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Undervisningsmateriale til FGU 
/Charlotte Dahlberg 

FGU er nyt, men bygger videre på det eksiste-

rende – særligt produktionsskolernes praksispæ-

dagogik og VUC’s almenundervisning.  

Men FGU er også nyt på det pædagogiske og di-

daktiske plan: Det praktiske og det teoretiske skal 

kombineres, så eleven oplever at knytte teori til 

sin praksis og praksis til sin teori på en for eleven 

meningsfuld og brugbar måde. Praksis og teori 

skal derfor ikke adskilles men kobles og gøres an-

vendeligt.  

Undervisningsmaterialer 

Der er derfor også stor interesse for at bidrage til 

udvikling af undervisningsmaterialer til FGU. Her 

følger en liste over dem, der pt. producerer un-

dervisningsmateriale til FGU, og hvor du kan finde 

mere information: 

Gyldendal arbejder på at bygge en undervisnings-

portal med en særlig FGU-didaktik. Du kan gå ind 

på linket og følge med, mens der løbende bliver 

lagt materiale og forløb op. Det er gratis mens si-

den bygges op – indtil d. 1. januar 2020. Du finder 

links til både de almene fag og faglige temaer 

samt særlige FGU-forløb mv. her: https://gylden-

dal-uddannelse.dk/dansk-for-voksne/fgu 

Systime er også i fuld sving med at producere 

materiale til FGU. De har udelukkende fokus på 

de almene fag. Materialet vil ligge på en samlet 

digital læringsplatform som ibøger og kan frem til 

d. 1. november hentes gratis af alle FGU-skoler.  

Se nærmere på dette link: https://sy-

stime.dk/index.php?id=1689 

Derudover er PraxisOnline i gang med at udvikle 

materiale til FGU til både de faglige temaer og de 

almene fag. Materialet kommer i iPraxisforløb og 

webBøger og førstnævnte er særligt bygget op 

som FGU-forløb fra bunden af. https://on-

line.praxis.dk/Search 

På EMU kan du også finde materiale til FGU. Her 

kan du fx finde det materiale som PSF har udvik-

let i samarbejde med produktionsskolerne i vinte-

ren 2018/19. Klik på et af de faglige temaer under 

FGU og derefter på ”Inspiration til undervisnin-

gen”. Der ligger også øvrige ideer til forløb under 

de almene fag. Klik på de almene fag og derefter 

på ”Inspiration til undervisningen”. 

https://www.emu.dk/fgu 

Model for helhedsorienteret undervisning 

Vi har i Produktionsskoleforeningen arbejdet med 

at udvikle en model for helhedsorienteret under-

visning og læring med udgangspunkt i praksis (på 

AGU) og produktion (på PGU). Modellen er et 

godt redskab til at synliggøre den læring, der er 

knyttet til at arbejde med et praktisk udgangs-

punkt – og mange har efterspurgt den.  

Modellen tager udgangspunkt i det praktiske og 

konkrete arbejde / projekt, der er grundlaget for 

undervisningen, og inddrager alle de elementer, 

der indgår i FGU (herunder almene fag, OBU, 

PASE, Identitet og medborgerskab osv.). Dermed 

sikrer modellen, at vi kommer hele vejen rundt, 

når der skal arbejdes med produktion eller prak-

sis, og hele vejen rundt når det handler om ele-

vens faglige proces. 

Når man arbejder med afsæt i praksis eller pro-

duktion, kan man således bruge modellen som 

både et analyseredskab og et arbejdsredskab til 

at synliggøre fagligheden i sporets elementer. 

Modellen er i sin første form udviklet af lærere 

fra Roskilde Produktionsskole, og er senere vide-

reudviklet af Produktionsskoleforeningen, bl.a. 

gennem en lang række af pædagogiske dage på 

produktionsskoler og i FGU-sammenhænge. Der 

er med andre ord et stort antal lærere – både 

værkstedslærere og almenundervisere – der har 

arbejdet med modellen, og med deres erfaringer 

og input justeret og kvalificeret den. 

https://gyldendal-uddannelse.dk/dansk-for-voksne/fgu
https://gyldendal-uddannelse.dk/dansk-for-voksne/fgu
https://systime.dk/index.php?id=1689
https://systime.dk/index.php?id=1689
https://online.praxis.dk/Search
https://online.praxis.dk/Search
https://www.emu.dk/fgu


Juni 2019 

  2 
 

Produktionsskoleforeningen : Dæmningen 33, 2. tv 
7100 Vejle : 75 82 20 55 : psf@psf.nu : www.psf.nu 
 

Modellerne kan er sendt ud til alle produktions-

skoler og FGU-direktører samt en del professions-

højskoler, så det kan gøre gavn videre frem i FGU, 

og kan også hentes via dette nyhedsbrev. 

Ny praksis under udvikling 

Alle de nævnte materialer vil kunne spille en posi-

tiv rolle i FGU. Men det er vigtigt at huske på, at 

en ny praksis ikke opstår fikst og færdigt ved at 

bruge en lærebog/web- eller ibog. Nye praksisser 

kræver masser af arbejde og udvikling – i praksis!  

Rigtig god arbejdslyst til jer alle😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende filer er vedhæftet i både PP og pdf-

filer: 

• AGU-model 

• AGU-vejledning til model 

• AGU eksempel på udfyldt model 

• PGU-model 

• PGU-vejledning til model 

• PGU eksempel på udfyldt model 
 


