
Som forberedelse til forløbet skal 
eleverne se film om industriens 
udvikling på: http://drømstørre.dk/
laerervaerelset/undervisnings-
pakke-industriens-udvikling/

Til de elever, som er fagligt stærke, 
er der mulighed for løbende at lade 
dem fordybe sig i industriens ud-
vikling i tekst materialet på samme 
side.
Eleverne skal forberede sig på et 
møde, hvor industriens udvikling og 
fremtidsperspektiv er til diskussion.

Dagsordenen er på sidste side. 
I skal alle forholde jer til punkterne 
og læse op på de ting, I er usikre på.
Der er fordelt aktører på sidste side.

Gode råd: 
1. Læs op på din aktørs rolle i indu-

strien – både historisk og nutidig.

2. Undersøg hvad din rolles positi-
on er i forhold til virksomheden, 
ministeriet mv.

 a.  Det kan være en fordel at 
  finde ud af, hvem personen 

 er og google vedkommendes 
  navn for information

3. Diskutér hvordan fremtiden ser 
ud for din aktør.

4. Forbered argumenter i forhold til 
punkterne på dagsordenen.

Hjælp eleverne med at få hele do-
kumentet læst færdigt. 

Punkt 4.0 kan tages ud, hvis so-
ciale klausuler er for svært et emne 
at inddrage. Husk at fjerne det fra 
elevmaterialet også.

Aktørerne er:
Du fordeler grupperne som det 
passer bedst. I sidste kolonne i 
elevmaterialet kan du skrive navne-
ne på de, der skal være i de forskel-
lige grupper. Hvis der er for mange 
aktører, kan der sorteres i virksom-
hederne og de politiske partier.
Elevernes undersøgelse foregår 
online, og udgangspunktet er virk-
somhedernes hjemmesider. Skema-
et finder du bagerst.

Dagsorden:
1.0 Velkomst

2.0  Hvad er industriens udfordrin-
ger netop nu i Danmark?

2.1  Forslag til løsning af udfordrin-
gerne

3.0  Hvad er karakteristisk for en 
moderne industri i dagens Dan-
mark?

4.0  Er sociale klausuler en god idé?

5.0  Hvordan løser vi udfordringerne 
med elev/lærepladser?

6.0  Afsluttende bemærkninger

Lærervejledningen til
”Møde om industriens
fremtid“

Tidsforbrug: 
En lektion til introduktion 
og film. To lektioner til 
for beredelse af mødet (alt 
efter niveau i klassen).  
En til to lektioner til mødet.

Materialer: 
Printet eller digital udgave 
af elevteksten, adgang til 
internet (mindst én com-
puter pr. gruppe)

Formål:
At styrke elevernes ev ner 
til at undersøge, argu men-  
tere og bruge sin vi den 
aktivt i nye sammenhæn-
ge. Eleverne skal styrke 
deres kendskab til indu-
strien, og de udfordringer 
Dansk industri står over-
for som en del af det 
internationale samfund.

Nye fællesmål: 
Dette forløb, er tænkt ind 
i en historiefaglig sam-
menhæng.
Vi vil give eleverne mulig-
hed for at lave en prak-
sisopgave, hvor forholdet 
mellem fortid, nutid og 
fremtid sættes i perspek-
tiv. Eleverne skal lave un - 
dersøgelser med et kil-
de kritisk blik og bruge 
informationerne i deres 
argumentation. Det histo-
riske overblik er vigtigt for 
at sikre en god og saglig 
diskussion til ”mødet”.

Beskrivelse:
Som udgangspunkt be-
står forløbet af tre dele: 
Forberedelse (se film), 
undersøgelse med fokus 
på dagsordenen og ud-
førelsen af selve mødet. 
Se en mere dybde gående 
beskrivelse løbende i 
materialet.
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I forbindelse med debatten er det 
din rolle at være vært og holde 
tid. Derudover vælger du en eller 
to grupper, der kan få lov at åbne 
hvert punkt. De grupper,der åbner, 
har som hovedregel 1-2 minutter til 
at fremføre deres holdning, inden 
alle kan komme på banen i debat-
ten. Der skal ikke nødvendigvis 
konkluderes noget, men i højere 
grad gives plads til at eleverne kan 
vise, at de har en viden og kan 
sætte den i spil, samt holde styr 
på hvordan fortid, nutid og fremtid 
spiller sammen i industriens udfor-
dringer.

Mødet kan afholdes på to måder:

1. En lektion: 
Læreren byder velkommen til mø-
det, gennemgår dagsorden og 
mødets præmisser (5 min). 
Det er din opgave at sørge for at 
tiden holder. Herefter kører dags-
orden på stringent tidsplan: Max 
taletid i diskussionen på ½-1 minut 

Punkt 2.0: Én gruppe åbner (1 min.) 
Herefter diskussion i 6 min.

Punkt 2.1: Én gruppe åbner (1 min.) 
Herefter diskussion i 6 min.

Punkt 3.0: Én gruppe åbner (1 min.) 
Herefter diskussion i 6 min.

Punkt 4.0: Én gruppe åbner (1 min.) 
Herefter diskussion i 6 min.

Punkt 5.0: Én gruppe åbner (1 min.) 
Herefter diskussion i 6 min.

Punkt 6.0: Mulighed for at komme 
med en sidste afsluttende bemærk-
ning enten til mødet eller til hele 
processen (5 min.)

2. To lektioner. Det er vigtigt,  
de er sammenhængende:
Læreren byder velkommen til mø-
det, gennemgår dagsordenen og 
mødets præmisser (5 min.). 
I denne udgave et tidsplanen knap 
så stram, og eleverne har mulighed 
for i højere grad at uddybe deres 
argumenter med forklaringer.

Punkt 2.0: To grupper åbner (2 min.) 
Herefter diskussion i 10 min.

Punkt 2.1: To grupper åbner (2 min.) 
Herefter diskussion i 10 min.

Punkt 3.0: To grupper åbner (2 min.) 
Herefter diskussion i 10 min.

Punkt 4.0: To grupper åbner (2 min.) 
Herefter diskussion i 10 min.

Punkt 5.0: To grupper åbner (2 min.) 
Herefter diskussion i 10 min.

Punkt 6.0: Mulighed for at komme 
med en sidste afsluttende bemærk-
ning/holdning (5 min.)

Herefter er der mulighed for at sam-
le op på hele processen i plenum, 
evt. evaluering.

Lærervejledningen til
”Møde om industriens“
fremtid

Tidsforbrug: 
En lektion til introduktion 
og film. To lektioner til 
for beredelse af mødet (alt 
efter niveau i klassen).  
En til to lektioner til mødet.

Materialer: 
Printet eller digital udgave 
af elevteksten, adgang til 
internet (mindst én com-
puter pr. gruppe)

Formål:
At styrke elevernes ev ner 
til at undersøge, argu men-  
tere og bruge sin vi den 
aktivt i nye sammenhæn-
ge. Eleverne skal styrke 
deres kendskab til indu-
strien, og de udfordringer 
Dansk industri står over-
for som en del af det 
internationale samfund.

Nye fællesmål: 
Dette forløb, er tænkt ind 
i en historiefaglig sam-
menhæng.
Vi vil give eleverne mulig-
hed for at lave en prak-
sisopgave, hvor forholdet 
mellem fortid, nutid og 
fremtid sættes i perspek-
tiv. Eleverne skal lave un - 
dersøgelser med et kil-
de kritisk blik og bruge 
informationerne i deres 
argumentation. Det histo-
riske overblik er vigtigt for 
at sikre en god og saglig 
diskussion til ”mødet”.

Beskrivelse:
Som udgangspunkt be-
står forløbet af tre dele: 
Forberedelse (se film), 
undersøgelse med fokus 
på dagsordenen og ud-
førelsen af selve mødet. 
Se en mere dybde gående 
beskrivelse løbende i 
materialet.
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Aktør Rolle i virksomheden

Gode råd til fordeling af 
eleverne til gruppen:

1 B&O Direktør og udviklingschef  

2 Udenrigsministeriet
Handels- og udviklingsministeren  
og en embedsmand

For højniveauelever og 
stærke læsere

3 Teknisk skole Direktør og bestyrelsesformand  

4 Fransgaard A/S Direktør og salgsansvarlig  

5 Grundfos A/S
Group president (CEO) og koncern-
bestyrelsesformand

For højniveauelever

6 Dansk Industri Adm. Direktør og vicedirektør

7 EEO Formand og EUD-repræsentant
Kig evt. vedtægter for  
rolledetaljer

8 GØMA Servicechef og salgschef  

9
Randers Tandhjulsfabrik 
A/S

Fabrikschef og medarbejder  

10 Odder Barnevognsfabrik Direktør og produktionsmedarbejder
Mulighed for film og derfor 
god for de svage læsere

11 Søstrøm A/S Bestyrelsesformand og udviklings chef  

12 Socialdemokraterne Formand og arbejdsmarkedsordfører  

13 Venstre Formand og arbejdsmarkedsordfører  

14
Det konservative 
Folkeparti

Formand og arbejdsmarkedsordfører  

15 Enhedslisten
Politisk ordfører og arbejdsmarkeds-
ordfører
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Møde om in du-
striens fremtid
Se filmen på http://drøm-
større.dk/laerervaerelset/
undervisningspakke-indu-
striens-udvikling/

Forfatter:
Kamilla Holse Palbjørn-Pedersen

Link til viden om sociale klausuler:
http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/CSR/75891.Sociale%20Klausu-
ler_%20DB%20Logo.pdf 

Link til viden om ordførerskaber:
http://www.ft.dk/Leksikon/Ordfoerer.aspx 

drømstørre.dk

Vigtige begreber

Aktør
En der handler ud fra sin position. 
Handlingen er målrettet og bevidst.

CEO
CEO betyder Chief Executive Officer 
og er den højeste titel man kan have i 
et firma.

Adm. direktør
Den danske formulering af titlen CEO.

Sociale klausuler
Et krav i en kontrakt om at påtage sig 
en specifik social forpligtelse.

Ordfører
En der taler på vegne af sit parti om et 
bestemt område.

Forberedelse
I skal orientere jer på sitet

I skal forberede et møde, 
hvor industriens udvikling og 
fremtidsperspektiv er til dis-
kussion. Dagsordenen findes 
på sidste side, og I skal alle 
forholde jer til punkterne og 
læse op på de ting, I er usikre 
på. Der er fordelt aktører på 
næste side.

Gode råd: 
1. Læs op på din aktørs rolle 

i industrien, både historisk 
og nutidig

2. Undersøg hvad din rolles 
position er i forhold til virk-
som heden/ministeriet m.v.

i. Det kan være en fordel at 
finde ud af hvem personen 
er og google vedkommen-
des navn for information

3. Diskutér hvordan frem-
tiden ser ud for din aktør

4. Forbered argumenter i 
forhold til punkterne på 
dags ordenen

Dagsorden

1.0 Velkomst
2.0  Hvad er industriens 

udfordringer netop nu i 
Danmark?

2.1  Forslag til løsning af  
udfordringerne

3.0  Hvad er karakteristisk 
for en moderne industri i 
dagens Danmark?

4.0  Er sociale klausuler en 
god idé?

5.0  Hvordan løser vi udfor-
dringerne med elev/lære-
pladser 

6.0  Afsluttende bemærknin-
ger
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Materialet 
indeholder det 
timeløse fag 
”Uddannelse 
og Job”



drømstørre.dk

 
Aktør Rolle i virksomheden Dem der er i gruppen

1 B&O Direktør og udviklingschef  

2 Udenrigsministeriet
Handels- og udviklingsministeren  
og en embedsmand

3 Teknisk skole Direktør og bestyrelsesformand  

4 Fransgaard A/S Direktør og salgsansvarlig  

5 Grundfos A/S
Group president (CEO) og koncern-
bestyrelsesformand

6 Dansk Industri Adm. Direktør og vicedirektør

7 EEO Formand og EUD-repræsentant

8 GØMA Servicechef og salgschef  

9
Randers Tandhjulsfabrik 
A/S

Fabrikschef og medarbejder  

10 Odder Barnevognsfabrik Direktør og produktionsmedarbejder

11 Søstrøm A/S Bestyrelsesformand og udviklings chef  

12 Socialdemokraterne Formand og arbejdsmarkedsordfører  

13 Venstre Formand og arbejdsmarkedsordfører  

14
Det konservative 
Folkeparti

Formand og arbejdsmarkedsordfører  

15 Enhedslisten
Politisk ordfører og arbejdsmarkeds-
ordfører
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