
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU 
Gymnasiet HTX Skjern 



 
 

Skjern 

• 110 elever 

• 4 tilfældige hold 

• NV + prøve, PU + prøve. Godt for elever (?) og skidt for lærere (?). 

• Videreudvikling på PU i forhold til prøvekørsel: 1 lærer – 1 hold 



 
 

Team 

• Arne Mogensen: Tek A/Meka, 

• Tina Rosendal: Tek A/Byg, 

• Katrine Konge: Tek B/Mat/Kem, 

• Susanne Jakobsen: Samf/Dk 



 
 

Samfundsfag 

• Alle hold til samfundsfag (10 timer i GF) 

• Emne: Demokrati, herunder undersøgelse af demokratiets tilstand. 

• Demokratisk underskud: Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania. 

• Samfundsmæssigt problem: Demokrati/politik (Velfærd, Økonomi) 



 
 

Faglige mål og fagligt indhold 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/iDxnzpYh02w 



 

Faglige mål og fagligt indhold 



 
 

Tilrettelæggelse 



 
 

Didaktik 

• Mål: Samspilsforløb, der introducerer til projektarbejdsformen og PBL 

• Tolkning/værdier: Vi er et team – supplerer hinanden i bredest mulig 
forstand. Elevernes projekter definerer mere proces/indhold end vores 
faglige siloer. Vigtigt at de går fra PU med en fornemmelse for hvad der 
er projektarbejdsformens identitet; hvad den kan og hvad den har af 
hjælpemidler/strukturer og faldgruber. 



 
 

Didaktik 

Arbejdsrammer: Google Docs, logbog, dagsorden, materialedeling og 
statusmøder m. vejleder 

Delafleveringer: 

- Gruppekontrakt incl. rolletest og refleksion 

- Problemanalyse ud fra indsamlet data incl. kildeliste 

- Problemformulering med problemtræ, afgrænsning og argumentation 

- Udkast til produkt incl. idegenerering og produktkrav 



 

Eksempler på delafleveringer 
 
 
 

Problemanalyse 

For at finde ud af noget mere om problemet undersøger vi det. Vi finder en masse data, ved 
hjælp af nogle relevante kilder og ud fra dem kan vi analysere på vores problem. 

 

 
I Danmark er antallet af registrerede hjemløse 6.635. (Benjaminsen, 2017). 
Vore nøgleproblem lyder: “Hjemløse har svært ved at få arbejde”. Kun 5 pct. af de hjemløse  
borgere, har en lønindkomst, hvilket afspejler at meget få hjemløse borgere har en tilknytning 
til arbejdsmarkedet. (Benjaminsen, 2017). 

 

Det er problematisk for samfundet da det koster rigtig mange skattekroner. Socialministeriet 
brugte cirka tre milliarder kroner på hjemløseprojekter i årene 2008-2013. I samme periode 
brugte kommunerne 2,2 milliarder kroner, blandt andet til ophold på herberg. Samlet udgjorde 
udgifterne til hjemløse 5,2 milliarder kroner. (www.dst.dk, 2013). 

 

Hjemløse er altså en stor udgift for den danske stat. Faktisk kommer de fleste hjemløses 
indtægter fra kontanthjælp eller førtidspension, hvilket jo er en stor post for den danske stat. 
Faktisk er det hele 67% af de hjemløses indtægter der kommer fra kontanthjælp, mens 17% får 
udbetalt førtidspension. Derimod er det kun 3 procent af alle de hjemløse der har en 
lønindkomst, altså har et arbejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(www.dst.dk, 2013) 

 

 
Derfor må man altså sige at samfundet ville spare rigtig mange penge ved at få de hjemløse i 
arbejde. Men hvordan får vi så flere hjemløse i arbejde? 

 
Referencer 
Benjaminsen, L. (2017). Hjemløshed i Danmark 2017. National kortlægning. København: SFI. 

www.dst.dk. (2013). Husforbi/Økonomi. Hentet fra Husforbi: 

http://www.husforbi.dk/undervisning/oekonomi/ 

 

 

Kildekritik 
Når man har fundet en kilde er det vigtigt at forholde sig kildekritisk til den. Der er en række 
punkter der kan være en god ide at tjekke af på kilden, for at finde ud af om den er troværdig. 

 
Vi har fx lavet kildekritik på en af de kilder vi brugte til projektet. 
https://pure.sfi.dk/ws/files/923630/Hjeml_shed_i_Danmark_2017.pdf 

 
Kildekritisk tjekliste: 

 
1. Ophav 

Kilden er udgivet af Vive som er et uafhængigt nationalt forsknings- og 
analysecenter under økonomi- og indenrigsministeriet. 
Dette en meget troværdig kilde, fordi den kommer fra staten, og den er uafhængig. 

 
2. Målgruppe 

Vive leverer forsknings- og analyserapporter til den offentlige sektor i Danmark. 
Heriblandt regioner og kommuner, og på et nationalt plan. Vive er også interessant 
for personer eller virksomheder der har brug for uafhængig data om den danske 
velfærd. 
Vives primære formål er at levere uafhængige undersøgelser, derfor må man sige at 
det er en rimelig god kilde. 

 
3. Pålidelighed 

Fordi Vive er et center under Økonomi- og indenrigsministeriet hvilket helt 
naturligt giver den et objektivt syn på det indsamlede data. Der er ingen reklamer 
eller lignende på hjemmesiden, da den får et forskningsbudget fra staten. 
Rapporten har en litteraturliste og refererer til andre kilder, hvilket underbygger 
påstanden om at kilden er pålidelig. 

 
4. Aktualitet og korrekthed 

Rapporten er fra 2017, der er ingen fejl, og kilderne er ikke døde. 
Derfor er kilden meget troværdig. 

http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.husforbi.dk/undervisning/oekonomi/


 



 
 

 

Evaluering 

• 1 lærer – 1 hold fungerer godt: mindre grad af ‘alles ansvar – ingens ansvar’ 

• Håndholdt gruppearbejde: gå ind i det! 

• Povertywalk nok ikke første dag i forløbet 

• PU over større del af grundforløbet 

• Videndeling til kolleger – KomIt har fx noget at trække på i gruppe- 

/projektarbejde. 
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