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• PASE

• Naturfag



Fjernundervisningsdidaktik



PASE som 
Fjernundervisning 

FGU Trekanten



NÅR 
INDRETNING 
ÅBNER DØRE

Arbejdsspørgsmål til eleverne:

”Hvilke elementer skal der være i 
lokalet, for at du kan føle dig tryg, og 
for at du har lyst til at møde op på 
skolen?”

Et praksisbaseret, helhedsorienteret forløb 

med differentieret tilgang til elevgruppen, 

der især er præget af forskellige sociale 

udfordringer.



Forløbets
idégrundlag

Fjernundervisningens muligheder

• Sociale relationer

• Tryghed

Målsætninger

• Overordnede mål

• Underviserens mål

• Elevens mål



Præsentation af
elevgruppen

• Forløbet er en del af et større 
fjernundervisningstiltag på FGU 
Trekanten

• Behovet er spottet i samarbejde med:

• KUI (Vejle Kommune)

• Jobcenter Vejle

• Målgruppen:

• Elever med særlige udfordringer



Samarbejdspartnere

• Lokale virksomheder

• God introduktion

• Kendskab til målgruppen

• Samarbejdet giver autencitet og 
gør projektet spændende og 
nærværende for eleverne

• Besøg på Mogens Daarbak i
Vejle



Indflyvning til forløbet

Planlægning af forløbet:

• Videomateriale til opstartsfasen

• Virtuelt relationsarbejde

• Virtuelt gruppearbejde

• Fysiske walk and talk

• Virksomhedsbesøg i små grupper

• Fremmøde på skolen – eftermiddagskage



Viden om arbejdspladskultur.

• Virksomhedsbesøg på
møbelvirksomhed, se og afprøve
møbler, tale med medarbejdere
m.fl.

Udarbejdelse af budget.

• Opmåling, optegning og 
indretningsforslag.

Udvikle evne til at samarbejde.

• Udarbejde indretningsforslag og 
kommunikere på kryds og tværs.

Indsigt i arbejdsmiljø

• Bæredygtige produkter i 
forbindelse med køb af møbler til 
lokalet.

Forløbet

Tegningerne er udarbejdet af elever i PASE-forløbet.



"Elevens rejse"

Dokumentation af læring og progression

• Indretningstegninger

• Fotos

• Skriftlige refleksioner

• Præsentationsportfolio

• Personlige oplæg

• Måling på forskellige parametre

- Sundhed og trivsel – fx ABC



Praksispakken

Pakkens indhold:

• Papir i A3-størrelse

• Lineal og tommestok til opmåling

• Tusser til tegning af indretningen

• Saks

• Katalog fra møbelvirksomhed (fx Daarbak, Holmris, IKEA 
og andre)



Afslutning og 
evaluering af 
forløbet

• Evaluering med eleverne

• Præsentation af forløbet via 
personlige oplæg eller små 
film på en præsentationsdag

• Reception og åbning af det 
nyindrettede lokale



Anlæg af 
grøntsagshave
FGU-Trekanten

Fjernundervisning



Tankerne bag naturfaget som 
fjernundervisningsforløb.
”Anlæg af grøntsagshave”

• Mange små skoler.

• Få elever til naturfag.

• En del elever, der, af forskellige 
årsager, ikke kan klare at komme på 
skolen.

• Tanken er at skabe et praksisnært forløb, 
hvor man både kan have elever, der kan 
modtage undervisning i klassen, samtidig 
med at der kan sidde elever på en anden 
skole og deltage i forløbet. Der kan 
eventuelt også være elever, der deltager 
hjemmefra.

• Eleverne skal altså i perioder have 
undervisning, hvor underviseren er tilstede, 
og i andre perioder skal de følge 
undervisningen online.



Hvorfor denne 
struktur?

• Naturfag er i særdeleshed et fag, hvor der er 
brug for ”hands-on”

• Det vil skabe fleksibilitet for institutionen.

• Det vil give de socialt udfordrede elever 
bedre muligheder.

o Mulighed for at kunne arbejde 
hjemmefra.

o Vished om, at man kun behøver være 
sammen med andre elever indimellem.

o Det skaber en social overskuelighed, der 
gør, at eleverne kan være i det.



Målsætningen

• Eleverne opnår viden om planters generelle 
opbygning og vækstbetingelser.

• At eleverne kan udtænke og gennemføre 
praktiske opgaver, hvor fagets sprog og den 
eksperimenterende tilgang er i højsæde.

• I slutningen af forløbet skal eleverne have 
kompetencer til selv at anlægge og give planter 
de bedst mulige vækstbetingelser – enten i 
drivhus, højbed, plantekasse eller grøntsagshave.



Undervisningsforløbet
Selve forløbet er delt i to – en forårsdel og en efterårsdel.

Forår

6 ugers forløb med 6 x 2,5 timer.

• Særligt planters vækstbetingelser, planters bestanddele, forhold omkring 
planters vækst.

• Udplantning og ”udforskning” af planters vækst.
- hjemmeplantning, drivhusplantning, udeplantning.

Efterår

4 ugers forløb med 4 x 2,5 timer.

• Forsøgsplanternes vækst.

• Sammenligning af forsøg – både hjemme og drivhusforsøg.

• Anvende forsøg og teoretisk viden til at konkludere på 
de bedste livsbetingelser og planlægge kommende grøntsagsdyrkelse.



Det praksisnære

• Grundkernen ved FGU er den 1/3 
praksisnære undervisning kontra den 2/3 teoretiske 
undervisning.

• Sådan her fylder det praksisnære 
i undervisningsforløbet:

o Den eksperimenterende tilgang giver meget frihed 
til at være praksisnær (plante, undersøge, notere, 
opmåle).

o Vind, vand, gødning og jordforhold 
skalundersøges og herefter
gennemarbejdes teoretisk.

o Store dele af undervisningen skal foregå 
ved plantekasserne/i drivhusene/i haven.

o Samarbejdspartnere: gartnerier, den lokale 
bondemand, og Kringsminde lokalhistorie gård.
Eleverne skal deltage i arbejdsprocesserne. tekst



Det praktiske

Undervisning på flere lokationer kræver en del forarbejde og 
planlægning.

1. Clevertouch skærm skal danne grundlag for kvalificeret 
undervisning på afstand. 
Her demonstreres nogle af mulighederne ved 
clevertouch.

2. ”Materialekasser” med bl.a. planter, reagensglas, forskellige 
typer gødning og meget mere.

3. Fælles kendt platform, der kan skabe rammerne for teorien, 
opgaverne og deres portfolioopgaver.



Find os her


