FIRE MÅDER AT LEVE PÅ
AKTIVITET / GIRLS’ DAY IN SCIENCE

I samarbejde med

FIRE MÅDER AT LEVE PÅ
FORMÅL
Formålet med denne øvelse er at gøre sig overvejelser over,
hvad der kan være vigtigt for at have et godt liv - både for
andre og for sig selv.
Øvelsen har tre trin:
1. Læs de fire cases
2. Gruppedrøftelse om forskelle og ligheder
3. Afsluttende runde

DANIEL

DANIEL
Alder: 17 år
Uddannelse: Industrioperatør
Fritid: Reparere cykler og gamle
maskiner

Daniel er 17 år og startede på erhvervsuddannelsen som
industrioperatør lige efter 9. klasse. Han kan komme ud og
arbejde, når han er 19 år.
Daniel har altid godt kunne lidt at reparere ting og har
ofte hjulpet sin farfar med at reparere gamle cykler
og istandsætte plæneklippere. Uddannelsesvalget om
industrioperatør lå derfor lige for, da han godt kan lide at
problemløse, vedligeholde og reparere, og sørge for at
maskiner er i drift. Han kan godt lide tanken om at han på
den måde kan hjælpe andre mennesker, og han vil gerne

arbejde på Novo Nordisk, hvor de producerer insulin til folk
med diabetes. Han forventer at skulle komme til at arbejde
meget og have en del transporttid fra Rødovre til fabrikken i
Kalundborg de første par år.
På sigt vil gerne spare op til en landejendom i Kalundborg,
hvor han kan have et stort værksted og være tættere på sit
arbejde. Husene er ikke mindst billigere i Kalundborg end i
Københavnsområdet.

SARA

SARA
Alder: 16 år
Uddannelse: STX
Fritid: Læse bøger

Sara er 16 år og går i 1.g på STX på et stort gymnasium i
København. Sara valgte STX og det specifikke gymnasium,
fordi mange af hendes veninder fra folkeskolen også valgte
det, og gymnasiet var forbundet med en vis prestige at
blive optaget på. Hendes forældre synes også, at STX var
en rigtig god idé, fordi mener, at det åbner mange døre til
videregående uddannelser, når man ikke ved, hvad man vil.
Sara er vild med naturvidenskabelige fag og vil nok gerne
læse til farmaceut eller jordemoder i København.
Sara er i virkeligheden ikke særlig glad for fremmedsprog,
historie eller idræt, men de fag bliver hun nødt til at have på

STX, og for at kunne gå på samme skole som veninderne.
Sara bruger eftermiddagene på gymnasiets lektiecafé, og
de fleste aftener sidder hun længe oppe ved computeren
og laver lektier og afleveringer. Hun har måttet droppe at
gå til volleyball, som hun ellers elskede, fordi hun gerne vil
bruge rigtig meget tid på gymnasiet.
Sara gad godt, hvis hun havde tid til et lille fritidsjob, og hun
savner virkelig også mere frihed til at kunne være sammen
med sine veninde. Det har hun desværre ikke tid til, da det
er vigtigt for hende at få et højt gennemsnit, så hun kan
komme ind på én af drømmeuddannelserne i København.

AMIR

AMIR
Alder: 19 år
Uddannelse: Tømrer
Fritid: Fodbold, kæresten og
deres hund

Amir er 19 år og er snart færdig med sin EUX
tømreruddannelse. Amir har altid været glad for Håndværk
og Design i folkeskolen og gik til “Arkitektur og Design” på
ungdomsskolen i 8. og 9. klasse.

materialer til fremtidens byggerier. Derfor valgte han også
at kombinere sin tømreruddannelse med EUX, da Amir
gerne vil læse videre til bygningskonstruktør, efter han har
arbejdet som tømrer i nogle år.

Amir kan godt lide, at ikke alle uger og dage er ens i skolen,
så derfor er han rigtig glad for den variation, han møder på
uddannelsen, som både består af perioder med teoretisk
klasseundervisning, værkstedarbejde på skolen og praktik i
en mellemstor tømrervirksomhed.

Amir synes, det er rigtig fedt, at han får elevløn
under hele uddannelsen, fordi han har sin elevplads i
tømrervirksomheden. Han har derfor råd til at bo alene i
sin egen lille lejlighed og får næsten det dobbelte udbetalt
hver måned i modsætning til, hvis han fik udeboende
SU. Han behøver derfor ikke noget job ved siden af
tømreruddannelsen og har meget fritid, som han bruger
på sin familie, kæreste og deres lille hund, og på at spille og
se en masse fodbold.

Amir er vild med matematik og formler, og med at beregne
materialeforbrug og få en stor viden om bæredygtige

FREJA

FREJA
Alder: 17 år
Uddannelse: HTX
Fritid: Guitar, venner og arbejde
som opvasker

Skoledagen på HTX passer Freja rigtig godt, fordi det er en
god blanding af almindelig klasseundervisning, en masse
projektarbejde og værkstedsarbejde i teknologi og forsøg i
de naturvidenskabelige fag i laboratoriet. Freja sætter også
sit eget præg på gymnasiet, da hun er med i elevrådet.
Hun synes, det er spændende at være med til møder med
lærere og ledelsen.
Freja er 17 år og går i 2.g på HTX. Hun går på
studieretningen Gamedesign på et middelstort teknisk
gymnasium.
Freja har valgt ungdomsuddannelsen, fordi hun har været
på brobygningsforløb på gymnasiet, og derudover har
haft et folkeskolevalgfag om programmering. Hun havde
egentlig troet, at hun skulle gå på STX, fordi mange af
klassekammeraterne skulle det, men hun blev virkelig
interesseret i IT, programmering og kommunikation, mens
hun havde valgfaget på gymnasiet, bl.a. fordi der var så
god stemning, og de havde en meget inspirerende lærer,
som havde lavet mange computerspil.

På HTX har Freja en del lektier for hver dag og også
større opgaver, som skal afleveres hver uge. Gennem
sin studieretning har Freja lært meget om strukturering
og tidsplanlægning, og hun bruger derfor kun den
nødvendige tid på skolearbejde. Det betyder, at der er
masser af tid til at være sammen med vennerne, spille
lidt guitar og arbejde som opvasker på et plejehjem 1-2
aftener om ugen. Freja går ikke efter at få et super højt
snit, da hun også vil have tid til andet ved siden af HTX.
Hun vil ikke have noget imod at flytte til Aalborg Universitet
for at studere, fremfor IT Universitet i København, da
karaktergennemsnittet for at komme ind i Aalborg er lidt
lavere.

GRUPPEDRØFTELSE
Tal sammen i gruppen om de forskelle og ligheder, I får øje på i
de forskellige cases, når det gælder idéer om det gode liv. Husk,
at I ikke nødvendigvis skal blive enige, men høre hinandens
forskellige perspektiver:
1. Hvilke forskelle og ligheder ser I mellem Freja, Amir, Sara og
Daniel?
2. Hvad karakteriserer deres forskellige idéer om det gode liv?

AFSLUTTENDE RUNDE
Som afslutning på øvelsen tager I en runde, hvor I hver især
svarer på følgende spørgsmål:
1. Hvilke af opfattelserne af det gode liv kan du mindst relatere
dig til? Og hvorfor?
2. Hvilke af opfattelserne af det gode liv kan du mest relatere
dig til? Og hvorfor?

