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Unge i Praksis 
 

Formålet med denne vejledning er at forberede fremtidige undervisere på forløbet med Unge i 

Praksis. 

Unge i praksis er et samarbejde mellem folkeskole, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i det 

tilhørende erhverv. 

Elever fra 8. klasse starter 2 dage på uddannelsesinstitutioner med henblik på at blive forberedt på 

3 dages praktik i en gældende virksomhed. 
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1. Inden opstart af Unge i Praksis 
Ugen inden eleverne starter på forløbet, afholdes et oplæg På Bredahlsgade 1b. Dette er til formål 

at introducere eleverne til forløbet, og give praktiske informationer om eksempelvis mødetid og -

sted. 

 

Eleverne har på forhånd en virksomhedsaftale om 3 dages praktik, der passer til den uddannelse 

de er på besøg hos. Underviser har ikke informationer om denne aftale, så eleverne skal henvises 

til egen skole eller virksomheden hvis der opstår spørgsmål. 

Inden opstart udsendes en klasseliste med deltagende elever. Skemaet indeholder navn, klasse og 

skole. Eleverne skal opråbes hver morgen. Er der fraværende elever, skal skolen kontaktes fra 

morgenstunden. 
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Logbog 
Eleverne bør fra skolens side have modtaget en logbog.  

Logbogen indeholder krav til indhold af teori, både på skolen men også til praktikken. Derudover 

indeholder Logbogen en interviewguide som eleverne skal bruge i undervisningen, når de skal lave 

interview med en klasse på skolen. 

 

Printede dokumenter 

Som underviser skal du have printet følgende til elever. 

Dokumentet ’’Tur til Bilka’’ printes til hver gruppe (Ca. 4 elever i hver gruppe).  

Dokumentet ’’Kundetyper’’ printes til hver elev, så dette kan sættes i deres logbog. Derudover skal 

der klargøres lapper med de forskellige kundetyper, én på hver. Dette skal bruges til en 

gruppeopgave. (Se afsnit 4. Anvendt teori.)  

 

Forsikre dig at ovenstående er på plads inden opstart. 

 

 

2. Program - Unge i Praksis 

Herunder et vejledende program for hvordan dagene for eleverne i Ung i praksis, kan se ud. 

Programmet indeholder pauser, teorier og opgaver. 
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Mandag  
0830 – Mødes ved indgangen af B3 

0845 – Lokale ?? - Velkommen og introduktion til skolen, uddannelsen og programmet. 

0930 – Speed Dating med GF2 på bænkene 

1000 – Lille pause 

1015 – Teorigennemgang – Købstyper og kundetyper + Opgaver 

1130 – Frokostpause 

1200 – Teorigennemgang – Maslows behovspyramide + Opgaver 

1230 – Evaluering 

1300 – Logbog.  

 

Tirsdag 
0830 – Mødes i lokale ?? – Introduktion til dagen 

0845 – Introduktion til Bilka opgave 

0900 – Afgang til Bilka 

0930 – Start opgave Bilka 

1000 – Hjem igen 

1030 – Lille pause 

1045 – Evaluering på Bilka opgave 

1115 – Forberede interview 

1130 – Frokostpause 

1200 – Klar til interview 

1215 – Interview m. klasse lokale ??? 

1230 – Opsamling og evaluering,  

1300 – Logbog og farvel 

 

4. Anvendt teori 
For at give eleverne det bedst mulige indblik i hvad man kan lære på uddannelsen, er der tage 

udgangspunkt i mindre teorier fra uddannelsens afsætnings undervisning. 
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PowerPoint 
Til forløbet er udarbejdet en PowerPoint som kan benyttes. PowerPointet indeholder program 

over dagene, introduktion til uddannelsen, teori og opgaver. 

PowerPointet kan frit redigeres og bruges som visuel hjælp til undervisningen. 

 

PowerPointet indeholder teorier som Maslows behovspyramide, kundetyper og købstyper med 

tilhørende opgaver. Derudover indeholder PowerPointet oplæg til Bilka turen og interviewet. 

 

Speeddating 
Efter gennemgang af uddannelsens opbygning og fagretninger, er det oplagt at arrangere en 

speeddating med nuværende elever fra uddannelsen. Det giver bedst mening at afholde 

speeddatingen med en klasse der har gået på skolen i længere tid og at eleverne er blandet fra 

fagretningerne kontor, handel og detail. 

 

Vedhæftet 

 

Kundetyper 
Det vedhæftede dokument ’’Kundetyper’’ er et dokument med tekst omkring syv forskellige 

kundetyper. Dokumentet printes og gives til hver elev. Dette dokument læses af eleverne og 

gennemgås derefter på tavlen.  

 

Herefter er der lagt op til en rollespilsleg. Hertil skal der bruges lapper af karton, med de 

forskellige kundetyper på. Eleverne går sammen 2 og 2. De trækker to kort, én til hver elev, med 

en kundetype på. 

De skal herefter øve et rollespil som skal vises for klassen. De øvrige elever i klassen skal gætte 

hvilken kundetype rollespillet handler om. 

 

Tur til Bilka 
Det vedhæftede dokument ’’Tur til Bilka’’ Omhandler en opgave omkring de 5 L’er. Denne opgave 

skal løses i Bilka. Eleverne skal være i grupper på ca. 4. 

Opgaven gennemgås på tavlen inden afgang. (Billeder til oplæg findes i PowerPointet)  

Eleverne har en halv time til at løse opgaven i Bilka, herefter skal opgaverne og de 5 L’er 

gennemgås i klassen. Bed eleverne om at tage billeder som dokumentation på deres svar. 
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5. Evaluering fra elever 
Eleverne meddeler at det er rart med et forløb med varierende opgaver, både ude og inde. 

Eleverne kan komme fra flere forskellige skoler og nævner at blande grupper på tværs af skolerne 

er godt, så de lære nye mennesker at kende. 

 

6. Evaluering fra underviser 
Jo større holdet er, jo vigtigere er det at sikre et stort lokale. 

 

Alt efter størrelse på holdet, sikre dig at booke et lokale der kan rumme antallet af mennesker. 

Herudover er det fordelagtigt at trække så mange opgaver ud af huset som muligt. Sørg eventuelt 

for at nogle af opgaverne kan laves udendørs. 

 

Eleverne skal forberedes godt til både speeddating og interviews, da de nødvendigvis ikke har 

prøvet det før og kan være generte overfor fremmede. 

 

En plan på tavlen og eventuelt navn på underviser kan være behjælpeligt for eleverne at holde 

fokus. Specielt med tidspunkter for pauser og hvornår eleverne forventer at have fri. 

 

Det kan være svært at holde elevernes fokus sidst på dagen. Der erfarede at være en god idé, at 

give elever fri 13:15 så de kunne nå deres busser. 

 


