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Arbeidslivsfag – arbeidsbok består av tolv tomme prosjektsyklusar som elevane sjølv skal fylle ut. Her skal
elevane bruke eksisterande malar og instruksar for å planlegge, dokumentere og evaluere prosjekta sine i
faget.
Boka dekker alle dei ulike stadia i prosessen: Alt fra beskrivingar, skisser og utrekningar til logg og
fagsamtale i for- og etterkant av prosjektgjennomføringa. Boka er av svært solid kvalitet, slik at elevane kan
ha ho med seg og bruke ho gjennom alle tre åra på ungdomstrinnet.

2

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Ungdomstrinn | Arbeidslivsfag

Arbeidslivsfag
Arbeidsbok
Birger Oddvar Aaserud

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044624
229,Fagbokforlaget
2021
1
128
653

Arbeidslivsfag – arbeidsbok består av tolv tomme prosjektsykluser som elevene selv skal fylle ut. Her skal
elevene bruke eksisterende maler og instrukser for å planlegge, dokumentere og evaluere prosjektene sine
i faget.
Boka dekker alle de ulike stadiene i prosessen: Alt fra beskrivelser, skisser og utregninger, til logg og
fagsamtale i for- og etterkant av prosjektgjennomføringa. Boka er av svært solid kvalitet, slik at elevene kan
ha den med seg og bruke den gjennom alle tre årene på ungdomstrinnet.
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Liker du å skru bitte små ting frå kvarandre, berre for å sjå korleis dei fungerer? Liker du kanskje å lage
mat? Er det deg alle kjem til når dei har problem med dataen? Er du ein som liker å ta vare på folk, slik at
alle har det bra? Liker du å teikne eller å snikre? Trivst du best utandørs, i naturen?I arbeidslivsfaget får du
høve til å bli enda betre kjend med deg sjølv og alt du er flink til. Slik får du eit godt utgangspunkt for å finne
ut kva du eigentleg vil bli. Her får du trening i å løyse praktiske oppgåver, slik dei skal løysast ute i det
ordentlege arbeidslivet. Kanskje du til og med startar ei elevbedrift?
I denne boka gir vi deg ein modell for korleis praktiske oppgåver kan løysast på ein god måte. Modellen er
kalla Pila og har også gitt namn til boka. Du kjem til å arbeide med idéutvikling og planlegging av oppgåver
som skal løysast, der nettopp evnene, interessene og ideane dine er viktige ingrediensar. Du får også trene
på gode produksjonsprosessar, marknadsføring og kundebehandling, og du kjem til å få øvd deg på å
samarbeide med andre.
Boka gir deg også ei oversikt over alle yrkesfaglege utdanningsprogram og mange yrke du kan velje
mellom når du er ferdig med ungdomsskolen.
Ann-Christin Holtet har bachelorgrad innanfor yrkesfaglærarutdanning i formgivingsfag. Ho har også
etterutdanning i utdanningsval og har sveinebrev i frisørfaget. Ho jobbar i dag for Ungt Entreprenørskap
med å innføre entreprenørskap i skolen og føreles og held kurs for lærarar og elevar. Ho har tidlegare
arbeidd som lærar på barne- og ungdomstrinnet og i vidaregåande skole.
Siri Lindstad har studert nordisk språk og litteratur og har ein mastergrad i journalistikk. Ho har jobba i
fleire år som forskingsjournalist, mellom anna i magasinet Forskerforum. Ho driv dessutan firmaet Innlandet
kulturproduksjon, som arrangerer føredrag og seminar med vekt på kunnskapsformidling.
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Liker du å skru bittesmå ting fra hverandre, bare for å se hvordan de fungerer? Liker du kanskje å lage
mat? Er det deg alle kommer til når de har problemer med dataen? Er du en som liker å ta vare på folk, slik
at alle har det bra? Liker du å tegne eller å snekre? Trives du best utendørs, i naturen?
I arbeidslivsfaget får du mulighet til å bli enda bedre kjent med deg selv og alt du er flink til. Slik får du et
godt utgangspunkt for å finne ut hva du egentlig vil bli. Her får du trening i å løse praktiske oppgaver, slik de
skal løses ute i det ordentlige arbeidslivet. Kanskje du til og med starter en elevbedrift?
I denne boka gir vi deg en modell for hvordan praktiske oppgaver kan løses på en god måte. Modellen
kalles Pila og har også gitt navn til boka. Du kommer til å arbeide med idéutvikling og planlegging av
oppgaver som skal løses, der nettopp dine evner, interesser og ideer er viktige ingredienser. Du får også
trene deg på gode produksjonsprosesser, markedsføring og kundebehandling, og du kommer til å få øvd
deg på å samarbeide med andre.
Boka gir deg også en oversikt over alle yrkesfaglige utdanningsløp og en rekke yrker du kan velge mellom
når du er ferdig med ungdomsskolen.Ann-Christin Holtet har bachelorgrad innen yrkesfaglærerutdanning i
formgivningsfag. Hun har også etterutdanning i utdanningsvalg og har svennebrev i frisørfaget. Hun jobber i
dag for Ungt Entreprenørskap med å implementere entreprenørskap i skolen og foreleser og holder kurs for
lærere og elever. Hun har tidligere arbeidet som lærer på barne- og ungdomstrinnet og i videregående
skole.
Siri Lindstad har studert nordisk språk og litteratur, og hun har en mastergrad i journalistikk. Hun har
jobbet i en årrekke som forskningsjournalist, blant annet i magasinet Forskerforum. Hun driver dessuten
firmaet Innlandet kulturproduksjon, som arrangerer foredrag og seminarer med vekt på
kunnskapsformidling.
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