
Fagretning: Sunde valg og livsstil   

 

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til Social – og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Den pædagogiske Assistentuddannelse. 

 
Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv, hvor 

omdrejningspunktet for arbejdet er enten borgere, patienter eller børn, unge og voksne med eller uden funktionsnedsættelser. 

  

Eleverne har valgt denne fagretning efter to ugers erhvervsintroducerende undervisning, hvor de har løst enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver, afprøvet enkle 

arbejdsprocesser og arbejdet med bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi. 

 

I fagretningen indgår erhvervsfagene, grundfaget dansk samt valgfag. Valgfagene tilbydes i en fast ugentlig blok på tværs af de fagretninger, skolen tilbyder. 
Nogle skoler udbyder eux som fagretning. På grundforløb 1 er eux-fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag på niveau C (8 uger), og fagene tilrettelægges 

ligeledes i faste blokke, når de øvrige elever arbejder med Dansk og valgfag.  

 

Eksempler på projekter inden for fagretningen ”Sunde valg og livsstil” er:  

 Smag på varen 

 Kroppen på toppen 

 Mit liv – mit valg 

 Mig og min arbejdsplads 

 Mig som fagperson i samfundet  

Undervisningen inden for fagretningen er tilrettelagt som tværfaglige og helhedsorienterede projekter: Inspiration til at planlægge og gennemføre 

Helhedsorienteret undervisning. Undervisningen er primært praktisk og med et anvendelsesorienteret fokus, så eleverne tilegner sig viden, færdigheder og 
kompetencer inden for projektets emne.   

 

 

  

https://www.emu.dk/eud/helhedsorientering/inspirationshaefte-helhedsorienteret-undervisning
https://www.emu.dk/eud/helhedsorientering/inspirationshaefte-helhedsorienteret-undervisning
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For at forklare, hvordan læringen i projekterne er tænkt tilrettelagt, zoomes ind på ét udvalgt projekt. I projektet gives eksempler på, hvordan mål og indhold 

fra erhvervsfagene og grundfaget dansk kan inddrages i projekterne.  
 

 
Projekt: Mit liv – mit valg 

 

Omdrejningspunktet (helheden) i projektet er elevernes job- og praktikpladssøgning.  

 

Formålet med projektet er, at eleverne arbejder med at blive bevidst om deres egne personlige, faglige og sociale kompetencer samt muligheder i forhold til 
valg af for eksempel uddannelse og arbejde.  

Målet med projektet er, at hver elev har udarbejdet et digitalt CV og en digital ansøgning mod et job - eller en praktikplads, når projektperioden er færdig. 

Projektets metoder er en kombination af skriftlig formidling i form af CV og ansøgning samt mundtlig formidling i form af feedback og samtaleøvelser. Eleverne 

inddrager innovative metoder i deres arbejdsplanlægning og i deres udformning af slutproduktet. Slutproduktet er identisk med målet for projektet, som er et 
CV og ansøgning.  

Projektet tilrettelægges, så det understøtter undervisernes samarbejde med eleverne og elevernes indbyrdes samarbejde med afsæt i det anerkendende 

menneskesyn. 
 

Undervisningens organisering og læringsaktiviteternes tilrettelæggelse tager afsæt i en kollaborativ læringsforståelse. Det betyder, at elevernes 
kommunikation, videndeling og refleksion med hinanden er central i forhold til at tilegne sig viden og løse opgaverne i projektet.  I læringsaktiviteterne sættes 

eleverne i situationer, hvor de selv producerer sprog (taler, skriver, viser og tegner) og modtager sprog (lytter, læser, ser og gør): Rapport om: Den 
sproglige dimension.  

 

I projektet” Mit liv – mit valg” arbejder eleverne med fagmål fra erhvervsfagene praktikpladssøgning, innovation, arbejdsplanlægning, metodelære, og dansk. 

Nedenfor angives de fagmål, der indgå i projektet samt eksempler på konkrete læringsaktiviteter, der sikrer en praksisnær opfyldelse af målet.    

 

 

Praktikpladssøgning: 

Mål fra faget Eksempler på konkrete aktiviteter, der bidrager til at opfylde målet 

1. Beskrive forskellige typer af virksomheder og 

praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer. 

Eleverne udarbejder i fællesskab et fysisk landkort over relevante og interessante virksomheder og 

praktikpladser i udvalgte kommuner. 

2. Beskrive egne kompetencer og sætte personlige 

uddannelsesmål. 

Eleverne skal i grupper af tre interviewe hinanden på skift med henblik på at spotte hinandens 

ressourcer. Spørgsmål i interviewet kan eksempelvis være:   

https://www.emu.dk/eud/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/den-sproglige-dimension
https://www.emu.dk/eud/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/den-sproglige-dimension


 Nævn en situation eller en opgave du har løst, hvor du synes, du har haft succes?  

 Hvad gjorde du, som gav denne succes?  

 Hvad har succesen betydet for dig? 

Eleverne udarbejder derefter et digitalt mindmap til kortlægning af egne personlige, faglige og sociale 

kompetencer til brug for udarbejdelse af CV’et. Eleverne beskriver deres personlige mål med 

uddannelse til brug eller inspiration til deres job – og praktikpladssøgning.  

3. Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. Eleverne udarbejder en visuel tidslinje, hvori der indgår mål og opgaver, en illustration af deres plan 

for praktikpladssøgning.  

Eleverne udarbejder et netværkskort, som viser, hvem de kan bruge som sparring til deres 

praktikpladssøgning.  

4. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at 
dokumentere og formidle sine kompetencer ved 

skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, 
herunder anvende obligatoriske it-værktøjer. 

Eleverne arbejder med informationssøgning via forskellige medier, herunder jobportaler. 

Eleverne udarbejder et digitalt cv og en digital ansøgning. Begge dele skal præsenteres ved hjælp af 

mindst to forskellige digitale opsætninger fx i Word, Prezi eller Thinglink. Eleverne viser hvordan de 
har skabt innovative løsninger i deres udformning af produkterne. 

Eleverne afholder i grupper af tre en ansættelsessamtale, hvor én elev er ansøger, én er 
virksomhedsrepræsentant, og én er observatør. Observatøren observerer den verbale og nonverbale 

kommunikation. Observatøren giver efterfølgende feedback til den interviewede og intervieweren ud 
fra de parametre, som er blevet besluttet, inden interviewet gik i gang. Interviewet kan evt. optages 

på video og være genstand for en efterfølgende dialog.  

 

Innovation:  

Mål fra faget niveau 1 Eksempler på konkrete aktiviteter, der bidrager til at opfylde målet 

2. Anvende innovative metoder i opgaveløsning. Som innovativ arbejdsmetode kan eleverne gøre brug af Walt Disney kreativitetsstrategi, som er 
beskrevet nedenfor. En anden metode er Open Space Technology (OST), som findes på nettet. 

Eleverne brainstormer på indhold i CV´et og ansøgning ved hjælp af Walt Disney kreativitetsstrategi.  

Walt Disney kreativitetsstrategi er opdelt i tre faser med tre forskellige synsvinkler: Drømmeren, 
realisten og kritikeren.  

Drømmeren: I denne fase udvikles og udvælges ideerne. Det er en drømme- og brainstorming fase, 

hvor alle muligheder vendes. 

Realisten: I denne fase organiseres ideerne, og det besluttes, hvordan de skal udføres. Der bliver 



taget stilling til, hvad der skal realiseres, hvordan, i hvilket omfang, hvornår og af hvem. 

Kritikeren: I denne fase vurderes alle de fremkomne forslag og ideer med kritiske øjne. 
 

Strategien kan udføres alene eller i grupper, hvor alle arbejder med alle tre dele. Det vigtige er at 

være bevidst om den rolle, man har i den enkelte fase. 
 

Det er en god ide at markere synsvinkelskiftet ved at flytte sig fysisk.  

Eleverne gør brug af innovative metoder ved udarbejdelse af ansøgninger, fx infografik. 

 

Arbejdsplanlægning: 

 

Mål fra faget niveau 1 Eksempler på konkrete aktiviteter, der bidrager til at opfylde målet 

1. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces Eleverne drøfter i grupper, hvilke opgaver og rolle der er i planlægning, koordinering og udførelse af 

en arbejdsproces.  

3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder Eleverne udarbejder en visuel tidslinje, som viser, hvornår hvilke opgaver skal påbegyndes og 

afsluttes. 

Eleverne gør brug af de metoder, som er nævnt under de andre erhvervsfagsmål. 

5. Samarbejde med andre om løsning af opgaver Underviseren inddeler eleverne i grupper af 5 personer. Hver gruppe betragtes som et kollaborativt 

læringsfællesskab, hvor arbejdsmetoder udfoldes, og løsninger diskuteres og besluttes 

Mål fra faget niveau 2  

7. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige 

arbejdsprocesser 

På baggrund af opstillede kriterier vurderes og diskuteres arbejdsprocesserne.  

Kriterier kan f.eks. være  

Hvordan passede den proces, vi valgte til at få overblik over indhold og placering af forskellige 

arbejdsprocesser, i projektet?  

Hvordan fungerede metoden Walt Disney kvalitetsstrategi til at tænke anderledes og nyt i forhold til 
udformningen af CV og ansøgning? 

Hvordan passede vores tidsramme til, at vi i gruppen kunne nå at komme med input til udformningen 
af CVét?  

9. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet Elevernes arbejde tager, som nævnt, afsæt i det anerkendende menneskesyn, og den betydning, der 
ligger i dette. I samarbejdet formulerer eleverne sig undersøgende og nysgerrigt til hinandens 



udsagn og forslag. 

Forslag til formuleringer 

 Samtidig er det …. 

 I tråd med … 

 Et andet vigtigt argument er … 

 Vi kan også se på om … 

 

Metodelære: 

Mål fra faget niveau 1 Eksempler på konkrete aktiviteter, der bidrager til at opfylde målet 

4. Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. Eleverne dokumenterer, hvordan de har løst opgaven med at skrive et CV og en ansøgning via 
plancher, billeder eller andet. De forklarer, hvordan processen er forløbet fra start til slut, når de har 

deres endelige produkter.  

5. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af 
egen praktiske arbejdsproces. 

Eleverne udvælger i grupper 10 områder, som de ønsker at evaluere deres arbejdsproces og 
produkter i forhold til. Eleverne evaluerer de 10 områder ud fra en skala fra 1 - 10, hvor 10 er det 

højeste. Bagefter drøfter de gruppevist, hvad de kunne have gjort anderledes for at evaluere sig selv 
og hinanden højere. Noteres i deres respektive læringsbarometer. Rapport om: 

Motivationspædagogik.  

 

Dansk niveau E - kommunikation:  

Mål fra faget Eksempler på konkrete aktiviteter, der bidrager til at opfylde målet 

2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i 
samarbejde og samvær med andre 

Eleverne giver hinanden feedback undervejs i arbejdet og til slut i forhold til de endelige produkter. 
Eleverne arbejder med, hvordan de ud fra den anerkendende tilgang kan bidrage positivt til 

hinandens arbejdsproces og endelige produkter.  

 

 

https://www.emu.dk/eud/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/motivationspaedagogik
https://www.emu.dk/eud/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/motivationspaedagogik



