KUU konference

Arbejdspladslære
Samarbejdslære

• Fokus på målene
• Holde eleverne aktive
- Involvere eleverne mht. emner og metoder
- Lytte til deres erfaringer
- Interviews
- Filme

Fokus på produktionsplanlægning og
effektive arbejdsprocesser
• h#ps://www.youtube.com/watch?v=ZSUQqn_pb0s
• h#p://lean-kursus.dk/lean-spil-produkDon-lego
• h#ps://www.youtube.com/watch?v=L9xNbdY4TQI

Arbejdspladslære

I skal undersøge et af målene
for faget. I må gerne arbejde sammen.
Begynd evt. med en brainstorm, hvor I drøfter:
§ Hvordan I kommer i gang
§ Hvilke erfaringer har I?
§ Relevante hjemmesider:
www.foa.dk
www.danskemodel.dk
http://arbejdstilsynet.dk
www.hk.dk

Målet

:

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Hvordan undgår man arbejdsulykker og erhvervssygdomme? Hvordan bruger
man kroppen rigtigt? Hvordan kan man være med til at skabe en
arbejdsplads, hvor der er rart at være for alle? Hvor kan man søge hjælp?

Opgave: Arbejdspladslære
fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Der er sket en arbejdsulykke på din arbejdsplads, hvad
gør du?
- Lav en film/folder der viser proceduren ved en
arbejdsulykke

Kropssprog

Kropssprog
1. Alene:
Find på 2 sande udsagn og 1 falsk.
F.eks. ”Jeg har boet i Israel” + ”Jeg har 6 søskende” + ”Jeg kan godt
lide at spise biller”.
Alle:
Vi skal nu prøve at finde løgnen i dine udsagn.
2. I grupper:
- I skal filme en løgn, hvor I prøver at kontrollere kropssproget,
forstået på den måde, at det virker som om I taler sandt.
- I skal filme en sandhed, hvor I prøver at få jeres kropssprog til at se
ud, som om I lyver.
- I skal nu filme en løgn eller sandhed, som vi andre skal gætte. I kan
gøre med kropssproget, hvad I vil for at narre os.
3. Præsentation af jeres optagelser.

Analyse af TV-indslag
Find et klip fra et af de reality programmer der kører på TV. Det kan f.eks. være
”Paradise Hotel”, ”Helvedes køkken” eller andre programmer hvor der opstår
grupperinger og konflikter. Klippet må være på max. 5 til 7 minutter.
Lav en kort præsentation af programmet og rammerne/reglerne/persongalleri
således at personer der ikke har set programmet før kan få en ide om, hvad det går
ud på.
Gruppen skal nu lave en analyse af TV indslaget. Til analysen skal bruges nogle af
nedenstående emner vi har behandlet i faget Samarbejdslære.
Ø Kropssprog - Vis eksempler på kropssprog og analyser hvad de betyder
Ø Konflikter / konfliktløsning – Beskriv en eller flere konflikter
Ø Kommunikation – konflikttrappen – Kom med et eller flere eksempler
på kommunikation (sprogbrug) – inddrag konflikttrappen
Eksempel: Der opstår en konflikt mellem to personer i TV indslaget. En analyse af
indslaget kunne være:
Hvor er de på konflikttrappen og hvor bevæger de sig hen?
Hvad gør de for at optrappe/nedtrappe konflikten? Kom med eksempel på deres
sprogbrug
Kom med forslag til hvordan de kan løse deres konflikt.
Hvordan er deres kropssprog i ”situationen”? – Vis eksempler på kropssprog.
Afslut analysen af med at en kort opsummering af
Ø Hvad gik galt?
Ø Hvorfor gik det galt?
Ø Hvad kunne der være gjort i stedet?
Lav en Power Point præsentation af jeres opgave indeholdende TV klip samt jeres
analyse. (Max.15 minutter inkl. TV klip)

Samarbejdslære
Dagens mål: Indflydelse i et demokrati
-

Hvordan får man indflydelse i det danske samfund?
Hvordan får man indflydelse i fagforeninger og arbejdsgiverforeninger
og andre foreninger?
Er der forskel på Ytringsfrihed i samfundet og på en arbejdsplads?

Relevante hjemmesider:
-

www.ft.dk
www.foa.dk
www.faktalink.dk

Se på billederne og find argumenterne
Et argument:
Påstand: Et synspunkt
Belæg:
En begrundelse for påstanden (fordi)
Hjemmel: En sammenhæng, en regel, et princip, som de fleste af os er enig
i.
Hjemlen er begrundelsen for, at belægget er godt.
Eksempel:
Når jeg slipper denne sten,
falder den til jorden

fordi jeg har gjort det
10.000 gange før, og
hver gang er den faldet
til jorden.

Det, der er sket 10.000
gange før, vil
sandsynligvis ske igen.

Det bliver sandsynligvis snart
regnvejr

fordi himlen er grå.

En grå himmel kan
være tegn på, at det
bliver regnvejr.

Appelformer:
Logos: Fornuft, tal, fakta
Patos: Følelser
Etos: troværdighed, moral
Argumenttyper:
•
•
•
•
•
•

Ekspertargument (læger, videnskabsmænd) kloge, ved besked
Chefargument (politiet, læreren, forældrene, Gud) magt og klogere
Idolargument (rockmusikere, fodboldspillere) – vær som dem
Mængdeargument (stort antal, "ni uf af ti", "nu set af 500.000") – alle
andre
Trusselsargument (straf, fyring, uheld)
Lykkeargument (ungdom, rigdom, evig elskov)

Opgave
Vælg 3 af billederne og find:
1. Afsenderens påstand
2. Afsenderens begrundelse
3. Hjemlen
4. Bruger afsenderen logos, patos, etos?
5. Hvilken argumentationstype bruges?

Opgaver
• Hvor mange politikere er der i kommunalbestyrelsen (byrådet) i
din kommune?
• Hvilke politiske partier er repræsenteret?
• Vælg nogle partier, hvis partiprogram du vil undersøge
nærmere.
• Find politiske ”mærkesager” i f.eks. Halsnæsposten eller andre
lokal aviser.
• Er der en sag, du synes er vigtig/afgørende for, hvem du vil
stemme på?
• Er der et område/en sag, du synes politikerne ignorerer?
• Lav en invitation til et politisk møde – målgruppen er unge.

