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Oversigt 

Dette undervisningsmateriale er tænkt som en 

idébank med opgaver eleverne kan arbejde med for 

at komme omkring temaerne: ”Det gode 

arbejdsliv”, ”Arbejdspladskulturer” og ”Innovation 

og iværksætteri”. 

Mål 

Med opgaverne arbejder eleverne på vidensniveau, 

færdighedsniveau samt kompetenceniveau. 

De skal med opgaverne undersøge, forholde sig, 

diskutere, samt udføre teori i praksis. 

Herigennem er målet, eleverne bliver mere 

bevidste omkring normer krav fra erhvervslivet 

samt forholder sig og reflekterer over vigtigheden 

af egen professionelle rolle. 

Aktiviteter 

”Din drømme arbejdsplads”: eleverne skal forholde 

sig til deres kommende praksis gennem beskrivelse 

af hvordan en drømme arbejdsplads kunne være. 

”Hvad skal der til før det lykkes?”: eleverne skal se 

tilbage på en forandring de har skabt for sig selv, 

for at opnå et sundere og bedre liv. 

”Dilemmaer”: eleverne skal forholde sig til 

dilemmaer der kunne opstå i praktikken. 

”Værdier”: eleverne skal forholde sig til værdier for 

arbejdspladskultur og klasserumskultur. 

”Kommunikation” : simulationsopgave omkring 

konflikthåndtering.  

”Det perfekte team”: eleverne skal gennem 

samtaler med hinanden sammensætte teams ud fra 

roller.  

”Blog om innovation”: eleverne skal oprette en 

blog om ende ud med en innovativ idé. 

”Iværksætteren”: eleverne skal starte deres egen 

virksomhed, beskrive og præsentere hvordan. 

 

Materiale 

Film: ”Det gode arbejdsliv”, ”Arbejdspladskulturer” og ”Innovation 

og iværksætteri” 

Andre ressourcer 

Abraham Maslow- Amerikansk personligheds psykolog læs om hans 

behovstrekant: 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/ 

Psykologi/Psykologer/Abraham_Maslow 

Definition af sundhed læs om WHO:  

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/ 

Filosofi/Menneskets_grundvilkår/sundhed 

Se arbejdsmiljøloven her:  

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven 

Læs om overenskomst:  

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/ 

Erhvervsliv/Arbejdsmarkedet/overenskomst 

Læs definitionen af innovation: 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/ 

Økonomi/Produktion,_investering_og_økonomisk_vækst/innovation 

Læs om Væksthuset KBH:  

http://startvaekst.dk/vhhr.dk/startups 

Læs om Young Enterprise: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/fonden-entreprenoerskab-young-

enterprise 

Hvad er etik? :  

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-

reproduktion/undervisning-til-

grundskolen/oenskebarn/tekster/hvad-er-etik 

Hvad er en blog?: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Blog 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven
http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/
http://startvaekst.dk/vhhr.dk/startups
https://erhvervsstyrelsen.dk/fonden-entreprenoerskab-young-enterprise
https://erhvervsstyrelsen.dk/fonden-entreprenoerskab-young-enterprise
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-grundskolen/oenskebarn/tekster/hvad-er-etik
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-grundskolen/oenskebarn/tekster/hvad-er-etik
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-grundskolen/oenskebarn/tekster/hvad-er-etik
https://da.wikipedia.org/wiki/Blog


   

Vejledning til digital undervisning.  1 
 

Tilpasninger 

Opgaverne kan bruges enkeltvis og som et forløb. 

De anførte links er tænkt som idé til 

baggrundsviden og kan suppleres med litteratur fra 

den specifikke uddannelse. 

 

 

Opret din blog via Blogger.com:  

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID= 

2191989603753619963#allposts 

Læs definitionen af kultur: 

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/ 

Filosofi/Menneskets_grundvilkår/kultur 

Hvad er en værdi?  

https://da.wikipedia.org/wiki/Værdi_(sociologi) 

Den Danske Model: 

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/ 

Det%20arbejdsretlige%20omraade/Den%20danske%20model.aspx 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/

