
Dit liv, dit valg

Lærervejledning og elevopgaver
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Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Dit liv, dit 
valg. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål at understøtte elevernes refleksioner 
gennem muligheden for at integrere aktiviteterne på museet med aktiviteterne på skolen før 
og efter museumsundervisningen. Materialet indeholder konkrete forslag til øvelser og op-
gaver. Sammen med præciseringen af forløbets læringsmål håber vi, at både elever og  
lærere oplever en sammenhæng mellem undervisningen i skolen og på Arbejdermuseet.

Fag: Uddannelse og job
Varighed: Forløbets varighed er 90 minutter

Kompetenceområder og læringsmål – niveau 2

Personligt valg: 

• Eleven kan formulere personlige mål for uddannelse, job og karriere 
• Eleven har viden om egne ressourcer, forudsætninger og karriereønske  

Fra uddannelse til job: 

• Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder  

Arbejdslivet:
 
• Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere 
• Eleven har viden om livslang læring innovation i arbejdsliv og karriere
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Om undervisningen på 
Arbejdermuseet – niveau 1

 
 
 
 
Faget Uddannelse og job på Arbejdermuseet – niveau 2

Med forløbet Dit liv, dit valg i Arbejdermuseets særudstilling Håndens arbejde tilbyder vi et fy-
sisk og sansebåret refleksionsrum, der tager udgangspunkt i de typer af motivation, som ung-
domsforskningen finder blandt udskolingselever: I undervisningsforløbet vil eleverne i grupper 
møde begejstringen for dét materiale og værktøj, som et fag kan være. De vil stifte bekendtskab 
med forskellige måder at indgå i læringsrelationer på. De vil medvirke til at diskutere, hvad gode 
sociale og faglige rammer på en arbejdsplads kan betyde, og de vil møde uddannelsespolitik som 
et væsentligt politisk spørgsmål – såvel for de unge selv som for fremtidens samfund. På denne 
vis vil eleverne få et nuanceret blik på de typer af motivation, der kan være drivende for deres 
eget – og for deres klassekammeraters - valg af uddannelse, hvad enten valget allerede er truffet 
eller bliver det inden længe.

Arbejdermuseet trækker i forløbet Dit liv, dit valg på den nyeste ungdomsforskning: I efteråret 2018 
forsvarede Tilde Mette Juul ph.d.-afhandlingen Det ’sikre’ valg i en uvis fremtid ved Center for 
Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Juuls karakteristik af fem hovedtyper af motivation 
danner strukturen for forløbet og kan findes i konklusionen af hendes afhandling, der findes her.

Elevernes rolle i undervisningsforløbet – niveau 2

I forløbet Dit liv, dit valg kommer eleverne i grupper til at arbejde sanseligt og fysisk med en 
række af udstillingen Håndens arbejdes aktiviteter og de vil reflektere over dem både sammen 
og individuelt. Aktiviteterne mimer på forskellig vis de typer af motivation, ungdomsforskning- 
en peger på, der præger de unge. Eleverne møder således repræsentationer af forskellige typer 
motivation, diskuterer dem med deres skolekammerater og får et individuelt og konkret overblik 
over, hvad der motiverer netop dem mest, når de skal træffe valg – f.eks. om ungdomsuddannelse.

Lærerens rolle i undervisningsforløbet – niveau 2

Undervisningsformen er baseret på dialog og gruppearbejde i grupper à maksimalt fire elever, 
som med fordel kan inddeles hjemmefra. Som lærer kan du understøtte undervisningen ved 
sammen med museets underviser at støtte eleverne i gruppediskussionerne gennem aktiv del- 
tagelse, ved at hjælpe eleverne med at få sat aktiviteterne i gang (og holde tiden!) samt facilite- 
ring af gruppediskussionerne: På den måde medvirker du til, at eleverne både får prøvet forløbets 
aktiviteter, får reflekteret over dem og noteret sig deres individuelle pointer. Til at støtte dette, 
er der på de kommende sider et forslag til før- og efteropgaver, der kan klæde eleverne på til 
besøget og siden hjælpe til at bringe forløbets nyerhvervede refleksioner med hjem.
 



Før undervisningen på 
Arbejdermuseet – niveau 1

Introduktion til 
motivationer

Sneak peek på 
udstillingen og dens 
indhold

Aktualisering: En 
brændende platform

Læreroplæg: Hvad er motivation?

Med udgangspunkt i f.eks. Den store danske encyklopædis 
opslag om motivation, gives en introduktion til motivationer 
og hvordan de kan være drivende i livets til- og fravalg og i 
relation til de øvrige aktiviteter inden for Uddannelse og job:

”motivation, bevægende årsag. Motivation er i psykologien 
et samlebegreb for forklaringer på, hvad der bevirker men-
neskers (og for så vidt alle biologiske organismers) psykiske 
og kropslige aktivitet. Teorier om motivation forsøger deri-
gennem at besvare det måske mest grundlæggende spørgs- 
mål af alle, nemlig hvorfor mennesker gør noget snarere end 
intet og gør dette snarere end hint, samt hvilke mentale og 
evt. fysiologiske processer der herunder finder sted.”
Kilde: Den Store Danske

I forløbet og for så vidt angår uddannelsesvalg kommer vi 
især til at beskæftige os med den sidste fordring: ”hvorfor 
mennesker gør dette snarere end hint.”

Se filmen “Den gode arbejdsdag”, der indgår i udstillingen 
på museet.

Lad eleverne i grupper dykke ned i:
Hvad motiverer de medvirkende i filmen? 
Hvad fortæller de medvirkende?

Er der nogle typer motivation, som ikke fremgår af filmen? 
(F.eks. god løn, tidligt fri, prestige, at kunne holde fri, når 
man har fri)

Se filmen “Das Handwerk - Die Wirtschaftsmacht. Von 
Nebenan.”, der indgår i udstillingen på museet.

Filmen blev lavet af det tyske håndværkerråd i 2010, som 
en hvervekampagne til erhvervsuddannelserne.

Udstillingen på museet taler ind i det åbne spørgsmål, om 
der findes en ‘faglært fremtid’: Hvad er viden? Hvilken viden 
har vi brug for i fremtiden? Hvilken viden kommer vi til at 
skulle tillære os? Lad eleverne arbejde med, hvilken viden 
de vil kunne bidrage til samfundet med.

Eleverne får introduceret 
og rammesat forløbets 
tema: Motivationer

Eleverne møder motivation 
som et relevant parameter 
at afgøre til - og fravalg på

Eleverne får introduceret 
og rammesat forløbets 
tema: Motivationer

Eleverne møder moti-
vation som et relevant 
parameter at afgøre til
- og fravalg på

Eleverne stifter bekendt- 
skab med uddannelses-
valg som en brændende 
platform: Valget skal 
træffes snart og har be-
tydning for deres fremtid.

Eleverne stifter bekendt- 
skab med tidsligheden 
i viden – i hvor høj grad 
skal den holdes ved lige 
og tillæres for fremtiden? 

Hvad Hvordan Hvorfor
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Ved at arbejde med emnet før undervisningen på Arbejdermuseet skabes der et grundlag for, at 
alle elever får de bedst mulige forudsætninger for at kunne indgå aktivt i aktiviteterne på museet.

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/motivation
http://www.youtube.com/watch?v=VydTRh2juMg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1TwIUgd7eb0
http://www.youtube.com/watch?v=1TwIUgd7eb0


Efter undervisningen på 
Arbejdermuseet – niveau 1

Genbesøg filmene 
og refleksionerne

Genbesøg motiva-
tionskompasset evt. 
i samarbejde med 
UU-vejledning.

Gav nogle af filmene i udstillingen gode indtryk og anled-
ning til gode diskussioner? Så genbesøg filmene hjemme 
i klassen. Det giver mulighed for at tale nogle uafsluttede 
refleksioner til ende, genoptage refleksionerne eller lade en 
enkelt gruppes samtale brede sig til plenum i hele klassen.

“Mig og mit værktøj”

“Mesteren og lærlingen”

“Den gode arbejdsdag”

“Håndværk er fremtiden”

Hver elev udfylder i forløbet deres eget motivationskom- 
pas, som de tager med sig fra museet. Bring det i brug 
hjemme i klassen ved at tale videre om Tilde Mette Juuls 
motivationer, evt. i samarbejde med en UU-vejleder, eller 
skolens uddannelsesambassadør.

I forløbet arbejdes der 
gruppevis med de enkelte 
film – og tiden er knap.  
Så hvis nogle af refleks- 
ionerne skal tales til ende 
eller bringes op i plenum, 
giver et fælles genbesøg 
af filmene mulighed for 
dette hjemme i klassen.

Eleverne bringer deres 
refleksioner med sig fra 
museets refleksionsrum 
og tilbage på skolen i et 
mere uddannelsesrettet 
rum: Hvordan kan de 
omsætte deres motiva-
tioner konkret i det valg 
om ungdomsuddannelse, 
de står over for?

Hvad Hvordan Hvorfor
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Med eftermaterialet kan I tilbage i klassen arbejde med forskellige niveauer af opsamling 
og udfoldning af forløbets emner, pointer og refleksioner.

http://www.youtube.com/watch?v=PeEfJNMDZQA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=brq91loaPUw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VydTRh2juMg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=SjTUPXa2Buw&feature=youtu.be

