
 

 



Forord  
Undervisningen i UEA er en obligatorisk, timeløs, klasseorienteret undervisning, der 
foregår fra 1.-10. klasse. 
Den er en del af klasselærernes ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er ansvarlig for den individuelle vejled-
ning. 
 

 
 
Fire UU-centre i Region Sjælland er gået sammen om at udarbejde materialet ”Mig 
selv og min fremtid”, som kan bruges til, at eleverne lærer sig selv, deres stærke og 
mindre stærke sider - og ikke mindst deres kompetencer at kende, inden de skal til 
at tænke alvorligt over, hvilken ungdomsuddannelse de gerne vil i gang med efter 
9. eller 10. klasse. Materialet kan ligeledes få eleverne til at begynde at gøre sig 
tanker om, hvilken form for karriere, de vil stile efter. 
 

Alle skal have lov til at drAlle skal have lov til at drøømmemme……

 
 
I 8. og 9. klasse har eleverne også mulighed for at komme i erhvervspraktik. Mange 
begynder at få fritidsjob, og i det hele taget stifter de fleste bekendtskab med er-
hvervslivet i praksis. Derfor er der i materialet også afsnit, som afhandler værdier, 
uddannelsesmuligheder, fritid m.m. 
Vi har forsøgt at lave et materiale, som dækker alle de aktuelle områder for en god 
UEA-undervisning for 7.-8.klasse. Det er opdelt i lærer- og elevmateriale og er lige 
til at downloade og kopiere. Uddannelsesvejlederen står gerne til rådighed med en 
printet kopi og er i øvrigt parat til at fortælle om materialet på lærer-/teammøder. 
Vi håber, at rigtig mange vil benytte denne mulighed ved at anvende materialet i 
mappen. 
Efterfølgende kan vores andre materialer også bruges. De kan downloades - enten 
fra det lokale UU’s hjemmeside eller fra www.uurs.dk .  
 
 
 



Uddrag af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen: 
 
Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 
2009, med de ændringer, der følger af lov nr. 486 af 11. maj 2010, § 5 i lov nr. 624 
af 11. juni 2010, § 2 i lov nr. 630 af 11. juni 2010, § 1 i lov nr. 640 af 14. juni 2010 
og § 2 i lov nr. 641 af 14. juni 2010. 
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 50, stk. 4, gælder først fuldt ud fra den 1. 
januar 2011, jf. § 5 i lov nr. 624 af 11. juni 2010 om ændring af lov om en børnefa-
milieydelse (Ungeydelse for 15-17 årige, mulighed for at standse unge-ydelsen, 
m.v.). 
Kapitel 1  
Folkeskolens formål 
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære 
mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for an-
dre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med na-
turen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til eg-
ne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår bl.a. det obligatoriske emne: 
3) uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. 
Stk. 2. Undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 
skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
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Indledning  
 
Opgaverne til emnet skole handler dels om det rent faktuelle om, hvor man kan gå i 
skole og hvad man skal lære, dels om elevernes kompetencer og dels om betyd-
ningen af gode arbejdsvaner. 
 
Eleverne får gennem dette arbejde en forståelse for, at deres skolegang har betyd-
ning for mulighederne efter endt skolegang. 
 
I 9. klasse skal eleverne bedømmes, om de er uddannelsesparate til en ungdoms-
uddannelse. At blive uddannelsesparat er ikke kun knyttet til 9. klasse. Hele skole-
forløbet handler om at blive klar, og i 8. klasse starter processen omkring elevernes 
uddannelses-planlægning.  
 
Når eleverne har mulighed for at arbejde med og at forstå, hvad der skal til for, at 
de er uddannelsesparate, er de langt mere kvalificerede medspillere i deres eget 
liv. 
 
Opgaverne varierer fra involverende til orienterende. 
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Det skal du vide  (lærerark 1) 
 
Eleverne i 7. klasse skal have kendskab til de muligheder, de har for at opfylde de-
res undervisningspligt.  
 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet  
 
www.efterskole.dk 
 
 
Sådan kan der arbejdes med efterskole og private skoler 
 
Klassen deles op i interessegrupper, der arbejder med forskellige skoletyper med 
henblik på at få svar på en række spørgsmål og at lægge resultatet frem for klassen 
i form af foredrag, plancher, overheadtransparenter eller lignende. 
Grupperne skaffer materialer fra skolerne og undersøger fx: 
 
� Hvad er specielt ved efterskolerne? 

� Fordele og ulemper ved at gå på efterskole? 

� Hvilke fag og fritidstilbud er der? 

� Hvad koster det? 

� Afhængigt af de lokale forhold kan samme model bruges til undersøgelse  
 af  forskellige privatskoler. 

� Når eleverne har læst om og arbejdet med efterskoler og private skoler,  
 skal de dele deres viden med resten af klassen ved et kort oplæg om  

 deres ”skole”. 

� I kan eventuelt få besøg fra en efterskole eller privatskole eller selv  
 besøge en. 
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Det skal du vide  (lærerark 2) 
  
Indenfor de næste par år skal eleverne til afgangsprøver. Meningen med dette for-
løb er, at de skal kende prøvernes karakter og omfang. Materialet er tænkt som en 
fælles orientering i klassen, og der er derfor ingen særskilte elevopgaver. Denne 
gennemgang kan evt. lægge op til videre drøftelse i elevsamtalen 
 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet  
 
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/ 
 
 
Gennemgang af undervisningspligt og prøver 
 
Disse to emner gennemgås af læreren, som en almenviden for eleverne. 
 
 
Undervisningspligt 
 
Et barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, det fylder 
seks år. Der er 10 års undervisningspligt i Danmark, men ingen skolepligt. 
I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Til gengæld er der ingen skolepligt. Det 
betyder, at forældre selv har ret til at vælge, på hvilken måde deres børn skal un-
dervises. Langt de fleste vælger folkeskolen til deres børn, men der findes også 
alternativer, såsom hjemmeundervisning eller undervisning på en friskole eller en 
privat grundskole. 
Folkeskoleområdet reguleres af folkeskoleloven, mens bestemmelsen om under-
visningspligt følger af grundlovens §76 : 
 

 

”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkesko-
len. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, 
der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige 
at lade børnene undervise i folkeskolen.” 



SKOLEN___________________________________________ 

 - 5 - 

Afsluttende prøver i folkeskolen 
 
Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne aflægge syv obligatoriske prøver, der 
består af fem bundne og to prøver til udtræk. Prøverne i 10. klasse er frivillige. 
 

 
 
 
 
Prøvefagene i 9. klasse 
 
Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af bundne prøver og prøver til ud-
træk indenfor naturfag og humanistiske fag. Det fremgår af folkeskolelovens § 14, 
stk. 2.  
 
Valgfag 
 
En elev kan vælge at indstille sig til folkeskolens afgangsprøver, hvis eleven har 
afsluttet undervisningen i det pågældende skoleår. Det fremgår af folkeskolelovens 
§ 14, stk. 3 og gælder for følgende valgfag: 
 
Folkeskolens 10. klasse-prøver 
 
Prøverne i 10. klasse er frivillige. Eleverne kan vælge at indstille sig til at aflægge 
10. klasse-prøver i et eller flere af fagene: 
Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik/ kemi  
Elever i 10. klasse kan også indstille sig til at aflægge folkeskolens bundne af-
gangsprøver (det vil sige dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi). Det fremgår af 
folkeskolelovens § 19 f, stk. 1.  
 
Endelig kan eleverne vælge at kombinere prøverne, således at den enkelte elev 
vælger at aflægge 10. klasse-prøver i et eller flere fag og vælger en eller flere af 9. 
klasses bundne afgangsprøver i andre fag. 
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Det skal du vide  (elevark1) 
 
 
Din gruppe har valgt at undersøge  
 
_________________________  
         skolens navn 
 
 
1. Gå ind på skolens hjemmeside. Er det en efterskole, kan I finde den på 
www.efterskole.dk. Hvis det er en privatskole, skal I søge på skolens navn  
 
 
2. Undersøg, hvad er specielt ved efterskolen/privatskolen? 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
3. Hvor mange elever går på skolen? 
 
_______________________________________________ 
 
 
4. Hvad koster det at gå på skolen? 
 
_______________________________________________ 
 
 
5. Hvilke fag tilbyder skolen? 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 
6. Hvilke fritidstilbud er der?   
 
______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
7. Lav et oplæg om skolen, som I skal holde for resten af klassen.                              
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Hvad lærer man om i det timeløse fag UEA?  (lærerark) 
 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet 
 
Faghæfte 22, som kan findes på UVMs hjemmeside 
 
 
Gennemgå de 3 typer trinmål, så eleverne får den første forståelse af, at de 
gennemgår en udvikling 
 
Stk. 1. 
Formålet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den 
enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, for-
står værdien af livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foreta-
ge karrierevalg. 
 
Stk. 2. 
Gennem undervisningen skal eleven opnå færdigheder og kvalifikationer til at forbe-
rede uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der dels ind-
drager den enkeltes forudsætninger og kompetencer, dels de uddannelses- og er-
hvervs-mæssige muligheder på baggrund af samfundets behov. Ved at inddrage 
det omgivende samfund får eleven kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt 
i forhold, historie, kultur og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejds-
marked i en global verden. 
 
Stk. 3. 
Undervisningen skal ses i sammenhæng med den individuelle uddannelsesplan-
lægning og således medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne evner, forud-
sætninger og kompetencer. Eleven bliver i stand til at udarbejde en personlig ud-
dannelsesplan til videre uddannelse 
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Trinmål - uddannelses-,  
erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering - synoptisk 
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at 
 
 

Det personlige valg  

Trinmål efter 
3. klassetrin  

Trinmål efter 
6. klassetrin  

Trinmål efter 
9. klassetrin  

udtrykke egne drømme 
og forventninger 

formulere egne 
styrkesider 

og interesser 

anvende viden om 
egne kompetencer og 

forudsætninger 

give eksempler 
på forskellige 

menneskers hverdag 

give eksempler på 
forskellige menneskers 

karriereforløb 

gøre rede for samspillet 
mellem kompetenceudvik-

ling, karriere og livslang 
uddannelse 

gengive enkle 
informationer 

anvende forskellige 
former for 

informationssøgning 

søge og anvende 
informationer om 

uddannelse og erhverv 

  
redegøre for og anvende 

viden om krav og indhold i 
ungdomsuddannelserne 

kende til enkle faglige 
begreber om 

uddannelse og erhverv, 
som har relation til 
elevernes hverdag 

gøre rede for folkeskolens 
undervisningstilbud 

og andre muligheder 
for at opfylde 

undervisningspligten 

anvende faglige 
begreber, som har 

relation til 
karriereplanlægning 

 

samtale om faglige 
begreber, som har 

relation til elevernes 
uddannelsesplanlægning 

 

træffe enkle valg træffe personlige valg og 
begrunde dem 

Udarbejde 
en personlig 

uddannelsesplan 
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Uddannelse og erhverv 

Trinmål efter 
3. klassetrin  

Trinmål efter 
6. klassetrin  

Trinmål efter 
9. klassetrin  

give eksempler på 
job og erhverv fra 

eget nærmiljø 

beskrive sammenhæng 
mellem skolegang og 
senere uddannelse 

og erhverv 

udtrykke viden om  
sammenhæng mellem 

uddannelsesveje 
og erhvervsmuligheder 

 
beskrive typiske  

erhverv  
i lokalområdet 

beskrive  
erhvervsmuligheder  

lokalt, nationalt 
og internationalt 

 
give eksempler på job 

med tilknytning 
til udlandet 

kende til 
internationalisering i 

uddannelse og erhverv 

give eksempler 
på ideer 

omsætte ideer 
gennem praktiske 

undervisningsforløb 

forholde sig til innovation 
og iværksætteri 

 
Give eksempler på  

forskellige  
kommunikationsformer 

Vælge relevante  
former for uddannelses- 

og jobsøgning 
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Arbejdsmarkedet  

Trinmål efter 
3. klassetrin  

Trinmål efter 
6. klassetrin  

Trinmål efter 
9. klassetrin  

give eksempler på 
lønnet og 

ulønnet arbejde 

give eksempler på 
forskellige typer 
virksomheder 
og brancher 

analysere 
arbejdsmarkedsforhold, 

herunder vilkår for 
medarbejdere og 

selvstændige 

fortælle om enkle 
produktionsforløb 

beskrive lokale 
virksomheder med 

iværksætterbaggrund 

kende til muligheder 
for at etablere og 

drive egen virksomhed 

 
give eksempler på det 

internationale samspil på 
arbejdsmarkedet 

kende til 
det globale 

arbejdsmarked 

deltage i diskussioner 
om klassens 

undervisningsmiljø 

kende regelsæt om 
undervisnings- og 

arbejdsmiljø 

anvende regler om 
undervisnings- og 

arbejdsmiljø 

samtale om 
drenge- og pigeroller 

og om ligeværd 
mellem mennesker 

diskutere ligheder og 
uligheder på 

arbejdsmarkedet, bl.a. i 
forbindelse med 

køns- og kulturforskelle 

forholde sig til ligestilling 
og ligeværd i 

uddannelsessystemet og 
på arbejdsmarkedet 

samtale om  
forskellige familiemønstre 

og netværk 

diskutere livskvalitet og 
værdier i forhold til  
familieliv, fritidsliv,  

uddannelsesliv, arbejdsliv 
og samfundsliv 

anvende viden om 
levevilkår og 

livsformer 
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Konsekvenser ved valg  (lærerark) 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet  
  
www.ug.dk 
  
Det er vigtigt, at eleverne forstår konsekvens af valg og fravalg af tysk/fransk.  
Ved fravalg er det vigtigt, at eleven får en samtale med uddannelsesvejlederen. 
 
Det store valg 
 
De fire gymnasiale uddannelser adskiller sig fra hinanden blandt andet ved de fag, 
de indeholder: 
Højere handelseksamen (HHX) indeholder sprogfag samt en del erhvervsrettede 
fag inden for virksomheds- og samfunds-økonomi. 
Højere teknisk eksamen (HTX) indeholder en del teknologiske og naturvidenskabe-
lige fag. 
Studentereksamen (STX) og højere forberedelseseksamen (HF) indeholder fag 
bredt inden for det humanistiske, natur-videnskabelige og samfundsvidenskabelige 
fagområde. 
Men der kan også være forskel på undervisningsmiljøet. HTX har fx en del værk-
stedsundervisning, HF foregår i et skolemiljø, der er lagt an på voksne osv. 
Med alle de gymnasiale uddannelser kan du søge optagelse på en videregående 
uddannelse, men dine valg af fag er ikke uden betydning. På mange uddannelser 
er der nemlig også krav om bestemte fag på bestemte niveauer. Det kaldes speci-
fikke adgangskrav. Niveauerne hedder A, B og C-niveau, hvor A er det højeste. 
 
 
 
Krav for at blive optaget på en gymnasial uddannelse 
 
For at være sikker på at blive optaget til enten højere handelseksamen (HHX), hø-
jere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du opfylde alle de 
herunder nævnte betingelser: 
Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der 
svarer til folkeskolens 9. klasse. 
Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 
Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens 
regler. 
Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. 
Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som 
tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig. 
Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til opta-
gelsesprøve af skolen eller Uddannelsesvejlederen.   
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Vælger du 10. klasse 
 
Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller 
en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, en-
gelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. 
klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve el-
ler som 10. klasse-prøve. 
Vælger du at aflægge 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, skal du af-
lægge både de skriftlige og de mundtlige prøver. 
Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter 
konkret vurdering. Det er i så fald lederen af den skole, du har søgt optagelse på, 
der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve eller faglig test i 
et eller flere fag. 
Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprø-
ve. 
 
 
EUX: Gymnasial EUD 
 
EUX giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med din er-
hvervsuddannelse. 
Med andre ord er du ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen, hvis 
du gennemfører EUX.   
Bagefter kan du altså læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som per-
soner med gymnasial eksamen. Du får det man kalder 'generel studiekompetence’. 
 
Hvad indgår i en EUX 
 
Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse tage dansk på A-niveau, engelsk på B-
niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau. 
Derudover skal du have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Af disse 
skal mindst to fag være på B-niveau eller højere. 
Du skal lave en større skriftlig opgave. 
Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag. 
Uddannelsestiden for at gennemføre ovenstående varierer fra EUX-forløb til EUX-
forløb, men alt i alt vil uddannelsestiden være længere end den "normale" længde 
for den pågældende erhvervsuddannelse. 
Forløbet afsluttes med eksamen og du får ud over de sædvanlige erhvervsuddan-
nelsesbeviser udstedt EUX-bevis med karakterer. 
 
Hvilke uddannelser  
Læs på ug.dk, hvilke uddannelser, der udbyder EUX. Spørg din Uddannelsesvejle-
der. 
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Den kommunale ungdomsskole (lærerark 1) 
 
I den kommunale ungdomsskole kan eleverne på mange måder dygtiggøre sig. 
Ungdomsskolen har ofte tilbud om undervisning i skolefagene og en bred vifte af 
tilbud af fritidsaktiviteter. De unge kan bruge disse aktiviteter som dokumentation 
senere i livet 
 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet 
 
Hjemmeside for den lokale ungdomsskole. 
Lad eleverne arbejde to og to med hjemmesiden og find ud af, hvilke tilbud der er. 
Her er det relevant at undersøge, om eleverne kan opfylde deres undervisningspligt 
ved at gå i ungdomsskolen. 
Invitér medarbejdere fra ungdomsskolen på besøg i klassen 
Det vil også være relevant at se på, om ungdomsskolen har nogle tilbud om hel-
tidsundervisning. Det kan være erhvervsklasse eller heltidsundervisning 
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Den kommunale ungdomsskole  (elevark 1) 
 
I den kommunale ungdomsskole kan du arbejde både med fag, du kender fra sko-
len og med dine fritidsinteresser, og du kan komme på spændende rejser. Det, du 
lærer i ungdomsskole, kan du tage med dig videre på din uddannelses- og jobvej. 
 
Hvad laver man i den kommunale ungdomsskole?  
 

� I skal arbejde sammen to og to… 

� Gå ind på ungdomsskolens hjemmeside! 
 

1. Hvad kan man gå til i ungdomsskolen? 
 

 
 
2. Hvornår kan man starte i ungdomsskolen? 
 

 
 
3. Har ungdomsskolen heltidsundervisning? 
 

 
 
4. Hvad kunne du tænke dig at gå til? 
 

 
 
5. Hvad kan du få ud af at gå til noget i ungdomsskolen? 
 

 
 
6. Ungdomsskolen har også en ungdomsklub. Hvad er det? 
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Hvem er jeg?  (lærerark) 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet  
 
Byg dig selv op med ord 
 
Denne øvelse går systematisk til værks med beskrivelsen af ”mig selv”. Det er fast-
lagt på forhånd, hvilke sider af eleven, der skal beskrives, men det er stadigvæk 
eleven selv, der formulerer og vælger ordene. 
Ud fra spørgsmålene på elevark 2 skal eleven vælge en række ord, der kendeteg-
ner ham/hende. Dernæst placeres alle ordene på tegningen af den person, der er 
på elevark 1 i forstørret udgave. Nogle af spørgsmålene kræver en gennemgang, 
før eleverne går i gang med opgaven. 
Se elevark 1 og 2 
 
Collage 
Hvad er mit hoved fuldt af? 
 
Eleverne i en klasse kender normalt hinanden temmelig godt. Alligevel er der nogen 
i klassen, der kender hinanden bedre end andre. Erfaringen viser, at mange elever 
kun viser en lille del af sig selv i skolen, og at nogle elever i en klasse tager eller får 
en rolle, som skjuler nogle andre sider 
 
Materiale: 
- en stor stak ugeblade, billedblade, aviser, reklamer og lign. 
- 1 stk. planchepapir til hver elev 
- lim, saks og farver 
Se elevark 3 
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Hvem er jeg?  (elevark 1) 
 
Byg dig selv op med ord 

 

 

På næste side er der en række spørgsmål. 
Spørgsmålene skal besvares med ord, som du 

bagefter kan sætte på denne figur. 

Forestil dig, at 
denne figur er dig. 
Du skal nu i gang 
med at placere 

en masse ord på 
figuren, som fortæller 

noget om dig 
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Hvem er jeg?  (elevark 2) 
 
 
Byg dig selv op med ord 
 
  1. Beskriv din højde 

  2. Beskriv din kropsbygning 

  3. Hvilke ansigtstræk har du? 

  4. Hvilken hårfarve har du? 

  5. Hvor gammel er du? 

  6. Hvordan taler du? 

  7. Hvordan lugter/dufter du? 

  8. Hvilke særlige kendetegn er der ved dit udseende? 

  9. Hvilket tøj går du i? 

10. Hvad spiser du? 

11. Hvad er du god til? 

12. Hvilke svagheder har du? 

13. Hvilke ambitioner har du? 

14. Hvad er du bange for? 

15. Hvordan har du det med din hverdag? 

16. Hvordan opfatter du dig selv? 

17. Hvilke fritidsinteresser har du? 

18. Hvilket job interesserer dig? 

19. Hvordan er dit forhold til din familie? 

20. Hvordan er dit forhold til dine kammerater? 

 
 
 
 
Når du har valgt nogle ord til hvert spørgsmål, skal du overveje, om ordene dækker 
alle sider af dig.  
Hvis ikke, føjer du de ord til, som mangler. 
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Hvem er jeg? (elevark 3) 
 
 
Collage om mig selv 
 
Du skal nu i gang med at lave en collage om dig selv. 
 
Riv først nogle billeder ud, som du synes: ” Det har absolut noget med mig at gøre”. 
Det kan være noget, som du godt kan lide eller absolut ikke kan lide. Noget som du 
frygter, noget som du drømmer om. Noget der ligner dig selv eller dele af dig selv. 
Du kan rive eller klippe i billeder og tekst. 
 
Sæt det herefter sammen til en collage. Collagen er sammensat af enkeltdele, men 
udgør en helhed, når den er færdig. Den er et billede. 
 
Når I er færdige, hænges alle collager op i klassen, så I kan kigge på hinandens 
billeder. 
 
I sætter jer nu sammen i en rundkreds og fortæller efter tur, hvad de enkelte dele af 
collagen betyder. Når én har fortalt, kan resten af klassen spørge ind til det fortalte. 
Det er vigtigt, at I er koncentrerede i denne runde. 
 
Du skal til slut lave et referat af det, du har sagt om din collage. 
Sæt jer sammen to og to, så I kan hjælpes ad med at huske det hele. 
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Lektielæsning  (lærerark) 
 
Lektier er et belastet ord! Man kan vælge at kalde det hjemmearbejde eller opgaver 
eller at tage tyren ved hornene og bruge det ord, som stadig bruges af mange og 
som eleverne vil støde på igen og igen. 
Formålet med dette undervisningsforløb er at få eleverne til at forholde sig mere 
positivt til lektier ved at droppe den løftede pegefinger og i stedet give dem nogle 
redskaber. Væsentligt er det ikke at dosere én bestemt korrekt måde at læse lektier 
på, men udbyde en bred vifte af muligheder, som kan imødekomme de mange for-
skellige læringsstile.  
Undervisningen strækker sig over ca. 6 lektioner, og det er vigtigt hver gang at no-
tere de små sejre, ligesom det er godt at vende tilbage til emnet med jævne mel-
lemrum. At gøre eleverne til gode ”lektielæsere” eller ”hjemmearbejdere” vil ikke 
blot øge deres indlæring her og nu, men ruste dem til at komme godt i gang med 
ungdomsuddannelserne. 
 
1.lektion:  
Introduktion 
Bed eleverne skrive alle de associationer, de får til det ord, du om lidt skriver på 
tavlen. Skriv ”Sommerferie” og ” Fest ”og hør deres tankerækker. Skriv derpå ”Lek-
tier”. Skriv alle de negative ord på tavlen og tal om, at lektier jo er uundgåelige, så 
hvordan kan vi dreje det over til noget positivt?  
Uddel elevark 1 og aftal, hvornår de starter med at tage tid på 1 uges lektier. 
 
2. + 3. lektion: 
Uddel elevark 2. Tag den individuelle opgave på klassen og lad dem derefter arbej-
de i grupper. 
 
4. lektion: 
Brug din mobiltelefon eller et minutur og sæt det på 10 -15 min. uden at fortælle 
hvorfor. Hør hvordan det går med ændringerne af lektielæsningspladsen. Når uret 
ringer, uddeles elevark 3. Gennemgå den og lad dem få god tid til at debattere 
hvert enkelt råd. Kan de genkende situationen? Har de selv nogen gode ideer? 
 
5.+ 6. lektion: 
Følg op på elevark 3 om ”Blokeringer”. Introducer elevark 4. 
 
N.B. Man kan enten køre alle 4 elevark i løbet af en uge eller tage et elevark om 
ugen – fx mandag – og lade dem afprøve teknikkerne derhjemme hele ugen. Eller 
en kombination af disse. 
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Lektielæsning  (elevark 1) 
 
Der er mange måder at læse lektier på, - og der er ingen, som er mere rigtige end 
andre! Måske har du fundet en metode, som fungerer for dig? Den kan sikkert blive 
endnu bedre ved nogle små ændringer. Måske har du stadig problemer med lektie-
læsningen. Frisk mod! Her kommer noget godt til dig! 
Besvar spørgsmålene her, så grundigt du kan. Gå derefter sammen med en anden 
og sammenlign svarene. Derefter finder I et andet par og sammenligner nu alle 4 
jeres svar. Husk, at intet er forkert. Men der er næsten altid mulighed for en forbed-
ring, - stor eller lille. Til sidst taler I om det i klassen, så I kan lære af hinanden. 
 
� Hvornår laver du som regel lektier? 

(Lige efter skole? Før eller efter aftensmaden? I weekenden?): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
� Hvornår er du mest oplagt?:  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
� Hvad er årsagen?: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
� Hvor tit laver du lektier? Hver dag? Et par gange om ugen? Weekend? 

 
_____________________________________________________________ 
 
 
Opgave : I en hel uge (inklusiv weekend) tager du tid på din lektielæsning. 
Indsæt resultatet i et ugeskema. Er der noget, du undrer dig over?  
Var det en ”normal” uge? Du kan også tage tid i en uge, hvor der er mange store 
skriftlige opgaver. 
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Lektielæsning  (elevark 2) 
 
Individuel opgave:  
 
� Hvor laver du lektier? 

Luk øjnene og se din lektielæsningsplads for dig! Er der plads? Lys? Ro? Rart at 
være? Hvad får du øje på, når du løfter blikket fra lektierne? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
� Hvad fungerer godt?:  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
� Hvad synes du, der mangler?  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Gå sammen med 3 andre og sammenlign jeres svar. 
 
Fælles opgave :  
I 4 skal nu beskrive den ideelle lektielæsningsplads. 
Lav en liste over alle de ting, som skal være opfyldt. 
Bagefter tegner I den på et stort stykke papir og fremlægger for de andre. 
 
Diskutér til sidst, hvad man kan gøre, hvis det ikke er muligt at få opfyldt alle sine 
ønsker. Husk, at små ændringer kan gøre en stor forskel! 
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Lektielæsning  (elevark 3) 
 
Blokeringer 
 
Vi kender alle til at udskyde og udskyde en opgave til det er sen aften og man er 
træt. Kunsten er derfor at komme i gang, inden opgaven begynder at hænge som 
en dårlig samvittighed. Her kan du med fordel bruge: 
 
Minutursmetoden 
 
Drik et stort glas vand. Det får hjernen til at arbejde effektivt. 
Sæt uret til at ringe om 15 min. I den tid må du ikke gøre andet end at koncentrere 
dig om opgaverne. 
Hold 10 minutters pause. Rejs dig og stræk kroppen, spis evt. et æble, drik et glas 
vand…(spis ikke for meget, så bliver du sløv) 
Når uret ringer, tager du igen 15 min. med opgaverne. Så holder du pause 10 min. 
osv. 
NB. Hvis du kommer godt i gang med din stil eller andet, er det selvfølgelig ok at 
fortsætte. Men de fleste mennesker kan ikke koncentrere sig mere end max 20 – 40 
minutter. Har du rigtig svært ved det, kan du starte med at lave opgave i 10 min., 
holde pause i 10 min. osv. og så kan du træne dig op. 
 
Opgave:  
 
Lav en liste over, hvad der får dig til at gå i stå i lektierne (dagdrømmeri, SMS, fa-
cebook, YouTube, ulyst, træthed) 
Skriv et løsningsforslag ud for hver ting. Måske kan du bruge nogle af de gode råd 
her: 
  
De gyldne råd om lektielæsning 
 
Lov dig selv en belønning for at lave lektier. Aftal med dig selv, at når fysikrapporten 
er færdig, må du fx se dit yndlingsprogram i TV. 
 
Sæt klare tidsfrister for dig selv. Tidsfrister, som er realistiske og som du ved, at du 
kan overholde. 
 
Prioritér din liste. Streg ud efterhånden. Kan du ikke beslutte, hvad du skal starte 
med, så tag en terning og lad hvert tal svare til en opgave på listen. Lander den på 
2, skal du fx lave matematik… 
 
Tag det sværeste / kedeligste på listen først. Så vil alt det andet føles som en leg. 
 
Lav lidt hver dag på større opgaver som stile, rapporter o.s.v. Kig det igennem, så 
vil din hjerne ubevidst arbejde videre med det, og pludselig dukker der nye ideer op. 
 
Arbejd sammen med en ven, så I kan holde hinanden i gang. Aftal fx 30 minutters 
arbejde, 10 minutters hygge og så arbejde igen. Flere hoveder tænker bedre end 
et! Men hold gruppen på max. 4 – 5 personer, ellers går der let hygge i den. 
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Går du i stå, så rejs dig op og gå lidt rundt. Det sætter gang i blodomløbet til hjer-
nen. Eller luft ud i lokalet. Ilt er vigtigt for hjernen. 
 
Går du i koma, når du skal lave en stor opgave eller læse mange sider, så del stof-
fet op i mindre portioner. 
 
Dagdrømme:  
 
Har du svært ved at koncentrere dig om det, du læser, eller kommer du ofte til at 
tænke på andre ting?  
Skriv det ned, du tænker på, på et stykke papir og læg det væk. 
Eller gå ind i din dagdrøm og gør den færdig, - så kommer den ikke så kraftigt igen. 
 
Drik hellere vand end cola, sodavand eller kaffe, som alt sammen speeder dig op i 
en kort tid, hvorpå du bliver endnu mere træt end før. Er blodsukkeret lavt, så spis 
hellere lidt mandler, tørret frugt som abrikoser, rosiner m.m., mørk chokolade 
(70%), frisk frugt. 
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Lektielæsning (elevark 4) 
 
Aktiv i timerne 
 
De første øvelser har drejet sig om at blive god til at læse lektier uden for skoletid. 
Denne øvelse handler om, at jo mere du lærer i timerne, jo mindre tid skal du bruge 
derhjemme. Det kan altså godt ”betale sig” at være aktiv i timerne. Hvordan bliver 
man så det? 
 
Forberedelse 
 
Hvis lektierne er lavet, har du meget mere ro i sindet og får større udbytte af timen. 
NB. Hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så sørg for at skrive det ned / sætte 
mærke ved det, så du i starten af timen kan spørge om det. Husk, at læreren både 
er der for at gennemgå stof og for at hjælpe dig, hvis der er noget, du ikke forstår.  
Hvis du er velforberedt og ikke er bange for at spørge om det, du ikke forstår, bliver 
det meget sjovere at gå i skole. Timerne føles kortere, og du forfalder ikke til at sid-
de og dagdrømme 
 
I timerne 
 
Notater: Når nyt stof gennemgås, er det en god ide at tage nogle små notater, så er 
hjernen allerede i gang.  
Gruppearbejde: Udnyt hinandens stærke sider. 
Spørgsmål: Mange er bange for at stille spørgsmål af angst for at blive opfattet som 
tungnem. Blæs på det! Der sidder sikkert andre, som heller ikke er med, og de vil 
beundre dit mod. 
 
Hjemme igen 
 
Et godt tip er at se på det stof, du har haft samme dag, selvom du fx først skal have 
fysik igen om en uge. Det styrker din hukommelse at se det én gang til, mens det 
endnu er friskt. Derefter tager du fat på fagene næste dag. Løser opgaver og læser 
stoffet, - og noterer det, du ikke kan finde ud af, så du kan spørge om det i starten 
af timen. 
 
Opgave:  I denne uge skal du prøve denne metode og lægge godt mærke til, hvor-
dan du oplever det. 
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Uddannelsesparathed  (lærerark) 
 
Når unge i dag starter på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal det 
bedømmes, om de er uddannelsesparate. Denne vurdering foregår i et samarbejde 
mellem skole, elev, forældre og UU. 
I vurderingen indgår bl.a. nedenstående kriterier, som eleverne godt kan begynde 
at forholde sig til. 
Vurderingen indeholder også en bedømmelse af hele den unges situation. 
Hvis den unge ikke er uddannelsesparat, skal der tilbydes et forløb, som klargør til 
ungdomsuddannelse eller en praktik, som afklarer en mulig uddannelsesvej. 
 
 
4 generelle kriterier for at være uddannelsesparat:  
 

1. At ville deltage og have lyst til læring og uddannelse.  

2. At have kendskab til uddannelsen og have deltaget i fx intro, brobygning, 
praktik, visitationssamtaler, åbent hus eller uddannelses-messer.  

3. At have et relevant fagligt fundament og basale læringsfærdigheder.  

4. At kunne møde op have lyst til at bidrage til fællesskabet på uddannel-
sesinstitutionen. 

 
 
Opgaver 
 
På elevarket er der spørgsmål til arbejdsvaner, det at møde til tiden og at være en 
aktiv medspiller i fællesskabet. 
 
Lad eleverne besvare spørgsmålene hver for sig.  
Klassen kunne så sidde 2 og 2 og gennemgå hinandens svar og give hinanden 
feedback. 
 
Til slut kan hele klassen debattere betydningen af at deltage, have lyst til læring, 
kunne møde til tiden og deltage i fællesskabet 
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Uddannelsesparathed  (elevark) 
 
 
Besvar følgende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsformer kender du fra klassen? 
_________________________________________________________________ 
 
Individuelt arbejde med en fast opgave: 
_________________________________________________________________ 
 
Arbejde 2 og 2:  
_________________________________________________________________ 
 
Gruppearbejde: 
_________________________________________________________________ 
 
Større selvstændige opgaver: 
_________________________________________________________________ 
 
Hvilken/ hvilke af de 4 arbejdsformer kan du godt lide? 
_________________________________________________________________ 
 
I hvilken/ hvilke af de 4 arbejdsformer er du mest aktiv? 
_________________________________________________________________ 
 
Hvilken betydning har det for at lære, at du selv er aktiv? 
_________________________________________________________________ 
 
Hvilken betydning har det for klassen, at du er aktiv? 
_________________________________________________________________ 
   
På en skala fra 1 – 5 (5 er højest), hvor glad er du for at lære? _______________ 
  
Synes du, at du lærer på den bedste måde for dig? 
_________________________________________________________________ 
 
Kunne du foreslå andre måder at lære på? 
_________________________________________________________________ 
  
Hvis du har andre forslag, er det så en mulighed at arbejde på den måde i skolen? 
_________________________________________________________________ 
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Lektier  
 

���� Har du mange lektier? _____________ 
 

���� Hvordan planlægger du at få lavet dine lektier? 

_________________________________________________________________ 
 

���� Hvordan har du det med lektier? 

_________________________________________________________________ 
 

���� Hvad lærer du ved at lave lektier? 

_________________________________________________________________ 
 

���� Får du lavet dine lektier? ____________ 
 

���� Har du blyanter, viskelæder, lineal m.m. klar til brug i penalhuset? ________ 
 
���� Hvordan er du til at aflevere dine opgaver til tiden? 

 
� Altid til tiden 
� Nogle gange lidt for sent 
� Altid for sent 
� Jeg afleverer aldrig opgaver 
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Kan du møde til tiden?  
 
Se på dit skema for den sidste uge.  
 

���� Hvor mange dage mødte du til tiden til 1. time?__________________ 
 

���� Kommer du altid til tiden? __________ 
 

���� Kommer du næsten altid til tiden? ___________ 
 

���� Kommer du ofte for sent? ____________ 
 

���� Hvad er grunden til at du kommer for sent? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

���� Kan du gøre noget, så du kommer til tiden? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

���� Er det vigtigt at kunne komme til tiden? _____________ 
 

���� Hvad betyder det for de andre, kammerater eller kolleger på et arbejde, 
at du kommer til tiden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

���� Hvad betyder det for dig selv at komme til tiden? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Fællesskabet 
 
���� Når I skal diskutere/ snakke om et emne på klassen,  
er du så god til at sige noget? _________________________________________ 

 

���� Hvis du har svaret ja, hvad får du ud af at være aktiv? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Hvis du kun er lidt god, hvordan kunne du så få sagt mere? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Hvis du har svaret nej, hvad gør at du ikke siger noget? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Kunne du forestille dig noget, som kunne få dig til at sige noget? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Kunne du se, hvordan alle i en klasse kunne få sagt noget? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Kan du gøre noget for, at alle kommer til orde? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Er du aktiv i skolens øvrige liv (elevråd, skolepatrulje, legepatrulje, andet) ? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

���� Hvis du er med i andre skoleaktiviteter, hvad kan du bruge det til? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Ungdomsuddannelse 
 
Om ikke så mange år er du færdig med skolen, og så skal du i gang med en ung-
domsuddannelse. Det kan være på teknisk skole, handelsskolen, social – og sund-
hedsskolen eller det almene gymnasium eller måske noget helt andet. 
 
Når du starter et af disse steder, hvad tror du så de forventer af dig? Hvorfor tror 
du, at de stiller disse krav til dig? 
 

� At du kan møde til tiden?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

� At du er aktiv i timerne? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

� At du laver lektier?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

� At du er aktiv i diskussioner/ snakke? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

� At du har gode arbejdsvaner?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

� At du har fået lært noget i skolen?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

� At du er aktiv i ungdomsuddannelsens liv  
(elevråd, tilbud om sport, musik, lektiecafe osv.)? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

� At de andre kan regne med at du har tingene i orden? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

�  At du er god til at inddrage andre, lytte, forstå andres tanker og være social? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Undervisningsmiljø  ( lærerark) 
  
Et godt sted at være er et godt sted at lære 
 
Undervisningsmiljø er alle de ting, der betyder noget, for at eleverne kan lære og 
have det godt i skolen. Men hvad er et godt undervisningsmiljø? Hvad skal der til 
for at eleverne kan lære? 
 
Der er mange ting, der skal være i orden – også ting, skolen måske ikke tænker på 
til hverdag: Et godt og rent lokale, at man sidder godt, frisk luft, en god stemning, at 
man taler ordentligt til hinanden og at ingen bliver mobbet eller føler sig udenfor. 
Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de selv har indflydelse på, at undervisningsmil-
jøet er godt. 
 
 
 
Lærervejledning 
 
Eleverne leger skibet er ladet med … Undervisningsmiljø 
Eleverne arbejder i grupper med, hvad der kan gøres for at forbedre undervis-
ningsmiljøet 
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Undervisningsmiljø  (elevark) 
  

 
 
Undervisningsmiljø, det er alle de ting, der betyder noget for, at du kan lære og ha-
ve det godt i skolen. Men hvad er et godt undervisningsmiljø? Hvad skal der til for 
at du kan lære? 
 
Der er mange ting, der skal være i orden – også ting, du måske ikke tænker på til 
hverdag: Et godt og rent lokale, at du sidder godt, frisk luft, en god stemning, at I 
taler ordentligt til hinanden og at ingen bliver mobbet eller føler sig udenfor 
 
 
Opgave 
 
I skal finde ud af, hvad I kan gøre for undervisningsmiljøet i jeres klasse. 
 
A. Skibet er ladet med …. 
 
Klassen sætter sig i en rundkreds og en blød bold bruges til at kaste med. 
Spil. Skibet er ladet med … Undervisningsmiljø. Den elev, der har bolden, kaster til 
en anden og siger samtidig et ord, der betyder noget for et godt undervisningsmiljø. 
Den elev, der modtager bolden, skal forklare, hvorfor ordet betyder noget for under-
visningsmiljøet. 
Din lærer er sekretær og skriver alle ordene på tavlen. 
 
 
B. Hvad kan vi gøre? 
 
Klassens deles i små grupper 
Grupperne skal hver især vælge de tre ord fra tavlen, som de synes er vigtigst for 
undervisningsmiljøet 
Tal om, hvad I selv kan gøre for at gøre jeres undervisningsmiljø bedre. 
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Internationale muligheder i uddannelse  (lærer/elevark) 
 

 
Danmark – en del af verden  
Danmark er en del af globaliseringen og afhængig af at handle med udlandet, for at 
det moderne samfund kan fungere. Danmark sælger (eksporterer) og køber (impor-
terer) varer og tjenester til udlandet. Import og eksport har stigende betydning for 
den økonomiske aktivitet. Samhandel med udlandet er vigtig, fordi den sikrer Dan-
marks økonomiske velstand og velfærd. Produktion og handel gør, at der kommer 
flere penge i samfundet.  
 
Opgave: 

���� Du skal Google ”Danmark i tal 20XX” (i stedet for de to XX’er skal du skrive sid-
ste år, så hvis vi befinder os i år 2012 skal du skrive 2011).  

 
Spørgsmål:  

���� Hvor stor var den samlede eksport og import det seneste år? 

���� Hvilke tre lande var Danmarks vigtigste markeder for eksport? 

���� Hvilke tre lande importerede Danmark flest varer fra? 
 
Vi mærker alle globaliseringen i det daglige. Tænk over, hvor tit du er i kontakt 
med mennesker eller produkter fra andre dele af verden: 

 
Spørgsmål:  

���� Hvilke(t) land kommer din foretrukne mad, musik, tøj eller bil fra?  

���� Hvor blev din foretrukne sportsgren udøvet første gang? 

���� Har du familie eller venner i andre land end Danmark? Hvilke?  

���� Hvilke lande har du besøgt? Find evt. et kort på nettet eller i klassen, 
og vis dem du arbejder sammen med, hvilke lande det drejer sig om. 
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Praktik i udlandet 
Alle, der tager en erhvervsuddannelse på en teknisk skole, handelsskole eller soci-
al- og sundhedsskole, har mulighed for at komme i praktik i udlandet eller i Dan-
mark. En erhvervsuddannelse veksler mellem skole og praktik. Praktikken udgør 
ca. ¾ af den samlede uddannelsestid. Du kan tage på praktik i udlandet i nogle el-
ler alle praktikperioderne. Du får løn, mens du er i praktik både i Danmark eller i 
udlandet. 
Gå til www.uuw.dk. Klik på overskriften ”Uddannelse” og ”Jeg ønsker at tage en del 
eller hele min erhvervsuddannelse i udlandet”. Læs siden og klik på ”PIU”.  
 
Spørgsmål:  
Hvor i verden kan man tage sin praktik? 
Mange danske erhvervsskoler hjælper deres elever på praktik i udlandet. Køge 
Handelsskole er en af de erhvervsskoler, hvor eleverne på HG har denne mulighed. 
Klik på Køge Handelsskoles hjemmeside khs.dk og på ”HHX og HG”, derefter på 
”Merkantil”. Klik på ”Praktik i udlandet” i menuen til venstre.  
 
Spørgsmål:  
Hvad mener Handelsskolen, eleverne får ud af at være i praktik i udlandet?  
Nævn de fem ting, du synes er vigtigst.  
Læs lidt af bloggen, som eleverne, der er i praktik i udlandet, har skrevet.   
 
Spørgsmål:  
Hvad arbejder de unge i praktik med?  
Hvilket job har de?  
 
Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet inden for andre fag.  
Gå ind på erhvervsskolen Selandias hjemmeside www.selandia-ceu.dk og klik på 
fanebladet ”Erhvervsskolen”. Klik i menuen til venstre. På ”Internationale aktivite-
ter”. Læs en eller flere af elevernes fortællinger.  
 
Spørgsmål:  
Hvad siger eleverne selv, har været det bedste og det hårdeste ved at være på 
praktik i udlandet?  
 
Undersøg på samme måde dine muligheder i dit eget område. 
 
Internationale studieretninger på de gymnasiale uddannelser 
 
Mange gymnasier tilbyder også internationale studieretninger. På de gymnasiale 
uddannelser er det internationale typisk centreret omkring et sprogfag, fx engelsk, 
tysk, spansk, kinesisk eller andet. Der vil også tit være studieture eller ekskursioner 
forbundet med de internationale studieretninger. 
Gå ind på Zealand Business College´s hjemmeside www.zbc.dk og klik på fanebla-
det ”Uddannelser” og ”HHX”.  
 
Spørgsmål:  
Hvilke internationale studieretninger er der på Zealand Business College i  
Næstved? 
Er der internationale studieretninger på gymnasiet nærmest dig? Hvilke? 
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Et år på skole i udlandet 
 
Du har mulighed for at tage et år på et-årigt skoleophold i udlandet, før du fylder 18. 
Dine forældre eller andre skal betale for opholdet der kan koste fra 30.000 kr. Gå 
ind på www.uuw.dk og klik på Morten eller Rasmus på forsiden.  
 
Spørgsmål:   
Hvad var Morten eller Rasmus’ sjoveste eller mærkeligste oplevelse? 
 
 
Frivilligt arbejde i udlandet 
 
Efter du er fyldt 18 år har du mulighed for at tage til udlandet og arbejde som frivillig 
for en organisation eller et projekt i et andet EU-land inden for miljø, kunst og kultur, 
sport og fritid eller andet, herunder med aktiviteter for børn, unge og ældre. Ordnin-
gen er næsten gratis for dig, den koster kun dit engagement. 
Gå ind på www.uuw.dk og klik på Sofie og Lisbeth.  
 
Spørgsmål:   
Hvordan boede de og hvordan forberedte de sig? 
 
Undersøg www.udiverden.dk dine mange muligheder for at studere og arbejde i 
udlandet. 
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Mine intelligenser  (lærerark) 
 
Howard Gardner- De Mange lntelligensers "far"- har dannet grundlag for mange 
spændende projekter på alle grundskolens klassetrin, hvor eleverne er blevet me-
get klogere på deres både stærke og svage sider og således bedre til at vælge så-
vel bl.a. arbejdsformer og senere valg af ungdomsuddannelse. 
 

 
 
 
Lærervejledning til temaet  
 
Gå ind på flg. links og Iæs om: 
 
� Howard Gardner: http://www.leksikon.org/art.php?n=5061 
� Howard Gardner og de 7 intelligenser:  

http://www.lillearden.dk/hjv/paed/gardner.html 
� Selvtest: http://www.apro-kom.dk/cm190/ 
� De 7 intelligenser (plancher i A4 format) findes som bilag. 
� Ml – spillet (se bilag) 

 
 
 
Arbejdsgang:  
 
� Fællessnak i klassen, om hvad der forstås ved intelligenser. 
� Gennemgang af teorier og plancher.  
� Elevark 1 uddeles og opgaver 1-3 sættes i gang 
� Eleverne laver testen og laver opgave 4. 
� Snak om resultatet - er det overraskende? 
� Del eleverne i hold på 2-3 stk. - bland intelligenserne godt. 
� Lad dem spille MI nogle gange - gerne i nye hold (opgave 5). 
� Snak om, om de fik brugt deres forskellige intelligenser. 
� Snak om hvordan de kan bruge intelligenserne fremover. 



KOMPETENCER___________________________________ 
 

 - 38 - 

Mine intelligenser  (elevark 1) 
 
 
Vi taler meget ofte om, hvor intelligente vi er, men hvordan skal ordet intelligens 
forstås? Hvor mange intelligenser findes der? Hvordan kan man udnytte sine intelli-
genser bedst? 
Herunder kommer nogle ideer til, hvordan du kan arbejde med dine 
specielle intelligenser. 
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Opgave:  
 

I. Skriv herunder en kort forklaring på, hvad du synes intelligens er: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
II. Hvilke intelligenser tror du selv, du har: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
III. Hvordan har du fundet ud af det? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

IV. Lav testen og sammenlign resultatet med svarene i 2? Forskelle og ligheder: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

V. Spil Ml-spillet med forskellige klassekammerater, så I kan udnytte hinandens 
forskellige intelligenser. 
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Bilag/kopisider  
 

De 9 intelligenser 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Se også de 9 intelligenser her: http://www.uurs.dk/deniintelligens.html 
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Ml-spillet: De mange intelligenser  
 
Ml er et spil, hvor deltagerne bliver udfordret til at bruge de forskellige intelligenser 
inden for alle udtryksformer lige fra sang til løsning af matematikopgaver. Spillet 
spilles i grupper á 5 - 7 elever ad gangen, og hvis man har rigeligt med kopier 
og plads, kan en hel klasse nemt beskæftiges i en dobbeltlektion. 
   
Materialet udspringer af Ml og tager en rimelig tid at fremstille, men hvis man på 
skolerne aftaler, at materialerne "overgår" fra år- gang til årgang, så er fremstil-
lingstiden godt investeret. 
Som lærere skal I regne med et startforbrug på materialer til en del karton, mapper, 
charteques, tuscher m.m. og ikke mindst at forglemme nogle arbejdstimer til kopie-
ring, laminering etc. 
 
Se mere på http://www.mi-spillet.dk/index.php 
Eller tal med uddannelsesvejlederen 
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Kompetencer (lærerark) 
 
I denne øvelse begynder eleverne at finde deres kompetencer. Mange gange ken-
der venner, klassekammerater og familie én bedre end man selv gør, og derfor går 
denne øvelse ud på, at andre skal udtale sig (positivt) om den pågældende elev, så 
det kan blive en "Aha- sådan er jeg"- oplevelse. 
 
 
 

 
 
 
 Øvelse 1:  
 
� Tag en generel snak om hvad kompetencer er, og hvilke slags der findes. Tal 

også om, hvilken betydning de kan have. 

� Lad hver elev lave en liste over deres kompetencer. 

� Hvilke job passer til dem? Er de elevernes ønskejob? 

� Lad dem inddele dem i fx faglige, sociale og personlige kompetencer. 

� Snak om nogle situationer, hvor der har været brugt bestemte kompetencer. 
Lad hver elev fortæIIe om en situation. 

� Snak om "ønskværdige" kompetencer - hvordan kan de opnås? 

� Lad eleverne lave en fremtidsplan eller en tidslinie 10-15 år frem, hvor de bru-
ger deres kompetencer. 
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Øvelse 2:  
  
Arbejdsgang:  
 
� Lad eleverne "komme i stolen" på skift. 

� Giv eleverne papiret med hjem, så de kan arbejde videre sammen med foræl-
drene. Bed dem om at medbringe fotos og blade til at illustrere med. 

� Lad eleverne fremstille plancher. 

� Hæng plancherne op i et stykke tid, og lad dem derefter gemme dem i deres 
"Mig selv og min fremtid'' -mapper. 

� Evaluer på, hvad de har lært om sig selv. 

 

 
 

 

 
"Den varme stol" 
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Hvem synes I, jeg er?  (elevark) 
 
Når man bliver bedt om at fortælle om sig selv, kan det være svært, for hvor godt 
kender man egentlig sig selv? Mange gange viser det sig, at ens klassekammera-
ter, venner og familie kender én bedre, end man selv gør. Her kommer et par opga-
ver til, hvordan du kan lære lidt mere om dig selv, ved hjælp af andre. 
 
 
 

 
"Den varme stol" 

 
 
Opgaver:  
 
� Sæt dig i "Den varme Stol" og lad dine klassekammerater sætte sig i en halv-

cirkel om dig, så I alle kan se hinanden. Lad nu hver elev sige noget om dig - 
gerne med en begrundelse fx: Du er en god kammerat (fordi du altid er der, når 
jeg har brug for dig). Lad en lærer skrive det ned. 

� Tag papiret med hjem og lad dine forældre og evt. dine søskende komme med 
fx 10 udsagn om dig. 

� Tag fotos eller udklip med, som kan illustrere det. 

� Lav en planche - gerne 2-sidet i A3 format, hvor du limer udsagn og billeder på. 

� Laminer den og brug den fx som skriveunderlag på din plads. Den kan også 
gemmes i din "Mig selv og min fremtid - mappe". 

� Skriv ned, hvad du har lært om dig selv. Gem papiret i din mappe eller aftal 
med din lærer, hvad der skal ske med den. 
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Hvad mon jeg bliver til?  (lærerark) 
 
 
UEA er en obligatorisk, timeløs del af skemaet gennem hele grundskoleforløbet, og 
eleverne er ofte i tvivl om, hvad de vil. For at gøre dem parate til at være "selvsø-
gende", er her et par øvelser, til at eleverne kan gå ind på nogle programmer, så de 
kan få gode råd og vejledning fra forskellige portaler. 
 
 

 
 

Lærervejledning 
 
 
Øvelse 1:  
 
Baggrundsviden for arbejdet:  
 
Gå ind pa www.minfremtid.dk og læs om de forskellige muligheder, herunder Spor 
(licensbetalt program) 
 
 
Arbejdsgang:  
 
 
� Lad eleverne gå ind på www.minfremtid.dk og oprette sig som brugere, udfylde 

data og orientere sig om, hvad de ellers kan bruge MinFremtid til. 
 
� Lad dem lave øvelsen "Spor''. Programmet gemmer automatisk elevernes re-

sultater. 
 
� Lad dem fortælle hinanden om resultaterne. Hvilke kompetencer kræves til de 

forskellige job? Har de dem? Kan de få dem? 
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Øvelse 2:  
 
Baggrundsviden:  
 
www.ug.dk   ”Jobcity” 
 
Gå ind på www.ug.dk og læs om, hvilke muligheder der er. Gå ind på "Flere om- 
råder'' og Iæs om fx realkompetencer og inspiration. 
 
 
Arbejdsgang:  
 
� Lad eleverne gå ind på ug.dk og finde ”JobCity.” 
 
� Lad eleverne søge i de forskellige områder og finde ud af, hvilke job der mat-

cher deres kompetencer. 
 
� Hvilke er de evt. interesseret i? 

 
� Lad dem skrive det ned og gem det i deres mapper. Husk dato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



KOMPETENCER___________________________________ 
 

 - 47 - 

Hvad mon jeg bliver til?  (elevark) 
 
 
Når man bliver spurgt om, hvad man vil være engang, kan det være svært at svare 
på, for hvor og hvad mon man har mulighed for at blive? Her kommer en opgave, 
hvor du skal svare på en masse spørgsmål om, hvad du tror, du har lyst til. Til sidst 
vil den komme med nogle forslag til, hvad du evt. kan blive. Disse forslag kan du 
arbejde videre med. 
 
 

 
Opgave 1:  
 
 
� Gå ind på www.minfremtid.dk  

 

 
 

� Opret dig som bruger med dit UNI-Login og udfyld de forskellige personlige data. 
 
� Lav øvelsen og gem resultatet i din digitale mappe. Print evt. ud og gem i din 

     ”Mig selv og min fremtid-mappe". 
 

� Diskuter resultatet med dine kammerater og hør deres mening. 
 

� Diskuter det også med dine forældre. 
 

� Skriv ned, hvad du har lært om dig selv - gem papiret i din mappe. 
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Opgave 2:  
 
� Gå ind på www.ug.dk 
 

 
 
� Find JobCity. 

 
� Søg i hele City og find ud af, hvor dine kompetencer passer sammen med job. 

 
� Skriv dem ned, som du kunne være interesseret i. 

 
� Gem papiret i din mappe. Husk at skrive dato. 
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Jobcity  (lærerark) 
 
Med udgangspunkt i Jobcity på www.ug.dk arbejder eleverne med lokalmiljøets ud-
dannelser og job. Gæstelærerbesøg fra forskellige relevante virksomheder på sko-
len, virksomhedsbesøg, kombineres med elevernes egne interviews og efterfølgen-
de bearbejdning af det indsamlede materiale. 
Nyttige links: 
www.skole.di.dk 
http://www.minplan.dk/ 
www.ug.dk/Jobcity 
http://www.uurs.dk/downloads/uea/Virksomhedskanon_130809.pdf 
 
 
Mål: 
 
� At kunne anvende tal til statistisk materiale 

 
� At kunne interviewe fremmede mennesker 

 
� At få kendskab til forskellige uddannelsesveje til jobs 

 
� At lære at uddannelsesniveauet er højere i bestemte områder 

 
� At fremlægge for de andre i klassen 

 
� At bruge relevante hjemmesider 

 
� At se, hvordan mennesker kan uddanne sig hele livet  

 
 
Idéer til oplægsholdere: 
 
� Søfartsuddannelserne (www.soefart-frem.dk) 
� Politi 
� Falck 
� Sygepleje 
� Lokale virksomheder 
� Journalist 
� Forældre 

 



KOMPETENCER___________________________________ 
 

 - 50 - 

Alle elever skal i løbet af ugen på ekskursion til en arbejdsplads. 
 
Ideer til ekskursioner: 
 
Den lokale genbrugsstation, en Falck-station, arbejdsgangene på et sygehus, be-
søg en kommune. 
 
På hjemmesiden: www.skole.di.dk findes en oversigt over virksomheder, som gerne 
vil samarbejde med (lokale) skoler om forskellige slags projekter. Du finder: ”Mød 
en virksomhed” her: http://skole.di.dk/Skolekontakt/Moed+en+virksomhed/  
På UURS hjemmeside under materialer findes inspiration til virksomhedsbesøg 
http://www.uurs.dk/downloads/uea/Virksomhedskanon_130809.pdf 
 
 
Målet med ekskursionerne er: 
 
At eleverne får indblik i de mange forskellige arbejdsområder, en arbejdsplads 
dækker over. Fx et hospital; sygeplejerske, læge, portør, lægesekretær, it, rengø-
ring, kantine, vaskeri og andet. 
 
 
Interview og statistik 
 
Grupper på tre-fire personer fordeler sig i bybilledet og interviewer ud fra spørge-
skemaet (se skemaet næste side) fem - ti personer.  
Svarene fra interviewene bearbejdes statistisk til fx søjlediagrammer, lagkagedia-
grammer m.m. 
Hver elev udvælger en uddannelse, de har hørt om og som de synes lyder spæn-
dende samt en uddannelse, som slet ikke er noget for dem. 
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Jobcity  (elevark) 
 
Vælg en uddannelse, som du synes er spændende. Beskriv flg.: 
 
� Uddannelsesvejen 
 
� Krav til uddannelsen. Fx gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse 

 
� Løn 
 
� Jobbeskrivelse 
 
� Hvorfor synes du, at uddannelsen kunne være noget for dig? 

 
 
Vælg en uddannelse, som du IKKE synes er spændende. Beskriv flg.: 
 
� Uddannelsesvejen 
 
� Krav til uddannelsen. Fx gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse 

 
� Løn 

 
� Jobbeskrivelse 

 
� Hvorfor synes du IKKE, at uddannelsen er noget for dig? 

 
 
Du skal fremlægge for klassen. 
Din opgave skal laves i et indbydende layout og printes ud.  
Klassen laver en udstilling, som I kan invitere andre til at se.  
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Spørgeskema 1: 
 
Statistikspørgsmål: 
 
Grundskole: 
Hvor længe har du gået i grundskole - uden børnehaveklasse?    
 

� Mindre end 7 år 

� 7 år  

� 9 år 

� 10 år    
 
 
Gymnasial uddannelse: 
Har du en gymnasial uddannelse? 
 

� Det almene gymnasium (STX)  

� Højere Handelseksamen (HHX) 

� Højere Tekniske Eksamen (HTX) 

� Højere Forberedelseseksamen (HF) 
 
 
Har du taget en uddannelse efter grundskolen? 
 

� Ja 

� Nej 
 
 
Har du taget en uddannelse efter gymnasiet? 
 

� Ja 

� Nej 
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Spørgeskema 2: 
 
Spørgsmål til den individuelle opgave: 
 
Har du én eller flere videregående uddannelser? 
 

� Nej, jeg har ingen videregående uddannelse 

� Ja – én uddannelse 

� Ja – flere uddannelser 
 

 
Hvilken uddannelse/uddannelser har du? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Er du/De udannet til det arbejde, du har i dag? (Fx er du uddannet som bager, og 
arbejder du som bager) 
 

� Ja 

� Nej 

 



KOMPETENCER___________________________________ 
 

 - 54 - 

Dit liv – Dit valg  
Materialer fra Det kriminalpræventive Råd 
 

 
 

 
I materialet Dit liv – Dit valg , som udgives af det kriminalpræventive råd, findes en 
side, der kan underbygge arbejdet med Kompetencer 
 
http://www.dkr.dk/sites/default/files/dkr_mat_023.pdf 
 
s. 27: Hvad er jeg god til? 
 
Eleverne sidder to og to. De laver først deres egen liste over de ting, som de er go-
de til og derefter en liste over klassekammeratens kompetencer. 
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Indledning 
 
Opgaverne i det næste afsnit giver eleverne mulighed for at arbejde med deres 
drømme og forventninger til fremtiden. 
 
De kan arbejde med: 
� at skabe forskellige billeder af deres liv 
� at reflektere over, hvad der er vigtigt for dem 
� at finde frem til deres ambitioner 
� en forståelse for, at meget er et spørgsmål om at vælge 
� når eleverne får mulighed for at arbejde med deres drømme og håb, øger det 

deres mulighed for at træffe gode og realistiske valg. 
 
Opgaverne er meget varierede både i indhold og krav til tid. 
Du vælger selv de opgaver, der giver mest mening i forhold til klassen og tiden. 
 
God arbejdslyst ! 
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Fremtid og drømme  (lærerark) 
 
De fire vigtigste ting (Uddannelse) 
 

 Alle elever laver først deres egen prioritering – en liste med de ting, som de 
synes er de fire vigtigste ting, når det gælder om at få en uddannelse. 

 
 Klassen deles i grupper – gerne fire elever i hver gruppe – gruppens opgave 

er at blive enige om de fire ting, som de vil prioritere som de vigtigste i forhold 
til at få en uddannelse. 

 
 Grupperne fremlægger og argumenterer for deres synspunkter. 

 
De fire vigtigste ting (Familieliv) 
 

 Alle elever laver først deres egen prioritering – en liste med de ting, som de 
synes er de fire vigtigste ting, når det gælder om at få et godt familieliv. 

 
 Klassen deles i grupper – gerne fire elever i hver gruppe – gruppens opgave 

er at blive enige om de fire ting, som de vil prioritere som de vigtigste i forhold 
til at få et godt familieliv. 

 
 Grupperne fremlægger og argumenterer for deres synspunkter. 

 
 
Drømmejobbet   
 

 Eleverne introduceres for begrebet hårde og bløde kvalifikationer. 
 

 Eleven beskriver sit drømmejob – der må meget gerne indsættes bille-
der/illustrationer 

 
 Eleven laver en liste over de hårde kvalifikationer, som de dels kan læse sig til 

og dels mener, der kræves for at bestride drømmejobbet. 
 

 Eleven laver en liste over de bløde kvalifikationer, som de dels kan læse sig til 
og dels mener, der kræves for at bestride drømmejobbet 

 
 

 
En tekst om unge fremtidsdrømme 
 
Teksten ”Det er nu, det gælder!” findes i bogen ”Unge fremtidsdrømme” af  
Jakob Willadsen udgivet af bogforlaget Her og Nu. 
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 Unge drømmer om … 
 

� Læs de fire tekster i pjecen ”Vi drømmer om …”  
Teksterne er på side 4, 6, 8 og 9.  
Se teksterne på UURS hjemmeside her uurs.dk/droemmer. 

 

� Tal om indhold og form. 
 

� Lad eleverne lave deres eget digt, deres egen liste, deres egen fortælling om 
deres drømme. 

 
 
Hvad er et godt arbejdsliv? 
 

� Eleverne læser selv udsagnene igennem og tager stilling 
 

� Udsagnene vendes i plenum 
 
 
 Hvad er et godt familieliv? 
 

� Eleven skriver i løbet af fem minutter mindst fem ting, som han/hun synes hø-
rer med til et godt familieliv. 

 

� Eleverne går i grupper og bliver enige om de ti vigtigste ting og fremlægger for 
klassen. 

 

� Klassen prioriterer de tre vigtigste ting for et godt familieliv. Brug evt. posters. 
 
 
Lav dit eget livstræ… 
 
Eleverne udfylder deres eget livstræ. 
Lad eleverne fremlægge deres livstræer for hinanden i fire-mands grupper. 
 
 
Her er mit liv… 
 
Eleverne skal lave en collage, som forestiller sig deres liv, når de er 30 år. 
Den skal beskrive familieliv, arbejdsliv og fritidsliv. 
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De fire vigtigste ting  (elevark 1) 
 
 
I skal blive enige om de fire vigtigste ting, der skal til for at få en god uddannelse!! 
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De fire vigtigste ting  (elevark 2) 
 

 
I skal blive enige om de fire vigtigste ting, der skal til for at få et godt familieliv!! 
 

 
 
 
 
 
 



FREMTID OG DRØMME_________________________ 
 

 - 61 - 

Drømmejobbet  (elevark) 
 
Hvad skal der egentlig til for at få drømmejobbet? 
 
Beskriv drømmejobbet – illustrér gerne 
 
 
 
Hårde kvalifikationer: 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Bløde kvalifikationer: 
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Unge drømmer om…  (elevark 1) 
 
Læs: 
Frederik, Doro, Frank og Stine 9. og 10. klasse 
Det er nu det gælder! 
 
 
Besvar disse spørgsmål: 
 
� Hvordan er vi alle noget helt særligt? 

 
� Hvordan ændrer dine drømme sig hele tiden, og hvorfor sker det? 

 
� Hvorfor er det vigtigt at tage en uddannelse hurtigt? 

 
� Er det vigtigt ikke at blive skilt? Hvis ja, hvorfor er det vigtigt at blive sammen? 

Hvis nej, hvorfor er det ikke vigtigt? 
 
� Bliver vi født til at blive noget bestemt?  

 
� Hvordan forstår du ordsproget ”Æblet falder ikke langt fra stammen”? 

 
� Hvilke drømmejobs findes der? Og hvad gør dem til et drømmejob? 

 
� Hvad frygter du? 

 
� Gå sammen med en anden fra klassen og snak om jeres svar. 
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Unge drømmer om…  (elevark 2) 
 

 
 
 
 

 

 
Hvad drømmer du? 

Om uddannelse? 
Om job? 

Om fremtiden? 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg har en drøm 
en drøm om 

ufarligt arbejde 
en drøm om 

at blive skånet 
for at bære 
tunge ting 

skånet 
for at bruge 

farlige kemikalier 
på arbejdet 

jeg har en drøm 
 

 
 
 
Dette digt er skrevet af en elev i 9. klasse og kan læses i hæftet ”Vi drømmer om”. 
 
Læs også: 
Hvad er et godt arbejde? s.4 
 
Hvad er et godt arbejde? s.6 
 
Min fremtidige arbejdsplads s. 8 
 

����    Lav selv et digt eller en liste om dit kommende arbejdsliv. 
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Udsagn om arbejdsliv  (elevark) 
 
Hvad siger du så? 
Tag stilling til nedenstående udsagn: 
 
 

� Et godt arbejdsmiljø og gode kammerater er vigtigere end høj løn 
 
 

� Et godt arbejdsliv er vigtigere end et godt familieliv 
 
 

� Alt arbejde er meningsfyldt 
 
 

� Det er de arbejdsløses skyld, at de ikke har noget arbejde 
 
 

� I fremtiden kommer arbejdslivet til at spille en større og større rolle 
 
 

� Karriere-livsformen er de eneste rigtige, hvis man vil have et godt og spæn-
dende liv 

 
 

� Livet som selvstændig er både frit, spændende og udfordrende 
 
 

� Alle kan få lønnet arbejde, hvis de vil 
 
 

� Vi lever for at arbejde 
 
 

� Det gør ikke noget, at man er helt udkørt efter endt arbejde, når bare man 
tjener mange penge 
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Hvad er et godt familieliv?  (elevark) 
 
 
Hvad hører med til et godt familieliv for dig? Skriv mindst fem ting 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Gå i grupper. I skal blive enige om de ti vigtigste ting for et godt familieliv  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Hver gruppe fremlægger sin liste 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Klassen prioriterer de tre vigtigste ting for et godt familieliv 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Lav dit eget livstræ !  (elevark) 

 
 

Øverste lag : 
Det man skal 
opnå i voksenli-
vet 

Næste lag : Det 
man skal have 
med fra skoleti-
den 

 

Nederste lag : 
Det man bør 
have med sig 
hjemmefra 
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Her er mit liv!  (elevark) 
 
Du skal nu i gang med at lave en collage om dit liv som du tror, at det vil se 
ud, når du er 30. 
 
Find først billeder, som kan vise noget om dine forventninger til dit arbejdsliv, fami-
lieliv og fritidsliv. 
 
Sæt derefter billederne sammen til en collage. Collagen er sammensat af en masse 
enkeltdele, men når den er færdig, er den et billede – et billede på det liv, som du 
forventer at få. 
 
Når I er færdige, hænges alle collager op i klassen, så I kan gå og kigge på hinan-
dens billeder. 
 
Du sætter dig nu hen i din gruppe og I fortæller efter tur, hvad de enkelte dele af 
collagen betyder. Når en har fortalt, kan gruppens øvrige medlemmer spørge ind til 
det fortalte. Det er vigtigt, at I har god koncentration til denne runde. Det er frustre-
rende at fortælle noget vigtigt om sig selv, hvis ikke de andre hører godt efter. 
 
Du skal til slut lave et referat af det, du har sagt om din collage. Sæt jer evt. sam-
men to og to, så I kan hjælpes ad med at huske det hele. 
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Materiale fra Det kriminalpræventive Råd 
Dit liv – Dit valg 
 

 
 
I materialet Dit liv – Dit valg , som udgives af det kriminalpræventive råd, findes 
flere sider, der kan underbygge arbejdet med Fremtid og drømme.  
 
http://www.dkr.dk/sites/default/files/dkr_mat_023.pdf 
 
Forslag til brugbare sider: 
s. 37: Hvem laver opgaverne i familien 
Hvad laver mor? Hvad laver far? Hvad laver jeg? Eleverne krydser af i et skema, 
som indeholder en lang liste af opgaver på hjemmefronten. 
 
s. 39: Behovspyramiden 
Et bud på en behovspyramide. God som oplæg for en klassediskussion, om hvor-
dan en sådan skal se ud. Hvad er basis osv.? 
 
s. 40: Din egen behovspyramide 
Eleverne får her mulighed for at lave deres egen behovspyramide og mulighed for 
at reflektere over, hvilke behov de evt. ikke får dækket optimalt. 
 
s. 59: Livsstil 
Denne opgave lægger op til en klassediskussion omkring emnet livsstil. Hvad for-
står eleverne ved livsstil? 
 
s. 89: Årsager til det gode eller det dårlige liv  
Oplæg til klassediskussion om det, der giver mennesker et godt liv eller det modsat-
te. 
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Indledning  
 
At have gjort sig klart hvilke værdier der er vigtige for mig som person, kan give 
de pejlemærker, der gør det nemmere at navigere i livet.  
 

 
1) Værdibegrebet udtrykker forholdet mellem sociale goder - ting, tilstande, 

handlinger. Et gode a har større værdi end et gode b dersom a er bedre, 
vigtigere eller koster mere end b.  

2) På den anden siden kan værdibegrebet betegne de kriterier, som en 
person lægger til grund for at foretrække a fremfor b.  

3) Kriterier til vurdering af sociale goder kan også knyttes til grupper i ste-
det for til personer. I dette tilfælde drejer det sig først og fremmest om 
vurderingen af tilstande og handlinger, mens værdi i betydningen 1) of-
test er knyttet til genstande.  

 

Kilde: www.leksikon.org 
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Materialer fra Det kriminalpræventive Råd  
Dit liv – Dit valg 
 

 
 
I materialet Dit liv – Dit valg, som er udgivet af det kriminalpræventive råd, fin-
des flere sider, som kan understøtte arbejdet med værdier.  
 
http://www.dkr.dk/sites/default/files/dkr_mat_023.pdf 
 
Forslag til brugbare sider: 
s. 42: Hvad gør mig glad   
Eleverne får til opgave at beskrive fire ting eller situationer, som gør dem glade. 
 
s. 43: Værdier 
Her skal eleverne sætte kryds ved ting de finder værdifulde og bolle ved ting, 
som de synes er mindre værdifulde. 
 
s. 44: Forbilleder 
Eleverne vælger en person, som de beundrer, og så skal de på 10 -15 linjer 
beskrive personen. 
 
s. 45: Idoler 
Eleverne skal skrive navnene på fem idoler og derefter finde frem til nogle af de 
kvaliteter/egenskaber, som de tror, at idolet har. 
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Indledning 
 
Et godt liv er bl.a. betinget af at have gode venner, som kan hjælpe og støtte og 
være med til at fastholde en i en positiv retning. En god ven kan man tale med om 
positive og negative ting. Sammen med gode venner, får man en fornemmelse af at 
være en ligeværdig del af en gruppe, hvor man føler sig værdsat og en del af fæl-
lesskabet.  
 
Materialer fra Det kriminalpræventive Råd 
Dit liv – Dit valg 
 
 

 
 

 
 
I materialet Dit liv – Dit valg , som udgives af det kriminalpræventive råd, findes 
flere sider, der kan underbygge arbejdet med Venner og kammerater  
 
http://www.dkr.dk/sites/default/files/dkr_mat_023.pdf 
 
Forslag til brugbare sider: 
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s. 29: Skibet 
Denne opgave består i at betragte illustrationen, som er et skib ladet med en masse 
børn, som alle tænker noget om, hvordan de har det med at være der. Det er så 
elevernes opgave og finde udtalelser/tanker, som de selv kunne være kommet 
med. 
 
s. 31: Klasses temperatur 
Her får eleverne via et afkrydsningsskema mulighed for at beskrive egen klasse. 
 
 
s. 33: Mig selv som klassekammerat 
Eleverne får her mulighed for at reflektere over egen adfærd og kompetencer som 
kammerat. 
 
s. 72: Kriminalitet og konsekvens 
På dette kopiark får eleverne indsigt i konsekvenser af kriminalitet fra dårlig samvit-
tighed til straf. 
 
s. 73: Personlighed og ensretning 
Eleverne bliver her bedt om at besvare en række spørgsmål omkring det at holde 
fast i egen personlighed. 
 
s. 75: Du skal ikke tro, at du er noget 
Eleverne stifter på dette kopiark bekendtskab med janteloven og får mulighed for at 
lave deres egen positive Jantelov. 
 
s. 77:  Positiv identitet 
Et oplæg til at arbejde med klassens sociale liv her og nu og over en periode. 
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Indledning 
 
Opgaverne i dette delemne giver eleverne mulighed for at arbejde med deres fritid 
og det indhold, de har mulighed for at lægge i den. 
 
De kan arbejde med de ting, de vælger at bruge deres fritid på: 
 

☺ tidsforbrug i deres fritid  
☺ refleksion over det fritidsjob, de gerne vil have 
☺ at få en forståelse for demokratiet i hverdagen og den demokratiske proces, 

som de er en del af 
 
Opgaverne udvælges i forhold til tidsforbrug og den aktuelle klasse og relevans. 
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Fritidsjob  (lærerark) 
 
Det er ikke for tidligt at begynde at tale om fritidsjob i 7. klasse, da mange børn og 
unge gerne vil have et job efter skoletid. Det giver eleverne mulighed for at tjene 
ekstra lommepenge til at realisere de drømme, de fleste unge har.  
Mange elever kan være usikre på, hvordan man søger et fritidsjob, hvilket job man 
må have og kender måske heller ikke til lønsatser, ansættelseskontrakt og sikker-
hed på arbejdspladsen. 
Det er ikke forbudt at ansætte børn og unge til at udføre et arbejde i en virksomhed, 
men de skal være 13 år for at måtte arbejde. Det er de samme regler, der gælder, 
når eleverne er i erhvervspraktik eller på virksomheds-besøg. Børn og unge er ge-
nerelt mere udsatte for at tage skade af arbejds-miljøbelastninger end voksne. Fri-
tidsjobguiden fra LO har en fin oversigt over de regler for arbejdstid og arbejdsmiljø, 
der gælder for børn og unge.  
Man kan også orientere sig på hjemmesiden. 
Det er vigtigt at inddrage forældrene i fritidsjobprocessen. 
Nogle forældre ”hjælper” deres børn så meget i bestræbelserne, at de søger jobbet 
for dem. 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet 
 
Artikel: Forældre søger job for deres børn.   Berlingske 14. december 2010    Af Elisabeth Lumby 

 
Nu har begrebet curlingbørn bredt sig til, at forældre søger jobs som flaske-
drenge m.m. på børnenes vegne. Det kommer ikke bag på ungdoms- og frem-
tidsforskere. 
 

 
Dagligt får købmand Lars Mikkelsen i Næstved uopfordret henvendelser fra foræl-
dre, der søger fritidsjob til deres teenagebørn i hans forretning. 
Og det er han ikke alene om. En undersøgelse, avisen.dk har foretaget, viser, at 12 
ud af 15 af hans kolleger oplever det samme. 
Lars Mikkelsen har i øjeblikket 13 teenagere fra 15 år og opefter ansat i hver otte 
timer om ugen, og han har ikke brug for at annoncere efter flaskedrenge eller andre 
unge medhjælpere. 
- Mange af dem fortsætter selv efter de er fyldt 18 år, men hvis der er én, der stop-
per, spørger jeg de andre, om de kender nogen, og vips står der et friskt ungt men-
neske, der gerne vil have et job, siger Lars Mikkelsen til berlingske.dk. 
- Den seneste ansatte har foreløbig været her i et halvt år. 
 
Kan mindre end for 25 år siden 
Han kunne ikke drømme om at ansætte én, der ikke var selvstændig nok til selv at 
søge jobbet eller tage jobsamtalen uden en af forældrene. 
- Men selv de unge, vi ansætter, kan ikke det samme, som unge kunne, da jeg star-
tede som købmand for 25 år siden. i dag må vi lære dem at feje gulvet og vaske op 

Curlingbørn  
Begrebet curlingbørn opstod i 90erne og hentyder til curlingsporten, hvor man 
fejer foran en sten, der glider hen ad en isbane for at fjerne alle forhindringer på 
dens vej mod målet. 
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og andre ting, det var en selvfølge, teenagere kunne tidligere, siger 
Lars Mikkelsen, der ikke skyder skylden på de unge. 
- Det er forældrenes ansvar, at udviklingen er gået den vej. De kører børnene rundt 
til alt og overbeskytter dem, siger han. 
 
Forældre vil hellere være venner 
Denne udvikling og fænomenet curlingbørn kender ungdomsforsker Søren Øster-
gaard, der er daglig leder for Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, 
kun alt for godt. 
- Der er også forældre, der ringer til SU-styrelsen for at få oplysninger på vegne af 
deres børn, eller blander sig i skolernes undervisning, siger Søren Østergaard. 
- Problemet er, at de voksne hellere vil være venner med deres børn end forældre 
for dem. Men børn har ikke brug for flere venner, de har brug for forældre, der kan 
stille krav og sætte grænser, fortsætter han. 
- Det er især drengene, der bliver tabere, og det begynder allerede i 3. klasse, hvor 
pigerne selv begynder at tage ansvar, fx for at rydde op i deres egne værelser. Det 
gør drengene ikke, og deres mor siger, at hun i 20 år har prøvet at lære deres far at 
trykke rigtigt på tandpastatuben og samle de sure sukker op. Det gider hun ikke 
mere, så er det nemmere at gøre det selv. 
- Det ser man bl.a. på efterskolerne, hvor drengene nærmest går i chok, når man 
viser dem døren til rengøringsskabet, siger Søren Østergaard. 
 
 
Logistikchefer 
- Når børnene begynder i 1. G påtager forældrene sig rollen som logistikchefer for 
at få det hele til at glide. 
- Men vi tror, at fravær af konflikter er tegn på, at vi er gode forældre. Forældre skal 
naturligvis lytte til deres børn, men vi skal også stille krav til dem og hjælpe dem 
med at blive selvstændige. I gamle dage sagde man "Find dig selv". I dag skal man 
skabe sig selv, slutter Søren Østergaard. 
 
 
Den evige navlestreng 
Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, partner i Future Navigator, beskæftiger sig bl.a. 
med det, hun kalder projektbørn eller drivhusbørn, der bliver passet og plejet i alle 
ender og kanter. 
- De flytter senere og senere hjemmefra, især drengene, og de kunne ikke engang 
gøre oprør mod rydningen af Ungdomshuset, uden at forældrene kom med på bar-
rikaderne med dem og havde mad med, siger Liselotte Lyngsø. 
- En dagplejemor, der selv har børn, har fortalt mig, at hun blev valgt fra af en mor, 
der var bange for, at dagplejemoderens børn skulle tage opmærksomheden fra 
hendes barn. 
Hun mener, at en stor del af problemet bunder i, at folk i dag er mere modne, når 
de får børn. 
- De er så bange for, at der skal ske dem noget, selv om det aldrig har været så 
sikkert at være barn, som det er i dag, hvor nyfødte har udsigt til at blive over 100 
år. 
- Forældrene er hele tiden i kontakt med børnene via mobiltelefonen, der er blevet 
den evige navlestreng, forældrene ikke kan klippe over, slutter Liselotte Lyngsø. 
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På jobpatruljen.dk findes  
 

���� Guide til Fritidsjob 

���� Løntjekker 

���� Brevkasse  
 
 
Arbejdet med fritidsjob kan kombineres med gæstelærerbesøg. Det kan være  
 

���� En fagforeningskonsulent, der fortæller om love og regler 

���� En arbejdsgiver, der fortæller om hvad han/hun lægger vægt på 

���� En større elev, der fortæller om sit fritidsjob 
 
 
Undervisningsmateriale  
 
Guide til Fritidsjob (LO)   
Har dit barn lov (forældrepjece) (LO) 
www.ungmedjob.dk (Fx dilemmaspillet) 
 
Alle materialer bestilles evt. gennem vejleder. 
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Mine fritidsinteresser  (lærerark) 
 
Fritidsinteresser fortæller noget om den person, man er og hvad man kan. 
Eleverne dyrker en sportsgren, har en hund/en hest eller en anden specifik fritidsin-
teresse, som de dyrker sammen med vennerne eller familien. Herigennem lærer 
eleverne at tage ansvar, bliver socialt engagerede, udvikler deres kreativitet og må-
ske samarbejdsevne. Det er vigtigt at have et aktivt fritidsliv, noget som kan blive af 
betydning fx i forbindelse med jobsøgning. 

 
 
I delemnet fritidsinteresser kan der bl.a. arbejdes med: 
 
� Hvordan eleverne bruger deres fritid fx fordeling i procent 
 
� Hvilke muligheder for fritidsaktiviteter, der er i nærområdet  
 
� Hvilke interesser eleverne har fx ved foredrag/fremvisning af selve fritidsinte-

ressen i klassen 
 
� Overvejelser over indholdet i fritiden 

»Hvis vi sidder med tre lige gode kandidater, og kun den ene har et aktivt fritids-
liv, så kan det meget vel blive afgørende. Hvis du dyrker sport, så har du mere 
energi på arbejdspladsen, og det er sværere at være i dårligt humør, hvis man er 
i god form,« fortæller Bent C. Jensen, HR Manager hos NKT Cables.  
Citat DJØF-bladet 19. januar 2009 
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Fotosafari (elevark) 
 
Du skal beskrive alt det, du får tiden til at gå med, når du ikke er i skole. 

� I skal arbejde sammen to og to. 

� Lav en liste for hver med alt det I laver.  
 
Husk at få det hele med: 
Sammen med vennerne, sport, pligter, slappe af, sammen med familien. 
I skal tage billeder af alle disse ting og lave en udstilling i klassen. 
Den skal I bruge, når I fremlægger for klassen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FRITID_____________________________ 
 

- 82 - 

Min fritid – fordeling i procent  (elevark) 
 
Skriv dine fritidsaktiviteter ind i skemaet og udregn, hvor meget tid du bruger på 
hver af dem – i procent. Tegn derefter et cirkeldiagram. 
 
 
Aktivitet % Aktivitet % 
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I cirklen nederst på siden indsætter du dine fritidsaktiviteter i 
procenter fra foregående ark  

 

Se eksempel her 
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Min fritid – overvejelser  (elevark)  
 
Jeg er tilfreds/utilfreds med min fritid, fordi … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

I min fritid kan jeg bedst lide at … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Jeg keder mig, når … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Hvad kunne jeg tænke mig at ændre i min fritid? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Er der nogle nye fritidsaktiviteter, jeg godt kunne tænke mig? Hvilke? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Min fritidsinteresse  (elevark) 

 
Du skal fortælle om din fritidsinteresse i klassen. 
 
Du kan: 
 
� Medbringe ting, der er specielle for din fritidsinteresse. 
 
� Lade de andre prøve din fritidsinteresse. 

 
� Vise, hvordan du dyrker din fritidsinteresse. 

 
� Fortælle, hvad det koster og hvor du dyrker din fritidsinteresse. 

 
� Fortælle, hvornår du dyrker den. Alene eller sammen med andre? I løbet af 

ugen eller i weekenden? 
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Den demokratiske proces  (lærerark) 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet 
Demokrati betyder at folket skal styre. Det kommer fra græsk demos (folket) og kra-
tes (styre).  Det slog som styreform først rigtigt igennem i 18- og 1900-tallet.  
Demokrati er en del af vores hverdag og dermed noget, der forpligter.  
I folkeskolens formål § 1, stk 3 hedder det at: 
 
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og plig-
ter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
 
Ud over at skoler og udannelsesinstitutioner skal undervise i demokratiet, som det 
ser ud retligt og formelt, skal skolerne skabe rammer for, at eleverne lærer at prak-
tisere demokrati i hverdagen. 
Den demokratiske samtale foregår som en del af undervisningen. Lærere skal vej-
lede og undervise eleverne i demokratisk adfærd, så eleverne lærer at lytte til syns-
punkter, at finde deres egen mening og at respektere andres holdninger og tro. Ved 
at arbejde med klasse- og elevråd får eleverne mulighed for at få erfaringer med 
demokrati i praksis og således erfare, at man ikke bare kan læne sig tilbage og væ-
re ligeglad. 
 
 
Den demokratiske proces 
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Elevråd, klasseråd, klassens tid 
 
Det er oplagt i klassens tid at arbejde med overordnede emner som: Klassens triv-
sel, fællesskab, begrebet demokrati, moral- og værdibegreber 
Der arbejdes med mødeformen, hvor der udpeges en ordstyrer og en referent 
blandt eleverne. Denne opgave går på omgang. Referenten nedfælder alle beslut-
ninger evt. på smartboard, så klassen kan følge med i referatet, mens det skrives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. klasse  
Der er fast dagsorden for møderne bl.a. med punkt for elevrådet. 
Denne udarbejdes af lærer sammen med klassen.  
Ordstyrer og referent styrer hele mødet 
Lærer observerer i løbet af denne proces, hvilke elever der ville kunne varetage 
ordstyrer og referentposten fra 8. klasse 
 
8. klasse 
På baggrund af erfaringer og observationer fra 7. klasse udnævnes en fast ordsty-
rer og referent, som sidder for en periode. Den enkelte elev er først referent og der-
efter ordstyrer. 
Eleverne udarbejder dagsordenen og ordstyrer styrer mødet. 
 
Følgende ansvarsområder kan uddelegeres til eleverne i takt med, at de magter 
formen: 

� Eleverne styrer lektiebogen på Skoleintra 

� Debatformen introduceres som en del af klassens tid 

� Kommunikation via blogfunktionen på Skoleintra  

� Dukseordning 

� At klassen magter at afholde et møde uden lærerdeltagelse 
 
Dukseordning 
Klassen inddeles i duksehold, hvor en elev udnævnes til chefduks. 
Der er nyt duksehold hver dag. Der udnævnes en chefduks, som uddelegerer ar-
bejdsopgaverne til de andre dukse på dagens hold. 
Der hænger en oversigt i klassen, som eleverne holder sig orienteret på. 
Chefduksen skal foregå med et godt eksempel. Passes tjansen ikke, bliver han/hun 
sat fra posten 
Sidegevinst: Dukseordningen fungerer, og klassen har et flot klasselokale til alles 
glæde og fornøjelse. 
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Den demokratiske proces  (elevark) 
 
Demokrati i hverdagen 
 
I din hverdag oplever du sikkert, at du er med til at bestemme. Nogle gange er det 
de voksne, der bestemmer.  
 
Nævn områder, hvor vi har demokrati i hverdagen: 


 Hvad stemmer vi om? 


 Hvad snakker vi om? 


 Hvordan bliver vi enige om, hvad vi skal have til aftensmad, se i fjernsynet eller 
tage hen på ferie? 


 Hvad laver et elevråd? 


 Hvad laver man i en bestyrelse for vandværk, Brugsen, fodboldklubben eller 
lignende? 

 
Hvorfor er det vigtigt at være med til at bestemme? 
 


 Man skal ikke bare være ligeglad. 


 Man skal have sin egen mening om tingene. 


 Man skal lytte til andres mening. 


 Man skal ikke overlade beslutningen til andre. 


 Medbestemmelse er ikke bare rettigheder, men også pligter. 


 I livet efter skolen vil det blive krævet, at du er deltagende. 
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Rejsen til månen  (elevark) 
 
Jorden går under, og du får muligheden for at være en af de få mennesker, der kan 
overleve ved at komme med til Månen, hvor man forventer, at I kan overleve og 
skabe en ny ”Jorden”. 
Du skal prioritere i mellem hvad vil du allerhelst have med som nummer 1, hvad vil 
du have med som nummer 2, nummer 3 osv. 
Overvej argumenter for, hvorfor du mener, at tingen skal med. 
Bagefter skal du i gruppe med andre, og I skal blive enige om, hvad der er vigtigt. 
Det er derfor godt at overveje fordele og ulemper ved de enkelte ting. 
 
 

Tændstikker Nr. 1: 

Vand Nr. 2: 

Spejl Nr. 3: 

Toiletpapir Nr. 4: 

Dannebrog Nr. 5: 

Saks Nr. 6: 

Våben Nr. 7: 

Plantefrø Nr. 8: 

Mel Nr. 9: 

Matadormix Nr. 10: 

Hårtørrer Nr. 11: 

Radio Nr. 12: 

Lommelygte Nr. 13: 

Ur Nr. 14: 

Tandbørste Nr. 15: 

Sæbe Nr. 16: 

Nål og tråd Nr. 17: 

Tyggegummi Nr. 18: 

Farver Nr. 19: 

Iltflaske Nr. 20: 
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Rettigheder på flyvetur  (elevark) 
 
Forestil jer, at I sidder i en luftballon, som er på vej over Atlanterhavet. Der er vand, 
så langt øjet rækker i alle retninger. Med jer i ballonen har I 10 sække med rettig-
heder. Sækkene vejer 25 kg hver. Pludselig begynder ballonen at tabe højde! Alle 
bliver meget bange, for det er tydeligt, at hvis I falder i vandet, drukner I. Derfor bli-
ver I nødt til at smide sækkene med rettigheder ud af ballonen. En ad gangen. Må-
ske behøver I kun smide én, måske skal de alle sammen ud! Hvilken rettighed vil I 
smide ud først? Og hvilken bagefter? Hvilken rettighed er den allervigtigste; den I 
gemmer til sidst? 
 
 

Retten til fritid Nr. 10: 

Retten til et rent miljø Nr. 9: 

Retten til privatliv Nr. 8: 

Retten til frit at vælge religion Nr. 7: 

Retten til undervisning Nr. 6: 

Retten til et sted at bo Nr. 5: 

Retten til at deltage i kulturlivet i samfundet Nr. 4: 

Retten til kærlighed og omsorg Nr. 3: 

Retten til at sige sin mening Nr. 2: 

Retten til vand og mad Nr. 1: 
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Ørkenrejsen  (elevark) 
 
Det er tidligt om morgenen og er I er netop nødlandet i en øde ørken. Jeres flyve-
maskine er totalt ødelagt, og alle tilstedeværende – undtagen jeres gruppe – er dø-
de. Piloterne nåede ikke at opgive flyets position før nødlandingen, men kontrolpa-
nelet viste inden nødlandingen, at I var ca.100 km ude af den oprindelige kurs. Pilo-
ten nåede at afmærke, at man befandt sig 115 km syd-sydvest for en minelejr, som 
var nærmeste kendte bebyggelse på kortet. Landskabet er præget af flade, ube-
voksede områder med undtagelse af enkelte kaktusområder. Den sidste vejrmel-
ding angav, at temperaturen vil blive 44 o C og ca. 55 o C 30 cm over overfladen. 
Du er iklædt letvægtstøj – kortærmet skjorte, bukser, sokker og spadseresko. Alle 
har et lomme-tørklæde. Tilsammen har du 2,85 dollars i småpenge og 85 dollars i 
sedler og en kuglepen. Før flyet brød i brand, nåede din gruppe at redde 15 ting. 
Du skal placere disse ting i den rækkefølge, det er relevant for din overlevelse. 
Nr. 1 er den vigtigste og nr. 15 er den mindst vigtige. 
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Ørkenrejsen – skema  
 

Genstande  Eget resultat  
Gruppens 

resultat  Facit  

Lommelygte (med 4 batterier)    

Lommekniv    

Luftkort over området    

Plastregnfrakke - stor størrelse    

Magnetisk kompas    

Nødhjælpstaske - Med gazebind    

Kaliber 45-pistol (ladt)    

Rød og hvid faldskærm    

1 pakke salttabletter - 1000 stk.    

Bog om spiselige dyr i ørkenen    

1 par solbriller pr. person    

2 liter vodka    

1 overfrakke pr. person    

Et lommespejl    

1 liter vand pr. person    
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Ørkenrejsen – facit 
 

1. Lommespejl 
Mulighed for ved refleks at påkalde sig opmærksom-
hed ved eftersøgning fra luften 

2. Overfrakke Nedsætter tab af kropsvæske 

3. Vand Nødvendig for væskebalancen 

4. Lommelygte Muliggør signalering om natten 

5. Faldskærm Synlig fra luften og kan derfor lette eftersøgningen 

6. Lommekniv 
Til at åbne kaktus for at få en væskeholdig marv. 
Til at opskære faldskærmssilken 

7. Plastregnfrakke Kan kondensere morgendug – 1 liter vand pr. dag 

8. Pistol 
Jagtformål. Dog risiko: Hvis en får solstik, kan den 
bruges som mordvåben 

9. Solbriller 
Giver kun ringe beskyttelse mod solen. Sod under 
øjnene eller et lommetørklæde med huller er meget 
mere effektivt 

10. Nødhjælpstaske 
Gaze kan bruges til at beskytte øjnene mod solen. I 
øvrigt førstehjælp 

11. Magnetisk kompas Til at finde retning 

12. Luftkort Til at finde vej 

13. Håndbog 

Uden større værdi. Det vil være vanskeligt at fange 
dyrene. Indebærer endvidere risiko, fordi forsøg på 
at indhente dyrene vil betyde yderligere tab af kost-
bar legemsvæske 

14. Vodka 
Til forbrænding af 1 milliliter vodka medgår 3 milliliter 
vand 

15. Salttabletter 
Tilskud af salt uden samtidig tilstrækkelig tilførsel af 
vand medfører kramper 
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Webetik  (lærerark) 
 
Internet og mobil 
Net-etikette og digital adfærd 
 
Baggrundsmateriale for arbejdet  
  
http://www.emu.dk/webetik/ 
http://www.sikkerchat.dk/ 
http://www.detdigitalespejl.dk  
 
På disse sider er der gode forslag til at arbejde med mobning i cyberspace og gode 
regler om, hvilke forholdsregler elever bør tage på nettet.  
 

 
  

Stort set alle unge har i dag en mobil, der kan alverdens ting - mp3-afspiller, video, 
internet, mms, billeder, sms osv.  
 
Undervisningsforløb om cybermobning. 
Herunder finder du et forslag til et undervisningsforløb med udgangspunkt i cyber-
mobning. 
 
Sikkerchat.dk er produceret af Red Barnet og er en god indgang til de valg, man 
tager, når man bruger mobilen. 
 
Det digitale spejl er henvendt til lærere der vil undervise i online medier og har un-
dervisningsmateriale, film og lærervejledninger. 
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Forslag til elev-/ gruppearbejde 
Lad eleverne arbejde i grupper med spørgsmålene: 
Hvad er god mobilstil? Hvordan bruger man sin mobil på en ordentlig måde. Hvad 
gør man fx med beskeder og billeder, man ikke kan lide? 
Lad eleverne lave fx plancher med deres forslag. 
 
Tal med eleverne om brug af mobilen: 
:-) Sjove, venlige og varme SMS’er og MMS’er gør dig glad. 
:-| Tænk over dit ordvalg. Ville du bruge de samme ord, hvis du stod over for perso-
nen?  Ville du selv bryde dig om at blive talt til med de ord? 
:-O Når du sender en SMS eller MMS, så prøv lige at sætte dig i modtagerens sted, 
inden du trykker send. 
:-D Sjove billeder er kun sjove, hvis ”motivet” selv synes, at det er sjovt. 
:-P Husk altid at få accept fra den person, du tager et billede af med din mobil. 
:-( Respektér et nej. Kommer du til at knipse alligevel, så husk at slette billedet med 
det samme. 
;-) OG … 
Hvad mangler på denne liste - kan klassen komme på flere? 
 
Lav en lommefilm - nu skal der arbejdes med mobilen! 
Til slut i dette forløb skal eleverne selv producere en lommefilm på mobilen - 
men hvad er det for noget, og hvordan gør man?  
Få inspiration på EMU'ens kæmpetema om mobilen i undervisningen. 
EMU lommefilm 
Og så skal eleverne i gang.  
Inddel klasse i mindre grupper. 
De skal nu producere en lommefilm om cybermobning. Filmen skal være ca. 2 min. 
lang og have en handling centreret om, hvordan man håndterer mobning med mo-
bilen. I den forbindelse kan man tjekke siden http://dcum.dk/sammen-mod-mobning 
for at lære mere om mobning, hvis man ikke har været inde omkring emnet før. 
Vigtigt er det, at lommefilmen viser de aktører der er: mobbere 
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Lommefilm på mobilen (elevark) 

 

       
Lommefilm er en kort video, som du selv har optaget på din mobil. 
Se hvordan du kan planlægge, optage og udgive din egen lommefilm. 
  
Lommefilm 
 
1. Forbered en video   
Vælg et emne - mobning. 
Skriv stikord til emnet. 
Skriv en meget kort handling. 
Skriv hvad du vil med videoen - budskabet. 
Tegn og skriv en plan for optagelse - story board. 
Hent et story board.  
 
2. Story board  
Skriv filmens titel. 
Skriv emnet på filmen. 
Skriv en kort handling. 
Skriv budskabet - hvad du vil med filmen. 
Tegn scene 1. 
Skriv til scene 1: Hvor skal de foregå? Hvem skal være med? Hvad skal der ske? 
Skriv hvad der skal siges eller skrives på scenen. 
Du kan også skrive hvor lang tid scenen skal vare. (du kan klippe den til til sidst). 
Udfyld nu alle scenerne. 
Så er du klar til at "skyde" din lommefilm. 
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3. Fra mobilen til computeren.  
Du skal have dine video-optagelser flyttet fra mobilen til din computer. 
Det kan være du skal have hjælp af din lærer (Din lærer kan se her hvordan det 
skal gøres ) 
Der er flere måder at gøre det på. (du kan se videoen fra lommefilm.dk her) 
  
1. Kabel: Brug det kabel, der hører sammen med din mobil. 
2. Bluetooth: Trådløs overførsel fra mobil til computer. 
3. Kortlæser: Er der et hukommelseskort i din mobil, kan du tage det ud og sætte 
det i en kortlæser. 
  
  

 
  
4. Fra mobil-fil til computer-fil - Konvertering  
Når du optager en video på din mobil og gemmer den der, så gemmes den som en 
fil. 
Mobilernes filer har mange forskellige efternavne. Det kalder man fil-formater. 
Der er fx.: avi, asf, divX, flv, mov, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mpeg1, mpeg2, mpeg4, 
m4v, vob, dvd, ogm, H.264, Xvid og mange flere. 
  
Når du har hentet videoen over på din computer, skal du lave den om til et format, 
som du kan se på din computer. 
Her får du opskriften på at lave din fil om - konvertere - til en wmv-fil, så kan du 
nemlig arbejde med den i Movie maker. 
  
1. Du har brug for en converter - et program der kan konvertere. Du kan fx. bruge 
denne. Så får du AVS Video Converter (gratis download). 
2. Du tilføjer den video-fil du har hentet fra din mobil. 
3. Du vælger fil-formatet: WMV. 
4. Klik på "convert now". 
5. Du har nu lavet din video om til en WMV-fil - du har konverteret den. 
  
  
  



FRITID_____________________________ 
 

- 99 - 

 
  
5. Klip, lyd og tekst  
Nu skal du redigere din video. 
1. Åbn Windows Movie Maker. 
3. Læg alle de videoer ind du skal arbejde med. 
4. Du kan klippe i dem, så du klipper det fra du ikke vil bruge. Du forkorter videoen. 
5. Du kan indtale speak, hvis du vil have lyd på. 
6. Du kan indsætte en forside - titelbillede. 
7. Du kan indsætte sluttekst. 
8. Du kan indsætte tekster. 
  
Se her hvordan du gør  (lommefilm.dk) 
 

 
  
6. Upload og vis klassen 
Når du har din video som en wmv-fil,  kan du uploade den på YouTube. 
Du kan oploade den på SkoleTube - hvis du har et UNI-login. 
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