om og med skæve eksistenser

• Fordomme og tabuer udfordres og forhåndsforståelsen perspektiveres

• At komme omkring mennesket som individ (fokus på følelser/handlinger)

• Praksis med en tanke om at gøre noget for nogen



Stedet hvor praksis udføres

• Rampen

- et kommunalt værested for mennesker

med sociale og personlige problemer

og mennesker med misbrug 

• Pinden

- et indelukket område, hvor indtagelse 

af rusmidler forekommer



Konkret praksis

Skabe et mere 
værdigt udemiljø 
for brugerne af 
Pinden  - med fokus 
på anvendelse af 
genbrugsmaterialer 







Virtuel 
rundvisning 
på og oplæg 
om Rampen 
og Pinden

Anskaffelse af 
effekter til 
Basaren

Afholdelse

Anskaffelse og 
fremstilling 

Rundvisning på 
Genbrugs-
pladsen

Opsætning og 
udsmykning

Uge 8  

Tidslinje for projektet

Førviden og 

fordomme

Evaluering og

Projekt-prøve 



Portfolio-opgaver

Dansk

- Mindmap med intro

- ordliste over danskfaglige ord til fiktionsanalyse      

- Novelleanalyse

- Skriveopgaver – kommentar, interview

- Billeder af basar og udemiljø

Engelsk

- Kortfilm om ”Pinden” – det nye udemiljø

- Skriftlige produkter om emnerne: Homelessness og Recycling

- Power Point/Plancher af selvvalgt emne som fremlægges

Mindmap  
Anderledes, psykisk lidelse, forkert 
men alligevel rigtigt, afhængighed, 
mennesker med et handicap.



Portfolio-opgaver
Matematik

-Målfast optegning af området og  

produkterne

-Budgetter for basar og indkøb til projektet

-Besparelser: genbrug – nyanskaffelser

Naturfag
-Livsforløbssbeskrivelser af anvendte produkter
og materialer – de ophænges ved Rampen
-Fotoserie fra rundvisning på Genbrugspladsen
-Eget forslag til et bæredygtigt hus



Læringsmål – dansk og matematik
Dansk E-niveau

• Kernestof: Nutidige og ældre fiktionstekster, analysebegreber og modeller

• Viden: Forskellige genrer med hver sine genretræk

• Færdigheder: Analysere, diskutere og fortolke tekster

• Kompetencer: Producere en sammenhængende tekst tilpasset formålet

Matematik G-niveau

• Kernestof: (privat)økonomi og procent – herunder moms og areal, omkreds og målestoksforhold 

• Viden: Matematik i forbindelse med praktiske problemstillinger

• Færdigheder: Kunne genkende enkle matematiske problemer i praktiske situationer, forklare 
anvendte matematiske læsningsmetoder og gøre rede for den tilhørende matematik

• Kompetencer: Præsentere resultater, samarbejde med andre om brug af matematiske metoder



Elevernes læring og progression

Formativ evaluering – Tegn på læring

- Foto-dokumentation med samtaler

- Ugentlig opsummering fra grupper

- Fagbegreber – Ordlister, Kahoots og CL-øvelser

- Portfolio-opgaver

- Lektionsevaluering

- Barometer  - i forhold til udbytte og indsats



Cooperative Learning som evaluering

• Hvorfor denne øvelse?

• Quiz og byt – i praksis

- Runde 1

- Runde 2



Lektions- og 
delemneevaluering

 

NAVN:________________________________________________________ 
 
Selvvurdering – før, under og efter. 
 

 

Læring i emnet Min vurdering 

 

Hvor meget har emnet ”Bæredygtighed”  

interesseret dig? 
 

 

Hvor meget vidste du om bæredygtighed 

inden du blev præsenteret for det? 
 

 

Hvor meget ved du nu om emnet? 

 

 

Hvor meget har du lært ved at læse om 

emnet? 
 

 

Hvor meget har du lært ved at se videoer om 

emnet?  
 

Hvor meget har du lært ved at besvare 

spørgsmål til emnet?  
 

Hvor godt har det været at lave opgaver i 

grupper?  

 

Hvor godt har det været at lave opgaver 

alene?  

 

Hvordan vil du vurdere din egne indsats i 

arbejdet med emnet?  

 

Ved du, hvordan du kan lære mere af 

undervisningen fremover?  



Evaluering af projektet

•Portfolio-opgavernes kvalitet

• Team-evaluering 

•Projekt-prøven



Erfaringer
• Tænk lokalområdet ind - motivation og oplevelse

• Hvad mangler eleven i forhold til læreplanen og

skoleforløbet?

• Differentiering og anvendelse

• Sociale og personlige kompetencer skal i spil

• Der skal føles ejerskab og tildeles ansvar

• Visualisering og genkendelighed



Kontaktoplysninger

• Annelise Bedsted Dige: abd@fgunordvest.dk

• Helle Nielsen: hen@fgunordvest.dk

Rundt om et bryggeri:  

https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisbaserede-
undervisningsforloeb/rundt-om-et-bryggeri?b=t435-t2893-t2894
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