


Folkeskolens formål

§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at 
fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejds- 
metoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs 
alsidige, personlige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for ople- 
velse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fan- 
tasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder 
og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kul- 
tur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menne- 
skets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbe- 
stemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med fri- 
hed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må der- 
for bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
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Forord

Folkeskolens fag og obligatoriske em- 
ner er i faghæfterne beskrevet fag for fag, 
men det er vigtigt at holde sig for 
øje, at de udgør et samlet hele. De ud- 
gør en central del af den ballast, som 
børn og unge skal bringe med sig ind i 
næste årtusinde.

Elever modtager mange indtryk og 
gør mange erfaringer i deres hverdag 
– i skolen og uden for skolen, og sko- 
lens undervisning skal bidrage til, at 
eleverne kan opnå overblik og sammen- 
hæng. Skolen skal medvirke til, at de 
mange informationer og erfaringer 
udvikler sig til indsigt og til forståelse. 
Og samtidig skal skolen sikre, at ele- 
verne opnår en grundlæggende viden 
på alle centrale områder.

Indholdet i de enkelte fag er ikke valgt 
ud fra en forestilling om at udvikle 
»små fagfolk«. Undervisningen i dansk 
skal ikke gøre eleverne til dansklærere, 
i fysik til atomfysikere etc. Læseplaner- 
ne udgør rammerne for, hvad enhver 
ung eller voksen bør vide for at kunne 
tage stilling til tidens vidtrækkende 
kulturelle, politiske, økonomiske og 
miljømæssige spørgsmål. Undervisnin- 
gen danner også grundlag for fortsat 
uddannelse, for at kunne skabe ram- 
mer om et rigt liv og for at kunne glæ-

des og undres over livets mangfoldig- 
hed og dybde.

Derfor må de enkelte fag ikke opleves 
stykvis og delt. Nogle fag er fælles om 
en humanistisk forståelse af tilværelsen, 
nogle fag indeholder en samfundsfaglig 
dimension, og andre fag giver erfarin- 
ger med naturvidenskabelige betragt- 
ningsmåder. Nogle fag giver viden om 
vor fysiske og sundhedsmæssige udvik- 
ling, andre giver mulighed for at ople- 
ve glæden og nytten ved praktisk bear- 
bejdning af ting i omverdenen ved 
brug af redskaber. Mange fag udvikler 
færdigheder i at kommunikere med 
omverdenen, men ethvert sprog – 
dansk eller fremmedsprog – er en del 
af en kultur og må ikke blive til teknik 
alene. Forholdet mellem sprog og kul- 
tur er i særlig grad nærværende for de 
elever, som ikke er født eller opvokset 
i Danmark.

Eleverne skal gennem undervisningen 
erkende både mulighederne og be- 
grænsningerne i fagenes betragtnings- 
måder. En del af undervisningen skal 
derfor fremover foregå tværfagligt og 
projektorienteret. Skolefagene udgør 
et ordningssystem i vor kulturkreds, 
men tilværelsen kan ikke forstås inden 
for de enkelte fags grænser. Behovet for
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»sammenhængsforståelse« vil i perioder 
sprænge fagrammerne. Virkeligheds- 
nær undervisning må tage sit udgangs- 
punkt uden for skolens egen verden, 
men bearbejdes med de redskaber, der 
gennem generationer er udviklet inden 
for fagene.

Lokale læseplaner
I folkeskolelovens § 44, stk. 8 hedder 
det bl.a.: »Skolebestyrelsen udarbejder 
forslag til kommunalbestyrelsen om 
skolens læseplaner«. Og i § 40, stk. 3: 
»Kommunalbestyrelsen godkender 
skolernes læseplaner efter forslag fra 
de enkelte skolebestyrelser«. Loven læg- 
ger således op til, at initiativet til læse- 
plansarbejdet tages på skolen. Dog kan 
der – afhængig af lokale ønsker og be- 
hov – være forskellige holdninger til, 
hvordan arbejdet bør tilrettelægges. 
Nogle kommuner vil ønske at under- 
strege den enkelte skoles egenart, an- 
dre vil ønske at understrege fællestræk 
ved det kommunale skolevæsen.
Ved udarbejdelse af egne læseplaner – 
eller indarbejdelse af ændringer i mini- 
steriets vejledende læseplaner – skal 
man være opmærksom på, at også de 
lokale læseplaner bør skrives, så de 
angiver nogle overordnede og uom- 
gængelige, men samtidig rummelige 
indholdselementer.

Samtidig bør de lokale læseplaner 
afspejle, at man har taget hensyn til 
folkeskolens overordnede formål, til 
samspillet mellem opfyldelse af fagets 
formål, inddragelse af centrale kund-

skabs- og færdighedsområder, elevernes 
forudsætninger samt undervisningens 
rammer. Det betyder bl.a., at læsepla- 
nerne skal være rummelige og give 
plads til fordybelse, overblik, sammen- 
hæng og til ligeværdig og udviklende 
dialog. Det betyder endvidere, at ud- 
gangspunktet for undervisningen er 
elevernes behov, og det betyder ende- 
lig, at der i beskrivelse af progression 
skal tages hensyn til elevernes moden- 
hed og udvikling.

Med folkeskolelovens krav om elever- 
nes ansvarlige involvering i undervis- 
ningsprocessen vil skolens læseplaner 
være et naturligt udgangspunkt for en 
stadig dialog lærere og elever imellem. 
Dialogen skal sikre, at valg af arbejds- 
former, metoder og stofvalg foregår i 
samarbejde.

Læreren har samtidig i et forpligtende 
samarbejde med kolleger og skolens 
ledelse ansvaret for forberedelse af egen 
undervisning og for inddragelsen af 
elever og forældre i relevante beslut- 
ningsprocesser.

Integration af edb
Lokalt skal man være opmærksom på, 
at edb skal beskrives som en integreret 
del af alle fag, hvor det skønnes, det 
naturligt kan fremme arbejdet med 
fagets forskellige områder. Dels skal 
alle elever have mulighed for at opnå 
nogle grundlæggende færdigheder, og 
dels skal fagene inddrage de informa- 
tionsteknologiske hjælpemidler, hvor
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de kan fremme arbejdet med fagenes 
begreber, emner og metoder.

Et grønt islæt
Af formålet for folkeskoleloven frem- 
går det, at folkeskolen skal bidrage 
til elevernes forståelse af menneskets 
samspil med naturen. Det grønne islæt 
er ikke kun et anliggende for biologi, 
geografi, natur/teknik og samfunds- 
fag, men skal indgå i alle fag, hvor det 
skønnes naturligt i undervisningens 
sammenhæng. Eleverne skal have 
mulighed for at forbinde de naturfag- 
lige indfaldsvinkler med andre fags 
betragtningsmåder og med stilling- 
tagen, engagement, holdninger og 
handlinger.

Det praktisk-musiske
Den praktisk-musiske dimension er 
en vigtig del af den almene dannelse, 
og den skal derfor medtænkes i skolens 
daglige arbejde. Det skal fremgå af 
læseplanerne, hvilke muligheder der er 
i valg af indhold, arbejds- og udtryks- 
former. Det betyder, at eleverne ikke

blot skal have mulighed for at udtryk- 
ke sig praktisk-musisk, men at de også 
skal have mulighed for at møde en 
mangfoldighed af oplevelser og sanse- 
indtryk.

Nogle fag er traditionelt gjort til de 
praktisk-musiske. Det betyder ikke, at 
de alene står for dette område, men at 
de både i indhold og arbejdsformer 
arbejder med det praktisk-musiske. 
Derfor har de en særlig forpligtelse til 
at give viden om indhold og arbejds- 
former videre, så den praktisk-musiske 
dimension kan tænkes ind i alle fag, i 
tværgående emner og problemstillinger 
med hensyn til både indhold og ud- 
tryks- og arbejdsformer.

Jeg ved, læseplansarbejdet har været 
meget omfattende, og jeg vil gerne 
igen takke alle, der har bidraget til for- 
nyelsen af skolens indhold. Med disse 
faghæfter er jeg sikker på, skolerne har 
fået det bedst mulige grundlag for un- 
dervisningen.

Ole Vig Jensen
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Indledning

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. 
januar 1995 udsender undervisnings- 
ministeren hermed faghæftet for arbejds- 
kendskab.

Hæftet indeholder formål, centrale 
kundskabs- og færdighedsområder, 
den vejledende læseplan og undervis- 
ningsvejledningen for faget.

Formål, centrale kundskabs- og fær- 
dighedsområder, vejledende læseplaner 
og undervisningsvejledninger er blevet 
til gennem et omfattende arbejde i 7 
læseplansudvalg støttet af sekretariats- 
grupper for hvert af folkeskolens fag 
og obligatoriske emner. I dette arbejde 
har medvirket repræsentanter fra 
lærernes og forældrenes organisationer 
samt andre fagligt og pædagogisk kyn- 
dige personer. Virksomheden i læse- 
plansudvalgene har været holdt sam- 
men af et koordinationsudvalg, hvor 
bl.a. personer med indsigt i ungdoms- 
uddannelserne og repræsentanter fra 
kommunerne har deltaget. Endelig har 
formål, centrale kundskabs- og færdig- 
hedsområder og vejledende læseplaner 
været forelagt Folkeskolerådet til hø- 
ring. Undervejs i arbejdet er der mod- 
taget mange og værdifulde ideer og

reaktioner, som væsentligt har bidraget 
til at kvalificere resultatet.

Formål og centrale kundskabs- og fær- 
dighedsområder er bindende forskrif- 
ter for den enkelte lærer. Den vejle- 
dende læseplan henvender sig til de 
kommunale skolemyndigheder med 
angivelse af, hvorledes en skoles læse- 
plan kan – men ikke nødvendigvis skal 
– udformes. Undervisningsvejlednin- 
gen er tænkt som et inspirationsmate- 
riale til brug ved lærerens tilret- 
telæggelse af undervisningen.

Følgende personer har deltaget i sekre- 
tariatsgruppens arbejde:
Fra 15. oktober 1993 til 17. december 
1994:
Skolekonsulent Alfred Sandberg
Fagkonsulent Susanne Ulk
Skolekonsulent Rolf Ulrich

Fra 18. december 1994:
Skolekonsulent Alfred Sandberg
Skolekonsulent Rolf Ulrich

Leder af sekretariatsgruppen:
Pædagogisk konsulent Jette Stegmann

Ivan Sørensen
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Formål

Formålet med undervisningen i 
arbejdskendskab er, at den enkelte elev 
gennem konkrete oplevelser og fordy- 
belse får mulighed for at tilegne sig 
erfaringer og viden til forståelse af ar- 
bejdslivet og de hertil knyttede kvalifi- 
kationskrav.

Stk. 2. Praktiske og teoretiske erfarin- 
ger med forskellige arbejdsforhold skal 
medvirke til at udvikle elevens for-

ståelse for de menneskelige og sam- 
fundsmæssige værdier og holdninger, 
der knytter sig til arbejde.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleven bliver i stand til at vurde- 
re de forhold, som betinger vilkårene 
på en arbejdsplads samt bliver fortrolig 
med samspillet mellem virksomheder, 
institutioner og organisationer.
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Centrale kundskabs- 
og færdighedsområder

Arbejdsmarkedet er i stadig forandring. 
Nogle arbejdsfunktioner og arbejdspro- 
cesser forsvinder, andre overtages af 
maskiner og nye dukker op. Kvalifika- 
tionskravene ændres i samme takt.

Arbejde og uddannelse har traditionel 
betydning for det enkelte menneskes 
identitet og forsørgelse, ligesom arbej- 
de og uddannelse har betydning for 
samfundshusholdningen. Med udfø- 
relsen af arbejdet følger en række men- 
neskelige og ressourcemæssige konse- 
kvenser.

De centrale kundskabs- og færdigheds- 
områder er derfor:

kvalifikationskrav i arbejdslivet

uddannelses- og arbejdsforhold, 
lokalt, nationalt og internationalt

virksomhedernes tilpasning til 
samfundsudviklingen

forskellige indtjeningsformer 
og tilknytning til arbejdsmarkedet

miljø- og ressourcemæssige aspek- 
ter, der knytter sig til arbejde og 
produktion

virksomhedens og institutionens 
opbygning og kultur

ligestillings- og ligeværdsproble- 
matikken på arbejdsmarkedet

udviklingen på arbejdsmarkedet 
set i et historisk perspektiv

den ny teknologi og dens betyd- 
ning på arbejdsmarkedet.
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Læseplan

Valgfaget arbejdskendskab er karakte- 
riseret ved den konstante vekslen mel- 
lem teoretisk undervisning og praktisk 
afprøvning.

Arbejdskendskab og det obligatoriske 
emne, uddannelses-, erhvervs- og ar- 
bejdsmarkedsorientering, har mange 
fælles emneområder. Derfor skal det 
tilstræbes, at undervisningen, når der 
er fælles emneområder, bliver uddy- 
bende og supplerende.

Ved udvælgelse af undervisningsstof 
tages udgangspunkt i de muligheder, 
lokalområdet giver for besøg og gæste- 
undervisere. Desuden tages ved stof- 
udvælgelsen hensyn til elevernes inter- 
esser og personlige erfaringer fra fx fri- 
tidsjob. Aktuelle begivenheder i lokal- 
samfundet, som fx åbning eller luk- 
ning af virksomheder, er ligeledes et 
udgangspunkt for stofudvælgelse. Det 
forudsættes derfor, at der er et tæt 
samarbejde mellem skolen og arbejds- 
markedets parter.

Tilrettelæggelsen af undervisningen 
vil i vid udstrækning kræve bistand fra 
skolevejlederen.

Der arbejdes med fire hovedområder: 

Virksomheden
Eleverne skal arbejde med de fysiske 
rammer, ledelsesformer og organisati- 
onsformer i en virksomhed. Eleverne 
skal desuden arbejde med politiske og 
økonomiske forhold og den gensidige 
påvirkning, der finder sted mellem 
virksomhed og det omgivende sam- 
fund.

Der kan arbejdes med:
privat og offentlig virksomhed
samarbejdsformer
personale- og uddannelsespolitik
medarbejderkategorier
forhandlings- og aftaleret
strategier for virksomheds- 
udvikling
virksomhedssamarbejde
samarbejde mellem virksomhed 
og samfund
EU og andre internationale 
markeder.

Arbejdsmarkedet
Eleverne skal arbejde med den tekno- 
logiske udvikling og udnyttelsen af 
den moderne teknologi. Eleverne skal 
desuden arbejde med den udvikling, 
der er sket fra et arbejdsmarked med 
primære erhverv til et arbejdsmarked
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med erhverv inden for service og kom- 
munikation.

Der kan arbejdes med:
teknologiens indflydelse på:
– arbejdets organisation
– produktionen
– uddannelsesområder
– beskæftigelse
geografiske og historiske forhold
kulturelle og uddannelsesmæssige 
forhold
infrastruktur.

Arbejdsstyrken
Eleven skal arbejde med personlige og 
faglige kvalifikationer og med uddan- 
nelses- og arbejdsforhold såvel lokalt 
som nationalt og internationalt. Ele- 
ven skal desuden arbejde med kønsbe- 
stemte og kulturelle traditioner og bar- 
rierer på arbejdsmarkedet.

Der kan arbejdes med:
adfærd/livsholdning
selvværd/selvtillid
initiativ/kreativitet
drømme/planer/handling

omstillingsevne
påklædning/hygiejne
formel og reel kompetence
faglig og geografisk mobilitet
informationssøgning
forskellige gruppers vilkår på 
arbejdsmarkedet.

Miljø og ressourcer
Eleverne skal arbejde med forskel- 
lige værdiopfattelser i forbindelse 
med produktion, indtjening og for- 
brug. Eleverne skal desuden arbejde 
med forbrug og ressourcer ved arbejde 
og produktion.

Der kan arbejdes med:
miljø- og ansvarsbevidsthed på 
virksomheden og arbejdspladsen
erhverv med særlig betydning for 
miljøet
sikkerhed på arbejdspladsen
offentlige sikkerhedsinstanser
selvstændiges og lønmodtageres 
indtjeningsformer
andre indtjeningsformer
forskellig tilknytning til arbejds- 
markedet.
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Vejledning

»ARBEJDE« – det at få et arbejde 
efter endt skolegang er målet for de 
allerfleste unge. De har mange forestil- 
linger om det at skulle have et arbejde: 
Det skal være interessant, udfordren- 
de, godt lønnet, selvstændigt, kreativt, 
blot for at nævne nogle af de udsagn, 
de unge har om et kommende job.

En meget stor del af de unge på de 
ældste klassetrin har allerede stiftet 
bekendtskab med det at have et arbej- 
de via et fritidsjob. Målet med fri- 
tidsjobbet er at tjene penge, og det er 
derfor mindre vigtigt at kunne hæfte 
de samme betegnelser på fritidsjobbet 
som på et senere job.

Hvordan målet nås, og hvad målet 
indebærer, er derfor ikke altid klart for 
den unge. For at få mere kendskab til 
begrebet arbejde vælger mange unge 
valgfaget arbejdskendskab.

Arbejdskendskab tiltrækker også de 
unge, fordi undervisningen er præget 
af både teoretiske og praktiske forløb. 
Det obligatoriske emne uddannelses-, 
erhvervs- og arbejdsmarkedsoriente- 
ring giver ofte lyst til fordybelse i nog- 
le af de emner, undervisningen har 
berørt. Undervisningen i arbejdskend- 
skab omfatter en teoretisk og praktisk

viden om arbejdsmarkedet og de for- 
hold, der knytter sig til arbejde. Ople- 
velser og erfaringer uden for skolen 
giver mange forskelligartede erfaringer, 
som vil kunne inddrages i et senere 
uddannelses- og erhvervsvalg og i plan- 
lægningen af voksenlivet.

Mange unge får gennem de udadvend- 
te aktiviteter i undervisningen i 
arbejdskendskab personlige kontakter 
med virksomheder og opnår derved at 
få et fritidsjob eller senere en praktik- 
plads. For de unge, der ikke har ople- 
vet tilknytning til arbejdsmarkedet (fx 
to-sprogede unge) og således ikke har 
et netværk til at hjælpe dem i gang på 
et senere tidspunkt, kan deltagelse i 
undervsiningen i arbejdskendskab 
være en mulighed for at opnå en tæt- 
tere kontakt med og måske en fremti- 
dig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Undervisningen i arbejdskendskab vil 
således give mere end et teoretisk 
kendskab til det at have et arbejde.

Det obligatoriske emne uddannelses-, 
erhvervs- og arbejdsmarkedsoriente- 
ring og valgfaget arbejdskendskab har 
mange fælles berøringsflader, både 
hvad angår undervisningens indhold 
og arbejdsformer. Formålene med det 
obligatoriske emne og valgfaget er
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imidlertid forskellige, idet eleven i det 
obligatoriske emne skal forberedes til 
at træffe et uddannelses- og erhvervs- 
valg. I faget arbejdskendskab får eleven 
mulighed for at se sammenhængen 
mellem arbejdslivet og menneskelige 
og samfundsmæssige spørgsmål, der 
knytter sig hertil.

Læseplanens 
fire hovedområder
Læseplanen er opdelt i fire hovedområ- 
der: Virksomheden, Arbejdsmarkedet, 
Arbejdsstyrken samt Miljø og ressourcer. 
Opbygningen af læseplanen i de fire 
hovedområder er i sig selv et udtryk for 
progression i undervisningen. Det før- 
ste hovedområde, virksomheden, tager 
udgangspunkt i meget konkrete emner
og bygger på elevernes viden og erfarin- 
ger. Undervisningen er præget af udad- 
vendte aktiviteter og oplevelser. Til an- 
det hovedområde, arbejdsmarkedet, 
knyttes der i højere grad teoretisk vi- 
den, som suppleres med oplevelser uden 
for skolen, ligesom viden og erfaringer 
fra arbejdet med virksomheden inddra- 
ges. Det tredje hovedområde, arbejds- 
styrken, kræver både en teoretisk viden 
om fx tilknytning til arbejdsmarkedet, 
og at eleverne sætter sig ind i forskellige 
gruppers vilkår på arbejdsmarkedet.
Det sidste hovedområde, miljø og res- 
sourcer, drejer sig om at arbejde med 
egne og andres holdninger og adfærd, 
om at handle og om at tage stilling. I 
dette område inddrages viden og erfa- 
ringer fra de første tre hovedområder.

Ved tilrettelæggelsen af undervisnin- 
gen i det enkelte hovedområde vil em- 
ner fra et eller flere af de andre hoved- 
områder ofte inddrages. Hvert af de fi- 
re hovedområder er i tæt samspil med 
de øvrige tre hovedområder.

Hvert af hovedområderne giver sin 
vægtning af stoffet. Arbejdes der fx 
med Virksomheden, kan der inddrages 
spørgsmål fra et eller flere af de øvrige 
hovedområder, fx medarbejdere (Ar- 
bejdsstyrken) eller miljøspørgsmål (.Mil- 
jø og ressourcer), men synsvinklen vil 
hele tiden være Virksomheden. Det vil 
derfor være i dette område, fordybel- 
sen primært vil være. Tilsvarende vil 
det være med de øvrige hovedområder.

I læseplanen er nævnt områder, som 
eleverne skal beskæftige sig med og 
forslag til, hvad eleverne kan beskæfti- 
ge sig med. Listen over emner, elever- 
ne kan beskæftige sig med, er ikke 
udtømmende. Derimod giver læsepla- 
nen ikke anvisninger på indholdet af 
undervisningen på de enkelte klasse- 
trin, ligesom undervisningsforløbene i 
undervisningsvejledningen ikke retter 
sig mod bestemte klassetrin. Progres- 
sionen i undervisningen ligger i emne- 
forslagenes forskellige sværhedsgrad. 
Indholdet og tilrettelæggelsen af un- 
dervisningen må altid afspejle elever- 
nes ønsker og erfaringer og de mulig- 
heder, der findes i det omgivende sam- 
fund.

I undervisningsvejledningen findes et 
antal forslag til undervisningsforløb
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under hvert enkelt hovedområde.
Hvert undervisningsforløb indeholder 
baggrunden for undervisningen, for- 
løbet og produktet eller resultatet af 
undervisningen.
Undervisningsforløbene indeholder for- 
slag til metoder og materialer og giver 
desuden ideer til undervisningsdifferen- 
tiering og efterfølgende evaluering.
De fire hovedområder starter med 
spørgsmålet : »Hvad er…?«. Der gives 
ikke entydige svar på spørgsmålene 
men ideer til, hvordan lærer og elever 
kan finde svar på spørgsmålene og der- 
med få en fælles forståelse af begreber- 
ne virksomheden, arbejdsmarkedet etc.

Indledningen til hvert undervisnings- 
forløb er en skitse af, hvordan et un- 
dervisningsforløb kan tage sit udgangs-

punkt, men der kan naturligvis være 
mange andre begrundelser for at 
begynde på et bestemt forløb. I skit- 
serne er der i høj grad taget udgangs- 
punkt i aktuelle begivenheder og ele- 
vernes interesser.

Undervisningsforløbene giver ideer til 
tværfagligt samarbejde og projektarbejde 
på skolen, og til samarbejde med det 
omgivende samfund og forskellige ud- 
adrettede aktiviteter. Samtidig viser ek- 
semplerne spændvidden i de enkelte ak- 
tiviteter fx praktik af forskellig varighed 
eller besøg i større eller mindre grupper.

Hvert undervisningsforløb afsluttes 
med forslag til et produkt, der varierer 
fra resultatet af undersøgelser og udar- 
bejdelse af undervisningsmateriale til

Gode råd til tilrettelæggelsen af udadrettede aktiviteter

Undervisningsforløbene indeholder alle udadrettede aktiviteter, der involverer 
personer, institutioner og virksomheder uden for skolen. Betingelsen for, at dis- 
se aktiviteter bliver en succes er, at der samtidig huskes på, at en række prakti- 
ske forhold skal være i orden inden aktiviteten iværksættes. Det gælder:

■ aftaler med skolen om elevers fravær i forbindelse med praktik og besøg
■ aftaler om økonomisk mulighed for at etablere aftaler
■ aftaler i god tid med virksomheder og gæsteundervisere
■ præcis beskrivelse af forventninger til virksomheder og gæsteunderviser
■ præcis beskrivelse af sammenhængen, de skal indgå i
■ støtte til gæsteunderviseren før, under og efter forløbet
■ respekt for de grænser virksomheder og organisationer sætter
■ viden om forsikrings- og erstatningsordninger
■ viden om arbejdsmiljøregler for børn og unge.
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et produkt fremstillet i elevernes egen 
»virksomhed«.

Samarbejde med skolevejlederen
Lokalsamfundet og de muligheder, der 
findes her, spiller en meget stor rolle 
for undervisningen i arbejdskendskab. 
Derfor må det forudsættes, at der er 
etableret et tæt samarbejde mellem 
skolen og det omgivende samfund.

Skolevejlederen har som en af sine 
opgaver den koordinerende funktion 
til arbejdsmarkedets parter i lokalom- 
rådet, herunder besøg og praktikop- 
hold mv. i virksomheder og institutio- 
ner samt aftaler med gæsteundervisere.

Skolevejlederen vil ligeledes kunne 
give råd med hensyn til udvælgelse af 
undervisningsmaterialer og metoder.

Eksempler på 
undervisningsforløb 

Hovedområde: 
Virksomheden
Hvad kan en virksomhed være?

Fiskekutter, varevogn, budcykel, 
pølsevogn, børnehave, forretning, 
kontor, bank, markedsbod, 
landbrug, gårdsalg, skovbrug, 
busselskab,…?

Undervisningsforløb: At være 
medarbejder i en virksomhed
Der tages udgangspunkt i en aktuel begi- 
venhed: På virksomhed X har der igen 
været en kortvarig arbejdsnedlæggelse. 
Mange fra lokalsamfundet arbejder på 
virksomheden. På holdet har man tidli- 
gere arbejdet med forhandlings- og afta- 
leret. Holdet ønsker at undersøge, hvor- 
for der ofte strejkes på virksomheden.

En medarbejder og en repræsentant fra 
ledelsen benyttes som gæsteundervisere, 
og de afdækker problemstillingen.
Gennem en følordning, hvor eleven 
følger en medarbejder på virksomhe- 
den, undersøges forskellige forhold, og 
eleven oplever at være medarbejder på 
virksomheden.

Herunder er forslag til, hvilke emner, 
der kan undersøges. Heri ligger en 
mulighed for at differentiere undervis- 
ningen. Listen kan gøres længere eller 
ændres, så den dækker de emner, der 
kan være af interesse for elevernes 
løsning af opgaven og samtidig tager 
hensyn til de eventuelle begrænsnin- 
ger, virksomheden sætter:

■ løn- og arbejdsforhold
■ virksomhedens struktur
■ medarbejderkategorier
■ virksomhedskultur
■ personaleforhold.

På baggrund af de indsamlede oplys- 
ninger og erfaringer udarbejder elever-
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ne en rapport, der kan diskuteres med 
de implicerede parter.

Evalueringen kan afspejle, om det lyk- 
kedes at formulere spørgsmål til 
afdækning af problemstillingen, om 
eleverne stillede de rigtige spørgsmål 
og om det er nødvendigt at følge op 
med uddybende emner, fx overens- 
komster eller ledelsesformer.

Undervisningsforløb: 
Virksomheden og omverdenen
Virksomhed Y har gjort noget særligt 
for miljøet. Begivenheden omtales i 
dagspressen og diskuteres i klassen.
Der bliver enighed om at kontakte 
virksomheden.
En medarbejder fra virksomheden for- 
tæller om forandringerne, hvorefter 
eleverne ønsker at undersøge sagen 
nærmere. Eleverne får viden om, hvor- 
dan samspillet er mellem virksomhe- 
den og det omgivende miljø.
Undervisningen kan tilrettelægges såle- 
des, at eleverne i større eller mindre 
enheder beskæftiger sig med forskellige 
emner, hvilket giver mulighed for dif- 
ferentiering af undervisningen. Herun- 
der følger forslag til enheder:

enkeltpersoner grupper
parvis hold/klasse

Graden af den faglige fordybelse i de 
forskellige emner vil ofte være afhæn- 
gig af enhedernes størrelse.

Der aftales et virksomhedsbesøg, hvor 
eleverne besøger virksomheden i et 
kortere tidsrum efter at have forberedt 
de spørgsmål, de gerne vil finde svar 
på om fx:

■ forbrug
■ økonomi
■ medarbejdere
■ afsætning
■ omgivelserne.

Eleverne og læreren udarbejder i fæl- 
lesskab de spørgsmål, der skal stilles 
under besøget på virksomheden ud fra 
de oplysninger, der er til rådighed og 
ud fra den viden og de interesser, ele- 
verne selv har.

De indsamlede data og indtryk bear- 
bejdes og formidles fx som en billedse- 
rie, skabt i samarbejde med valgfaget 
fotolære eller en avisartikel eventuelt i 
samarbejde med virksomheden.

Evalueringen kan fx vise, om virksom- 
hedsbesøg er den rette metode til at 
finde svar på spørgsmål.

Undervisningsforløb: 
At starte egen virksomhed
Eleverne har lyst til at prøve selv at 
være virksomhedsejere og arbejdsgivere. 
De beslutter derfor at prøve selv at 
starte deres egen virksomhed. De øn- 
sker at starte en produktion, og de 
vurderer, at holdet er stort nok til, at
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de kan løse de forskellige opgaver, der 
knytter sig til virksomheden.
Eleverne beslutter sig for et produkt eller 
en tjenesteydelse, og efter en diskussion 
skal der tages en beslutning om virksom- 
hedens opbygning, ledelse og økonomi. 
Som udgangspunkt for diskussionen 
bruges et virksomhedsspil, der handler 
om at starte og lede en virksomhed, 
om at træffe beslutninger og se konse- 
kvenser. Der kan benyttes et allerede 
produceret spil eller et spil, læreren har 
udarbejdet til lejligheden. Herefter kan 
eleverne træffe beslutning om deres 
egen virksomheds opbygning, ledelse 
og økonomi . Beslutningerne diskute- 
res med en iværksætter, der kan give en 
vurdering af beslutningernes bæredyg- 
tighed. Planerne justeres herefter og 
får deres endelige udformning.

Virksomheden kan nu etableres. Der 
»ansættes« personale, laves produkti- 
onsog økonomiplan. Leverandører 
aftales, og afsætningsmuligheder og 
markedsføring fastlægges.

Produktionen igangsættes. Pro- 
dukt/tjenesteydelse afsættes.
Produktets kvalitet vurderes, fx 
form, udseende og funktion.
Produktionen vurderes, fx om- 
kostninger, udbytte.

Vurderinger kan foretages i samarbejde 
med fagfolk fx håndværkere, sælgere el- 
ler bankfolk.
Det kan fx være forældre, praktikværter 
eller andre, som eleverne og skolen har 
tilknytning til.

Projektet afsluttes med en evaluering af 
processen. Evalueringen kan foretages 
sammen med den iværksætter, der var 
med i starten af forløbet. Der kan fx 
evalueres: startfasen, hvor ideerne skal 
omsættes, ansvarlighed hos den enkelte, 
kvalitetsbevidsthed, vilje til at tænke 
kreativt, mulighed for at bruge viden 
og erfaringer fra andre sammenhænge, 
evne til at løse problemer, evne og vilje 
til at nå de stillede mål, klarlæggelse af 
evt. opståede kriser, samarbejde.

Særlige udfordringer til lærer og elever 
Det at starte en virksomhed som et led 
i undervisningen betyder, at både lærer 
og elever bliver stillet over for opgaver, 
der ikke på forhånd findes svar på.
Nye situationer opstår med jævne mel- 
lemrum og uforudsete problemer duk- 
ker op, mens arbejdet skrider frem.

Læreren og eleverne bliver i løsningen 
af opgaven ligestillede. Der må træffes 
fælles beslutninger og tages ansvar her- 
for, – ofte uden at kende alle konse- 
kvenser. Jo større autenciteten er i et 
projekt, jo bedre muligheder kan der 
skabes for at give eleverne et reelt 
ansvar og lade konsekvenserne af de 
trufne beslutninger blive virkelighed.

Løsningen af de forskellige opgaver 
kræver forskellig viden og indsigt. Det 
kan være eleverne, eller det kan være 
læreren, der har denne viden og ind- 
sigt i de enkelte tilfælde . Men det er 
læreren, der under hele forløbet må 
have det overordnede overblik og det 
overordnede ansvar.
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Nogle elever vil i perioder føle sig råd- 
vilde, fordi strukturen i forløbet bliver 
skabt undervejs. Andre elever vil føle 
sig opmuntrede, fordi de oplever, at 
deres specielle evner, fx til at tænke krea- 
tivt, er særdeles nyttige i denne sam- 
menhæng. Elever og lærere oplever ind 
imellem at befinde sig på »dybt vand«, 
men når der i fællesskab bliver fundet 
en løsning på problemerne eller svar 
på spørgsmålene, vil tilfredsstillelsen 
være stor, og motivationen til at kom- 
me videre med arbejdet vil blive end- 
nu større. Læreren og eleverne vil un- 
dervejs i et sådant forløb opleve nye si- 
der hos sig selv og de øvrige på holdet.

Hovedområde: 
Arbejdsmarkedet
Hvad er arbejdsmarkedet?

Arbejdstagere Aftaler Arbejdsgivere

Undervisningsforløb: 
Fra håndværk til industri
Tømrer/snedkerfirmaet hedder i dag 
Møbelfabrikken A/S. Virksomheden er 
igennem de senere år vokset så meget, 
at det nu er nødvendigt at flytte ud i 
nye og større bygninger i industrikvar- 
teret. En gruppe borgere ønsker at 
bevare de gamle bygninger til muse- 
umsvirksomhed. Eleverne er blevet 
interesseret i udviklingen fra hånd- 
værksvirksomhed til industrivirksom- 
hed.

Nedenfor er nævnt nogle eksempler på 
gamle håndværk, hvor udviklingen har 
været meget forskellig – fra smeden 
der fortsat eksisterer med eget værk- 
sted, men med brug af moderne tek- 
nologi, til bødkeren, der kun findes 
meget få af i dag.

smed I/S            …
bogtrykker A/S       …
karetmager Aps.       …
skrædder    …          …
bødker     …          …

Firmaet i eksemplet hedder Møbelfa- 
brikken A/S. Det vil være nærliggende 
at undre sig over, hvorfor virksomhe- 
den pludselig bliver til et aktieselskab 
efter at have været privatejet. Hermed 
er der lejlighed til at beskæftige sig 
med ejerforhold. Ovenfor er nævnt 
enkelte eksempler på ejerforhold. Li- 
sten er langt fra at være udtømmende.

Eleverne ønsker at finde svar på føl- 
gende spørgsmål:

Hvorfor tage en håndværksuddan- 
nelse, når maskinerne overtager 
arbejdet?
Hvilke andre håndværk har ople- 
vet en lignende udvikling?

       Hvordan har det gamle håndværk 
præget den moderne produktion?

Eleverne bliver enige om, at de vil illu- 
strere udviklingen fra håndværk til 
industri.
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Eleverne besøger et museum, hvor de fx 
kan kigge nærmere på :

redskaber
arbejdsprocesser
materialer
produkt

Eleverne afdækker, hvilke håndværk, 
der findes i lokalområdet, og den 
udvikling, de har gennemgået.

Der kan aftales studiebesøg i et antal 
håndværksvirksomheder. Eleverne 
besøger enkeltvis eller i små grupper 
virksomheden og får gennem sam- 
været med håndværkeren fx indsigt i 
arbejdsprocesser og brug af værktøj.

Eleverne får uddybet deres viden om 
håndværksuddannelserne gennem et 
ophold på teknisk skole af få dages 
varighed. De elever, der ønsker at for- 
dybe sig yderligere, kan evt. tilbydes et 
kursus af fx en uges varighed på en 
teknisk skole.
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Illustrationer udarbejdes og præsente- 
res. Det kan fx være en billedserie med 
historiske billeder, eksempler på værk- 
tøj før og nu eller eksempler på et 
håndforarbejdet og et maskinforarbej- 
det produkt. Illustrationerne kan evt. 
tematiseres, fx et håndværk, der har æn- 
dret sig meget, ændret sig lidt eller er 
forsvundet.

Evalueringen kan fx omhandle den 
viden, eleven har fået om håndværks- 
uddannelser og begrundelser for fortsat 
at uddanne håndværkere samt den kon- 
stante udvikling på arbejdsmarkedet, og 
hvilken betydning det har for elevernes 
egen fremtid på arbejdsmarkedet.

Undervisningsforløb:
Danske og udenlandske virksom- 
heder i og uden for Danmark
En danskejet virksomhed er blevet 
sammenlagt med en udenlandsk virks- 
omhed for at skaffe kapital til pro- 
duktudvikling. Dele af produktionen 
er flyttet henholdsvis til Danmark og 
til udlandet. I forbindelse med sam- 
menl- ægningen er der sket en udveks- 
ling af de ansatte. En del danskere ar- 
bejder således i udlandet.

Eleverne stiller i den forbindelse en 
række spørgsmål vedr.:

Virksomheden :
Begrundelse for sammenlægning 
af virksomheder (fusion)
Betydningen af netværk mellem 
virksomheder

Betydning af virksomheders 
omstillingsevne.

Medarbejderne:
Vigtigheden af faglig og geografisk 
mobilitet
Vigtigheden af kendskab til sprog 
og kultur
Kendskab til regler og rettigheder 
vedr. arbejdsmiljø, løn m.m.

Der skabes et billede af »verden som 
arbejdsplads«. Emnet kan evt. være et 
tværfagligt forløb i afgangsklasserne.

For at skabe dette billede kan der fx 
bruges film, litteratur samt gæsteun- 
dervisere, der har erfaringer med fx:

Au-pair
Arbejdslejr/Kibbutz
Frivilligt hjælpearbejde
Praktikophold i udlandet
Uddannelse i udlandet
Arbejde i udlandet.

Dernæst besøges virksomheden i Dan- 
mark og evt. foretages et tilsvarende 
besøg i den udenlandske afdeling for 
at få svar på spørgsmålene vedr. virk- 
somheden gennem samtaler med dan- 
ske og udenlandske medarbejdere.

Eleverne afslutter forløbet med at 
udarbejde en uddannelsesplan, hvor 
der bygges på de indsamlede erfaringer 
samt deres drømme om og planer for 
en fremtidig uddannelse, og hvor 
uddannelsesophold i udlandet er et af 
elementerne.
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I evalueringsfasen diskuteres uddan- 
nelsesplanen fx med faglærer, klasse- 
lærer, gæsteunderviser og skolevejleder.

Undervisningsforløb: 
Teknologiens indflydelse
En elektronikvirksomhed i lokalområ- 
det har udviklet ny teknologi for at 
forbedre produkterne og derved øge 
konkurrenceevnen.

Ændringerne betyder nye krav til 
medarbejdernes kvalifikationer og be- 
tyder samtidig, at en del medarbejdere 
er nervøse for at miste deres job og 
nervøse for at skulle gennemgå en ef- 
teruddannelse. Virksomheden bruges 
ofte i forbindelse med virksomhedsbe- 
søg og erhvervspraktik. Eleverne bliver 
bekendt med problemerne, og disse 
problemer danner udgangspunkt for et 
undervisningsforløb om udviklingen 
på arbejdsmarkedet.

Elever og lærer udarbejder en række 
spørgsmål fx:

Kvalifikationskrav til medarbej- 
dere
Omskoling/Livslang uddannelse
Mand/kvindejob
Samarbejde med andre virksom- 
heder
Samarbejde med teknologiske 
udviklingscentre
Produktudvikling
Omkostninger
Produktionsapparatet.

En medarbejder fra virksomheden for- 
tæller om virksomhedens udvikling på 
medarbejdersiden og produktionssiden 
igennem de senere år. Som illustration 
medbringes brochurer og produkter 
fra forskellige perioder.

Efter besøget aftaler virksomheden og 
skolen, at samtlige elever på holdet 
skal i praktik af en uges varighed på 
virksomheden for finde svar på deres 
spørgsmål. Som forberedelse til prak- 
tikopholdet gennemgår alle elever et 
kort elektronikkursus, hvor de stifter 
bekendtskab med relevante arbejds- 
funktioner. Kurset kan fx afholdes på 
skolen, teknisk skole, produktionssko- 
len eller virksomheden.

Virksomheden udarbejder et katalog 
over forskellige arbejdsfunktioner, der 
kan følges i et praktikforløb. Eleverne 
»søger« deres praktikplads efter lyst og 
interesse.

Ud fra elevernes oplevelser på virk- 
somheden, deres besøg på udvikling- 
scentret og på en uddannelsesinstituti- 
on, diskuterer eleverne deres holdnin- 
ger til teknologiens indflydelse fx på 
arbejdet og familien.

Evalueringen kan fx give svar på, om 
det, at alle elever har beskæftiget sig 
med den samme virksomhed, giver et 
tilstrækkeligt nuanceret billede af tek- 
nologiens indflydelse, eller om der 
muligvis skal planlægges et nyt forløb 
med inddragelse af andre virksomhe- 
der og organisationer.
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Hovedområde: 
Arbejdsstyrken
Hvad er arbejdsstyrken?

Pensionister, hjemmearbejdende, 
studerende, arbejdsløse, børn, 15- 
årige, soldater, kvinder, 70-årige, 
mænd, indvandrere, flygtninge, 
iværksættere, offentligt ansatte, …?

Undervisningsforløb: 
Kvalifikationskrav
Under det ordinære praktikophold fik 
nogle af eleverne at vide, at de under 
opholdet skulle klæde sig og opføre sig 
på en bestemt måde. Enkelte elever 
var utilfredse med, at virksomhederne 
stillede den slags krav og mente, at de 
var lige gode, enten de var klædt på 
den ene eller den anden måde, og en- 
ten de brugte tyggegummi eller ej.
Det medfører naturligvis en diskussion 
på holdet, om der var andre ting end 
de faglige kvalifikationer, der havde be- 
tydning for ansættelse i en virksomhed.

Elever og lærer stiller en række spørgs- 
mål, de ønsker at finde svar på:

Hvilken betydning har påklæd- 
ning og personlig hygiejne?
Hvilken betydning har adfærd og 
holdninger?
Er det vigtigt at have selvtillid?
Skal man have initiativ og være 
kreativ?

På holdet diskuterede man derfor hvil- 
ke andre faktorer, der har betydning 
på en arbejdsplads ud over de faglige 
kvalifikationer.

En elev fx fra fotoholdet fotograferer 
alle elever på holdet uden forvarsel. 
Eleverne gør sig nu umage med deres 
udseende m.h.p. en ansættelsessamtale, 
og der tages en ny serie billeder.

I næste modul kommer en arbejdsgiver 
og får en samtale med eleverne om, 
hvad han lægger vægt på hos sine 
ansatte. (Billederne indgår som ud- 
gangspunkt i samtalen). Under denne 
samtale kommer gæsteunderviseren 
ind på emnets andet delområde, nem- 
lig de faglige kvalifikationer.

I samarbejde med gæsteunderviseren 
laver eleverne et rollespil om jobsøg- 
ning, hvor de personlige kvalifikatio- 
ner er den bærende del.

Unge, der selv har prøvet at søge job 
eller praktikplads, kan ligeledes invite- 
res som gæsteundervisere.

Emnet er velegnet til samarbejde med 
dansk, drama og musik. Der kan des- 
uden laves videooptagelser af rollespil, 
fingerede ansættelsessamtaler etc.

I evalueringen kan lærer og elever 
drøfte om de erfaringer, der er gjort 
under projektet, kan bruges alment – 
fx i skolen.
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Undervisningsforløb: 
Det kønsopdelte arbejdsmarked
Udgangspunktet for undervisningen 
kan være mange: En konkret begiven- 
hed, (fx kønsdiskrimination), lønstati- 
stikker, elevernes egne erfaringer er 
blot nogle få eksempler.

I dette undervisningsforløb tages 
udgangspunkt i eleverfaringer.

Et par elever på holdet er i gang med 
at søge fritidsjob. En dreng erfarer, at 
der er et ledigt job i den lokale døgn- 
butik, søger det og får afslag med den 
begrundelse, at det plejer at være piger, 
der ansættes. En lignende oplevelse har 
en pige, der gerne vil være »flaske- 
dreng« i det lokale supermarked. Efter 
disse oplevelser beslutter eleverne at 
undersøge, om der virkelig er et køns- 
opdelt arbejdsmarked.

Arbejdet indledes med at skabe et bil- 
lede af arbejdsmarkedet ved fx at 
undersøge antallet af beskæftigede 
kvinder og mænd, uddannelsesfor- 
hold, løn- og beskæftigelsesforhold. 
Næste fase er at diskutere det skabte 
billede. Der kan fx inviteres gæsteun- 
dervisere fra virksomheder, fagforenin- 
ger og AE Eleverne kan besøge virk- 
somheder, hvor medarbejderne overve- 
jende er kvinder eller mænd.

Elever og lærer udarbejder i fællesskab 
en række spørgsmål, som eleverne 
ønsker svar på fx:

Barrierer i uddannelsessystemet

Løn- og arbejdsforhold på kvinde- 
eller mandsdominerede virksom- 
heder
Fordomme i forbindelse med valg 
af uddannelse og erhverv
Arbejdslivets prioritering i forhold 
til familielivet
Fordele ved flere mænd i »kvind- 
efag« og flere kvinder i »mandefag«.

Eleverne kan benytte studiebesøg, 
omvendt praktik – hvor piger er i prak- 
tik i »mandefag« og drenge er i praktik 
i »pigefag« – , film, artikler, statistikker 
m.m.

Arbejdes afsluttes med udarbejdelsen 
af en rapport fx til brug for undervis- 
ningen i samfundsfag eller uddannel- 
ses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorien- 
tering, en artikel eller andet, hvor ele- 
verne kan redegøre for resultaterne af 
deres undersøgelser.

Evalueringen kan fx vise, hvilke af de 
valgte metoder, der gav størst udbytte, 
og om det afsluttende produkt levede 
op til forventningerne hos afsendere 
og modtagere.

Spørgsmål om ligeværd kan behandles 
på en lignende måde.

Særlige udfordringer til lærer og elever
Når der arbejdes med ligestillings- og 
ligeværdsspørgsmål, vil såvel lærer som 
elev meget hurtigt opleve, at nogle 
personlige holdninger diskuteres, at 
nogle personlige grænser overskrides, 
og at man må tage stilling til, hvad der
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kan føles som ubehagelige spørgsmål. 
Både voksne og børn har nogle opfat- 
telser af, hvad kvinder og mænd kan 
på arbejdsmarkedet- selv helt små 
børn kan give udtryk for deres opfat- 
telser om kvinde- og mandejob: »kvin- 
der har ikke så mange kræfter«- »kvin- 
der er bedre til at passe børn«- »mænd 
er bedst til…..«. Opfattelserne lever 
imidlertid videre, hvilket afspejles i de 
unges uddannelses- og erhvervsvalg, i 
forældres og læreres krav og forvent- 
ninger til de unge og i såvel uddannel- 
sessystemet som på virksomhederne og 
er hermed medvirkende til at skabe 
barrierer for de unge, når de skal have 
en praktikplads, under skolegangen 
etc.

Tilsvarende fastlåste opfattelser har de 
fleste mennesker om andre grupper i 
samfundet og deres tilstedeværelse på 
arbej dsmarkedet.

Det er vigtigt at få synliggjort og 
diskuteret barrierer og fordomme, for 
at eleverne senere kan træffe et uddan- 
nelses- og erhvervsvalg, der er i over- 
ensstemmelse med den enkeltes egne 
ønsker og interesser.

Undervisningsforløb: 
Arbejdsstyrkens vilkår 
på arbejdsmarkedet
I aviserne har et par elever fra holdet 
kunnet læse, at mange unge ikke mere 
har lyst til at uddanne sig inden for 
visse fagområder. Eleverne undrer sig 
over, at interessen for forskellige fag-

områder kan være forskellig fra år til 
år og beslutter sig for at undersøge, 
om det er et modefænomen, eller der 
ligger andre overvejelser bag det at fra- 
vælge de nævnte fagområder.

Derfor udarbejdes en række spørgsmål 
om betydningen af:

løn
arbejdstid 
jobbets prestige
prioritering af fritid/fritidsinteresse
viden om uddannelsen inden der 
træffes valg
forældres holdning
svigtende tilgang til forskellige 
uddannelser.

Spørgsmålene kan belyses ved at invi- 
tere unge, der allerede er i gang med 
de nævnte uddannelser, mennesker, 
der arbejder med de pågældende job, 
lærere fra uddannelsesinstitutioner, virk- 
somhedsledere.

Det bliver klart, at der er flere årsager 
til, at de pågældende uddannelser ikke 
vælges. En af begrundelserne viser sig 
at være arbejdstiderne – specielt udsig- 
ten til natarbejde. Eleverne på holdet 
ved ikke meget om natarbejde, så der 
træffes beslutning om, at undersøge 
forhold i forbindelse hermed nærmere 
gennem fx:

individuel natpraktik, hvor eleven 
følger en, der er på natarbejde
besøg på virksomher/institutioner 
(hele holdet)
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besøg på virksomher/institutioner 
mindre grupper.

Eleverne kan fx undersøge:
Faggrupper der har natarbejde 
Lønmæssige forhold i forbindelse 
med natarbejde
Familiemæssige problemer
Helbredsmæssige problemer.

Eleverne udarbejder som afslutning på 
undervisningsforløbet et katalog over 
de forhold, der spiller ind, når unge 
skal vælge uddannelse og erhverv. Ka- 
taloget kan bruges i forbindelse med 
undervisningen i uddannelses-, er- 
hvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Evalueringen kan fx fortælle om effek- 
ten ved at bruge andre unge som gæste- 
undervisere.

Hovedområde: 
Miljø og ressourcer
Hvad er miljø og ressourcer?

Naturen Forbrug Råstoffer 
Arbejdsmiljø Arbejdskraft 
Økonomi Genbrug Kapital 

Arbejdet med dette emne betyder også 
arbejde med holdninger og værdiop- 
fattelser.

Herunder følger en række udsagn, 
som kan danne udgangspunkt for en

diskussion med eleverne forud for ar- 
bejdet med emneområderne. Andre ud- 
sagn fra aktuelle debatter, elevopfattel- 
ser osv. kan bruges på samme måde.

Miljøtiltag skaber arbejdspladser
Miljøforbedringer koster mange 
penge og koster arbejdspladser
Den enkelte skole kan skabe et 
bedre arbejdsmiljø inden for de 
eksisterende rammer
Indretning, rengøring, farver og 
udsmykning har betydning for 
arbejdsmiljøet
Et rent miljø giver øget turisme
Genbrug giver arbejdspladser
Ressourcerne kan udnyttes bedre
Arbejdsglæde er en vigtig ressour- 
ce
Udvikling af ny teknologi og 
produktionsmetoder kan forbedre 
udnyttelsen af ressourcer
Økologiske produkter giver flere 
arbejdspladser.

Undervisningsforløb: 
Arbejdsmiljø
En rundspørge på holdet viser, at en 
meget stor del af eleverne har fri- 
tidsjob. Samtidig viser det sig, at kun 
en meget lille del af eleverne har den 
fornødne viden om arbejdsmiljøregler. 
Elever og lærer finder det derfor rime- 
ligt at gå i gang med et undervisnings- 
forløb om dette emne.
Det besluttes desuden, at holdet vil 
lave en lille folder om de vigtigste reg- 
ler til deres jævnaldrende kammerater 
på skolen.
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Undervisningsforløbet begynder med 
den teoretiske del: fremskaffelse og gen- 
nemlæsning af regler, brochurer, artik- 
ler m.m. Der skelnes mellem fysisk 
arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø.

Elever og lærer udarbejder derefter en 
række spørgsmål fx:

Hvorfor er det så vigtigt at undgå 
tunge løft?
Hvorfor må de helt unge ikke ar- 
bejde alene om aftenen?

Hvorfor skal der være en grænse 
for den ugendige arbejdstid for 
skoleelever?
Kan man miste sit arbejde, hvis 
man kræver, at arbejdsmiljøregler- 
ne overholdes?
Hvordan kan man undgå at kom- 
me til skade, mens man er på ar- 
bejde?
Hvem har ansvaret for, at arbejds- 
miljøreglerne overholdes?
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Eleverne kan fx besøge virksomheder, 
de kender fra tidligere besøg eller 
praktikophold, for at finde svar på 
deres spørgsmål.

Svarene diskuteres med gæsteundervi- 
sere fx fra Arbejdstilsynet eller 
Bedriftsundhedstjenesten. Man kan 
også benytte skolens sikkerhedsrepræs- 
entant, en arbejdspsykolog eller en 
ergoterapeut.

Folderen udarbejdes og uddeles evt. i 
forbindelse med en temadag eller lign.

I evalueringen kan det evt. drøftes, om 
og hvorledes den viden og erfaring ele- 
verne har opnået gennem arbejdspro- 
cessen vil få indflydelse på deres frem- 
tidige holdning til arbejdsmiljøspørgs- 
mål på fritidsjobbet og på skolen.

Undervisningsforløb: 
Selvstændig/lønmodtager (forskel- 
lige indtjenings- og livsformer)
Eleverne har været i praktik og disku- 
terer deres oplevelser i klassen. De har 
været i virksomheder af forskellig 
størrelse og type og undrer sig over 
hvor forskellige arbejdsvilkår, de har 
mødt blandt selvstændige og lønmod- 
tagere.
De beslutter derfor sammen med lære- 
ren at undersøge disse to gruppers vil- 
kår på arbejdsmarkedet. De ønsker at 
undersøge sammenhængen mellem 
arbejde, fritid og familie, og om vil- 
kårene er ens for alle selvstændige og 
alle lønmodtagere.

Efter aftale med læreren deler eleverne 
opgaven således, at hold A arbejder 
med de selvstændiges vilkår, og hold B 
arbejder med lønmodtagernes vilkår.

Inden eleverne begynder på opgavefor- 
muleringen, forsøger hvert hold at teg- 
ne et portræt af henholdsvis selvstæn- 
dige og lønmodtagere.
Dernæst udvælger hver elev en virk- 
somhed, hvor de er i praktik 1 dag og 
følger henholdsvis en selvstændig og 
en lønmodtager fx:

Selvstændig Lønmodtager

damefrisør, ekspedient,
landmand, kontorassistent,
købmand, afdelingsleder,
revisor, regnskabschef,
direktør for egen direktør
virksomhed

Eleverne beskriver herefter praktikvær- 
tens arbejdsdag og funktioner samtidig 
med, at der stilles en række spørgsmål, 
som eleverne har udarbejdet som for- 
beredelse til praktikken.

Hold A har i samarbejde med læreren 
udarbejdet følgende spørgsmål:

Arbejdstid og arbejdsopgaver for 
virksomhedsejeren
Arbejdets indflydelse på familie og 
fritid
Tilfredsheden med arbejdstidens 
længde
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Omfang af ferier og fridage
Begrundelse for at blive selvstæn- 
dig fx: indtjening, ulyst til at være 
ansat
Fordele og ulemper ved at være 
selvstændig
Organisering/netværk.

Besvarelser og erfaringer fra praktikken 
samles, og eleverne tegner et nyt por- 
træt af en selvstændig erhvervsdrivende 
ved at finde de fælles udsagn.

Hold B har i samarbejde med læreren 
udarbejdet følgende spørgsmål:

Arbejdstid og arbejdsopgaver for 
lønmodtageren
Arbejdets indflydelse på familie og 
fritid
Begrundelse for at være lønmod- 
tager fx løn, ferie, sikkerhed
Forskellen ved at være ansat som 
leder og være leder af egen virk- 
somhed
Ønsker om at blive selvstændig
Organisering/ netværk.

Besvarelser og erfaringer fra praktikken 
samles, og eleverne tegner et nyt por- 
træt af en lønmodtager ved at finde de 
fælles udsagn.

De to portrætter sammenlignes og for- 
skelle og lighedspunkter diskuteres. 
Eleverne prøver at finde de elementer 
hos de to grupper, der giver en »beløn- 
ning« fx tryghed i ansættelsen, glæden 
ved at skabe, …

I evalueringsfasen kan de første og de 
sidste portrætter sammenlignes og 
diskuteres.
Vanskeligheder i forbindelse med at 
tegne portrætterne fx uens vilkår for 
de selvstændige, lønmodtageres for- 
skellige status, drøftes.

Undervisningsforløb: 
Landbrug/værdiopfattelse
Intensivt landbrug- økologisk land- 
brug. Eleverne diskuterer i klassen 
hvilke produkter, der er bedst og sun- 
dest, og under diskussionen opdager 
eleverne ret hurtigt, at det er holdnin- 
ger i højere grad end viden, diskussio- 
nen afspejler.

Eleverne beslutter, at en forudsætning 
for, at de kan tage stilling til produk- 
tion og produkter fra de to typer land- 
brug, er mere viden om de to land- 
brugsformer. Eleverne foreslår, at ar- 
bejdet skal afsluttes med tilrettelæggel- 
se af en »grøn« temadag på skolen.
En økologisk landmand og en inten- 
siv-landmand inviteres som gæsteun- 
dervisere.
Næste fase i forløbet er gennemførelse 
af et landbrugsspil, hvor eleverne prø- 
ver at drive et landbrug- intensivt eller 
økologisk.

Med baggrund i den indsamlede viden 
formulerer lærer og elever en række 
problemstillinger, de vil beskæftige sig 
med fx:

Indtjening i de to typer landbrug
Arbejdstid i de to typer landbrug
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Brug af kemikalier
Tilskudsordninger
Afsætningsmuligheder.

Før eleverne går i gang med indsam- 
ling af viden, kan de gøre sig klart, 
hvilke holdninger og hvilke forvent- 
ninger, de har til de problemstillinger, 
de skal beskæftige sig med.

I forløbet med at indsamle viden, kan 
man fx benytte sig af »week-end-prak- 
tik«, hvor en eller flere elever følger ar- 
bejdet på en gård gennem en hel week- 
end, statistikker fra fx landbrugsor-

ganisationer o.l., studiebesøg i økolo- 
giske fødevareforretninger eller inter- 
views af forbrugere.

Temadagen kan byde på foto-monta- 
ger, eksempler på produkter fra de to 
landbrugsformer, økologiske og tradi- 
tionelle varer, smagsprøver etc.

I evalueringen kan eleverne tage stil- 
ling til i hvilket omfang , de har ænd- 
ret holdninger under forløbet og på 
hvilken måde, det kan præge fremti- 
dige forbrugsvaner.
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