
Gjenvinning vil si å nyttiggjøre oss avfall og andre 
restprodukter. Når vi gjenvinner, kaster vi mindre, 
og vi reduserer den totale miljøbelastningen fra 
både produksjon, transport, bruk og avfalls
håndtering.

Hvis du leverer drikkekartonger og glass til 
gjenvinning, kreves det mindre energi enn å lage 
papir og glass helt fra bunnen av. Da reduseres 
også utslippene av klimagasser, og vi bruker 
mindre kostnader til deponering (lagring).

Oppgaver

1 Omtrent 40 % av energibruken i Norge går til 
oppvarming av boliger. Hva fører det høye 
energiforbruket til, og på hvilken måte er dette 
negativt for miljøet?

2 Hvorfor er det så viktig å sortere og gjenvinne 
avfall – og hvordan kan du bidra?

3 Hva betyr symbolene nedenfor?

4 Kryss av i tabellen til høyre for hvordan de ulike 
avfallstypene skal kildesorteres.

Stål, jern

Plast

Krom

Spon fra maskinering

Skjærevæsker og oljer

Glass

Maleravfall

Hvitevarer

Elavfall

Rengjøringsmidler

Papir

Produksjon og avfall. Ved all produksjon oppstår 
det avfall. Hvilket avfall det er, kommer an på hvilke 
materialer vi arbeider med, og hvilke prosesser vi 
bruker. Kjemiske stoffer i produksjonen kan være 
helsefarlige og må behandles riktig.

materialgjenvinning: å holde ressursene i et kretsløp, energigjenvinning: å forbrenne avfall og utvikle varmt vann og 
strøm, deponering: søppelfyllinger, nå kalt deponier. Biologisk nedbrytbart avfall (restavfall, hageavfall, papir, kartong 
og trevirke) kan ikke lenger deponeres, men må leveres på avfallsstasjoner
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Temasider

Å kildesortere vil si at vi sorterer avfallet vårt og 
samler de ulike avfallstypene hver for seg. Det gjør 
at vi kan sende avfallstypene tilbake og bruke dem 
som råvarer i produksjonen av nye varer. På den 
måten holder vi ressursene i et kretsløp, og vi 
reduserer behovet for stadig å hente ut nye natur
ressurser. Dette kaller vi materialgjenvinning. Når 
disse råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye 
materialer lenger, bør de sendes til et forbrennings
  anlegg der avfallet blir brent og varmen utnyttet til 

å skape varmt vann og strøm. Det kaller vi 
energigjenvinning.

Hvis vi ikke kildesorterer, går mye av avfallet 
direkte i restavfallet. Avfall som kan resirkuleres og 
gjenbrukes, går da til spille. Det er både dårlig 
ressursutnytting og koster samfunnet dyrt, fordi det 
er vanskelig å bli kvitt restavfallet.

Kildesortering er altså en vinn–vinnsituasjon 
for oss alle.

TEMA 1  Kildesortering og gjenvinning

Temaene vi presenterer her, gir deg en kort innføring i viktig 
fagstoff i TIPserien. Her får du et første møte med sentrale 
temaer som du kommer til å møte mange ganger i løpet av det 
første året på Vg1 TIP. Du lærer viktige begreper i hvert tema, og 
oppgavene kan du arbeide med på egen hånd, sammen med en 
medelev eller i samlet klasse.
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Du kan lese mer om «Avfall, gjenvinning og miljø» 
i boka Produktivitet og kvalitetsstyring. 
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Personlig verneutstyr (PVU) er verneutstyr som bare skal 
brukes av den som har fått utdelt det

TEMA 2 / HMS – helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig på 
arbeidsplassen, men også på skolen. Når vi 
begynner på en utdanning eller i en ny jobb, er det 
mye nytt å sette seg inn i.

I noen yrker jobber vi mye på verkstedet, mens vi 
i andre yrker kanskje skal jobbe med store 
maskiner. Slikt arbeid kan føre til farlige 
situasjoner, som igjen kan resultere i skader og 
ulykker. Det er derfor viktig å være klar over hvilke 
farer og ulykker som kan oppstå på arbeidsplassen.

Vi må fokusere på sikkerhet og vernearbeid i alt 
vi gjør. Det betyr blant annet at alle forstår og følger 
de reglene og rutinene som gjelder for arbeidet 
som skal utføres. I så fall får vi en trygg og sikker 
arbeidsplass.

Skader og ulykker koster samfunnet store 
verdier hvert år. Mange av skadene, for eksempel 
belastningsskader, hørselskader på grunn av støy 
og luftveisproblemer som skyldes støv, kan utvikle 
seg mange år etter at vi er blitt utsatt for slike ytre 
påvirkninger.

Det fysiske arbeidsmiljøet handler for eksempel 
om gode lysforhold, god luftkvalitet, godt inneklima 
og lite støy. Men det er også viktig at arbeids
plassen er tilrettelagt for hver enkelt arbeidstaker. 
Det betyr blant annet at det finnes hjelpemidler 
som vi kan bruke, og at vi kan unngå tunge løft. På 
den måten kan vi forebygge belastningsskader, for 
eksempel smerter og plager i nakke, skuldrer, rygg 
og knær.

Ergonomi handler om hvordan vi tilpasser arbeidet 
og arbeidsmiljøet til hvert enkelt menneske. Målet 
er at vi skal unngå skader og smerter i muskler, 
skjelett og ledd. Lær deg hvordan du bruker 
kroppen riktig. Prøv å skifte arbeidsstillinger ofte 
og ta korte pauser i arbeidet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet handler om 
hvordan vi trives på jobb, og at arbeidet vårt gir 
mening. Ingen skal trenge å grue seg til å gå på 
jobb. Ingen skal heller føle seg uønsket på 
arbeidsplassen eller bli mobbet av overordnete 
og kollegaer.

Verneutstyr. Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeids
giveren sørge for at det finnes nødvendig verne
utstyr på arbeidsplassen. Som arbeidstaker har du 
plikt til å bruke verneutstyret. Med verneutstyr 
mener vi alt utstyr du bærer eller holder for å verne 
deg mot skader og ulykker.

Dersom det skjer en ulykke, bør du kunne hjelpe 
til. Det er derfor viktig at du lærer litt om første
hjelp. Du må også bruke riktig arbeidsteknikk, for 
eksempel når du håndterer verktøy og maskiner, 
slik at du unngår å skade deg.

Sikkerhet handler i tillegg om å bruke personlig 
verneutstyr (PVU). Det gjelder blant annet arbeids
hansker, hodevern, hørselsvern, åndedrettsvern og 
øyevern. Dessuten trenger du fallsikringsutstyr når 
du jobber i høyden.

eksponering: bli utsatt for ytre påvirkning, fysisk arbeidsmiljø: innredninger på og rundt arbeidsplassen, 
belastningsskade: feilaktig belastning på en kroppsdel over lang tid, ergonomi: tilpasning av arbeidsplassen for 
å unngå skader

Oppgaver

1 Oppdraget du har fått, innebærer at du skal 
utføre arbeid som krever verneutstyr, men 
arbeidsgiveren har ikke skaffet slikt verneutstyr. 
Vil du da utføre arbeidet uten verneutstyr, eller 
ber du arbeidsgiveren om å skaffe utstyret før 
du går i gang? Hvordan vil du gå fram når du 
kontakter arbeidsgiveren?

2 Hvordan kan du få hørselsskader selv om lyden 
er lavere enn 120 dB?

3 På alle arbeidsplasser skal det være et stoff
kartotek med sikkerhetsdatablader. Hva er et 
stoffkartotek, og hva kan du finne av opp
lysninger i sikkerhetsdatabladet? Når trenger 
du å bruke stoffkartoteket?

Antall skader og ulykker kan bare 
reduseres hvis alle

• er klar over mulige farer med arbeidet de 
skal utføre

• gjennomfører en sikker jobbanalyse 
(SJA) før arbeidet begynner

• holder arbeidsplassen ryddig og i orden

• bruker påbudt verneutstyr

• følger reglene og forskriftene som 
gjelder for arbeidet

Du kan lese om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 
kapittel 2 i boka Produktivitet og kvalitetsstyring.

TEMA 2  HMS – helse, miljø og sikkerhet

Oppgave

Hvis det er konflikter og mobbing på arbeids
plassen, går det ut over arbeidsmiljøet. Du får 
kanskje ikke gjort jobben din. Å være i en konflikt 
kan skape usikkerhet og ensomhet. Det kan føre 
til at du blir syk og ikke orker å jobbe. Derfor har 
arbeidsgivere et ansvar for å hindre og forebygge 
mobbing og konflikter. 

Hvordan reagerer du hvis en kollega tar kontakt 
og forteller at han eller hun blir plaget av en 
arbeidskollega? Har du noen gode råd å gi ham 
eller henne?

Riktig løfteteknikk
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Hva er Industri 4.0?
Begrepet Industri 4.0 beskriver den fjerde 
industrielle revolusjonen, en utvikling der internett 
kopler sammen produksjon og produkter. 
Teknologien finnes allerede. Det er velkjent at 
mobilen kan kommunisere med panelovnene på 
hytta, spore pakker på posten, overvåke huset osv. 
Denne teknologien blir nå overført til produksjon og 
utførelse av tjenester i industrien.

TEMA 6  

TEMA 5  Kvalitetsstyring i bedriften

Kvalitetsledelse er den planleggingen og de 
økonomiske ressursene som settes inn for å sikre 
akseptabel kvalitet på de produktene og tjenestene 
som leveres.

Når vi jobber i en bedrift, handler kvalitet om at vi 
utfører jobben slik at vi oppfyller målene og 
kravene som er fastsatt i kontrakten, og som 
kunden ønsker. Kvalitet handler også om den 
holdningen vi har til jobben vår. Som regel er det 
mange fagarbeidere som er avhengige av 
hverandre for å gjøre en best mulig jobb. Dersom 
noen ikke gjør jobben sin på en god måte, blir 
produktiviteten dårlig. Det rammer alle i bedriften.

Vi må hele tiden vurdere om vi jobber på en slik 
måte at vi får de beste resultatene – for kundene og 
for bedriften. Noen ganger må vi kanskje endre 
måten vi jobber på.

Kvalitetsstyring er systemer, metoder, rutiner og 
hjelpemidler som vi setter inn for at vi skal kunne 
utføre arbeidet med færrest mulig feil. Det skal 
sikre at arbeidet innfrir alle krav som stilles i 
standarder og bestemmelser. Det kan dreie seg om 
både resultatet av arbeidet og måten arbeidet blir 
utført på.

Det er viktig å unngå feil. Hvis bedriften leverer 
et produkt med feil og mangler, kan det føre til 
store økonomiske tap. Men det kan også føre til at 
bedriften får ord på seg for å levere dårlig kvalitet. 
Det kan gjøre at den mister både kunder og 
offentlig godkjenning. Derfor er det viktig at 
kvalitetssikringssystemet gjør det mulig å oppdage 
feil så tidlig som mulig, og at de blir rettet opp.

Kvalitetssikring er de aktivitetene en bedrift har 
satt i gang for å oppnå den kvaliteten kundene 
krever på produktene.

Oppgaver

1 Hva er hensikten med et kvalitets sikrings
system? Kan du gi et eksempel?

2 Det finnes krav til hvordan ulike arbeids
operasjoner skal utføres. Det finnes også krav til 
materialer, anbud og kontrakter. Alle slike krav 
finner vi i ulike standarder og normer som kan 
være nasjonale og internasjonale. Hvorfor må 
det være slik, tror du?

fagarbeider: en yrkesutøver som har bestått fagprøven og mottatt fagbrev, kvalitetssikringssystem: et system 
i bedriften som skal sikre at det blir god kvalitet på produktene

TEMA 6  Teknologifagene i framtiden

Tenk deg at du eier en bil. En liten, men viktig 
elektronisk sensor («Smart Censor») forteller deg 
at det er en feil med dynamoen, og at den snart må 
erstattes. Den lille sensoren er programmert med 
all informasjon om bilen.

Sensoren bruker informasjonen den har samlet 
inn, til å fortelle over internett, IoT («Internet of 
Things»), til store sentrale datamaskiner («Cloud 
Computing») om hva som er feil, og hva som må 
byttes ut. Programmet forbereder så en utskifting, 
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Å produsere en vare eller en tjeneste i dag stiller andre krav enn før til 
effektive produksjonsprosesser. Den teknologiske utviklingen går raskere og 
raskere. Kundene som kjøper produktene, stiller krav om at produktene skal 
ha en god kvalitet til lavest mulig pris og kunne leveres til rett tid. Det gjør at 
bedriftene må følge med og arbeide ekstra hardt for å tilfredsstille disse 
kravene.

Det krever at vi også må utvikle teknologi og arbeidsmåter som er 
bærekraftige. Når vi arbeider smartere og utnytter ressursene på en god 
måte, kan vi fremme forbedringer og innovasjon knyttet til å minske 
ressursbruken, hindre miljøødeleggelse og redusere klimautslippene.

HMS
Ergonomi
Pass på at du

• har riktig utformet arbeidsplass

• har gode arbeidsstillinger

• bruker musklene riktig

• har gode hjelpemidler til tunge løft

• har nødvendig verneutstyr for 
arbeidet du skal utføre

1 Produksjon før og nå
Mange av produktene som produseres i dag, er mer kompliserte 
og sammensatte enn tidligere. Kundene stiller stadig større 
krav til de produktene de kjøper. Produktene skal være billige, 
ha høy kvalitet og kunne leveres til rett tid. Derfor er det tatt i 
bruk moderne produksjonsmetoder, og produksjonsutstyret er 
automatisert.

2 Produksjonsteknikk
For å produsere en vare eller utføre en tjeneste tar vi i bruk 
 ulike metoder, utstyr, verktøy og hjelpemidler. Hvilken metode 
som brukes, avhenger av hvilket produkt som skal framstilles, 
eller hvilken tjeneste som skal utføres. I tillegg retter metoden 
seg etter hvilke materialer og hvilket utstyr vi disponerer, og 
hvilken pris produktet skal ha. Produksjonen følger gjerne et 
bestemt mønster – en prosedyre.

3 Trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen
Gode kollegaer eller medelever gjør at vi holder oss friske og 
lever bedre. Når du jobber sammen med andre mennesker som 
du kjenner og stoler på, gjør du en bedre jobb og er våken og 
opplagt – og dermed unngår du lettere skader eller ulykker.

Produksjonsprosessen
1 

MÅL

Når du har gjennomgått del 1, skal du

 kjenne til hovedtrekkene i utviklingen i industrien fram til i dag

 kunne gjøre rede for hvordan en moderne bedrift er bygd opp, og 
arbeidsmetoder som brukes i dag

 forstå hvorfor godt samarbeid er viktig, og hvorfor alle ansatte må være 
kundeorienterte

 kjenne til ulike metoder for god produksjons og arbeidsplanlegging og ulike 
måter å organisere arbeidet på

 kunne være fleksibel og forklare begrepene sosial kompetanse, 
fagkompetanse og metodekompetanse

 forstå betydningen av god kommunikasjon i forbindelse med teamarbeid

[start del]
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I middelalderen ble fagene satt mer i system. Det ble laget lover og 
regler for hvordan ting skulle utføres, og hvilke kunnskaper de som 
gjorde jobben, måtte ha. Vi fikk skomakere, smeder, snekkere, 
reipslagere osv.

Noen steder kan vi fortsatt se at gatene er oppkalt etter de yrkes
gruppene som holdt til der. Vi har navn som Skomakerstredet, 
Bøkkergata, Reipslagergata osv.

Den første industrielle revolusjonen
På 1700tallet begynte man å produsere varer i større 
mengder. Enkle maskiner så dagens lys. De ble først tatt i 
bruk i bomullsindustrien i England for å produsere 
tekstiler. Ved hjelp av maskinene kunne man lage større 
og flere tekstiler enn tidligere. De første maskinene var 
hånd og fotdrevne.

Men det var ikke bare kroppsarbeid som ble brukt til å 
drive maskinene. Både vannkraft og hestekraft ble tatt i 
bruk. I 1769 tok James Watt patent på dampmaskinen. Den 
ga helt nye muligheter. I verkstedene ble energien 

Repetisjon

1 Hvordan foregikk «betalingen» for varer og tjenester før industrien 
kom?

2 Hvorfor var smeden en viktig person på den tiden?

3 Hva mener vi med den første industrielle revolusjonen?

4 Når gjennomgikk en rekke land den neste store omstillingsprosessen?

5 Hvilke produksjonsmåter var denne perioden preget av?

Den andre industrielle revolusjonen
I perioden 1880–1920 gjennomgikk en rekke land nye 
industrielle omstillinger. Telegrafen, telefonen og bilen 
ble oppfunnet og satte sitt preg på denne perioden. 
Sammen med utnyttingen av elektrisitet ble disse 
oppfinnelsene på mange måter et symbol for perioden, 
slik dampmaskinen hadde vært under den første 
industrielle revolusjonen.

Perioden var preget av ideene om serie og 
masseproduksjon, noe som førte til at det kom ny 

Den tredje industrielle revolusjonen
Den tredje industrielle revolusjonen, også kalt den digitale 
revolusjonen, kom mot slutten av 1960årene. Første 
verdenskrig hadde kostet mye, og industrialisering og 
teknologisk utvikling hadde stoppet opp på flere områder. 
Mange land opplevde økonomisk krise og stor arbeids
ledighet.

Oppfinnelsen av elektrisk drevne regnemaskiner var 
begynnelsen på den digitale utviklingen som resulterte i 
at store datamaskiner ble plassert i datasentraler. 

Bruk av moderne produksjonsutstyr 
krever godt kvalifiserte medarbeidere. 

Den moderne bedriften
Den viktigste oppgaven for industrien og håndverksfagene var å 
tilfredsstille befolkningens voksende etterspørsel etter gode varer. 
Gjennom masseproduksjon ble produktene framstilt i store serier, først 
og fremst for eget marked.

Også i dag er det viktig for moderne bedrifter å oppfylle kundens høye 
krav og forventninger til produktene. De må kunne reagere raskt og 
fleksibelt på kundens behov og markedets krav. I tillegg må bedriften ha 
moderne produksjonsutstyr og høyt kvalifiserte medarbeidere.

Ved hjelp av kort omstillingstid kan en moderne bedrift ha en effektiv 
produksjon av både store og små serier. Montering foregår manuelt eller 
i helautomatiserte produksjonslinjer med roboter. Noen ganger blir 

produksjon: framstille eller 
skape noe, f.eks. en vare eller en 
tjeneste

overført via akslinger, reimer, tannhjul og reimskiver til 
maskinene.

Dampmaskinen lettet ikke bare arbeidet i fabrikkene, 
men ble også tatt i bruk til transport, for eksempel i båter 
og tog. Det ble dermed lettere både å frakte råvarer til 
fabrikkene, å masseprodusere tekstiler og andre 
produkter i fabrikkene og til slutt bringe produktene ut til 
forbrukerne. Denne omveltningen kaller vi den første 
industrielle revolusjonen.

industri og nye produksjonsmåter, deriblant for 
framstilling av stål. I den nye industrien foregikk 
produksjonen i store enheter med flere tusen ansatte.

I Norge ble flere bedrifter startet på steder som hadde 
vannkraft. Vi fikk mange sagbruk og tekstilfabrikker. 
Skipsbyggingen skjøt fart. Overgangen fra seil til maskin i 
båter gjorde at det oppsto en motorfabrikk i nær sagt hver 
vik på kysten.

Datamaskinene ble så koplet til datastyrte verktøy
maskiner (NCmaskiner. «Numerical Control»), noe som 
reduserte behovet for manuell styring.

Siden kom CNCmaskiner («Computer Numerical 
Control»), som sammen med bruken av elektronikk, PLS 
(programmerbare logiske styringer), ITsystemer og 
robotteknologi gjorde det mulig å programmere direkte på 
maskinene.
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Forberedende fase
Vi har allerede sett at det er mange faser i planleggingen som må 
gjennomføres før selve produksjonen kan starte. Gode og tydelige 
målformuleringer, tegninger og beskrivelser er grunnlaget for å kunne 
utarbeide konkrete planer for de forskjellige fasene.

Planene må inneholde all informasjon som er nødvendig for at varen 
eller tjenesten skal kunne produseres og leveres til avtalt pris, kvalitet 
og i rett tid.

Først må det utarbeides en arbeidsplan med en ordreseddel for de som 
står for produksjonen eller tjenesten, slik at de vet hva som skal gjøres, 
hvor det skal gjøres, og på hvilket tidspunkt det skal gjøres.

Arbeidsplan
Uansett hvor enkel eller komplisert en arbeidsoppgave er, er det en 
fordel at vi lager en arbeidsplan. Det kan spare tid og redusere 
kostnadene. Under planleggingen må vi tenke gjennom hva vi skal gjøre, 
hvordan vi skal gjøre det, og når vi skal gjøre det. Endringer og 
problemer kan dermed løses på tegnebrettet eller under arbeids
forberedelsene. Det er mye billigere enn å finne løsninger når 
produksjonen er i gang.

arbeidsplan: en beskrivelse av 
hva hver enkelt avdeling eller 
ansatt skal utføre innen en viss 
tidsfrist

Produksjonsplanleggingen omfatter alt arbeid fra ordren er mottatt til 
varen eller tjenesten er levert kunden.

Det er også viktig å planlegge materialbruken og vite om materialet er 
nedbrytbart og kan gjenvinnes. Det samme gjelder emballasjen.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over og en forklaring på de vanligste 
begrepene i produksjonsprosessen.

Produksjonsmetoder
Alle metoder som blir brukt til å framstille enkle 
deler eller større produkter, for eksempel en bil 
eller et skip

Produksjonsutstyr
Alle maskiner og alt utstyr som trengs for å 
gjennomføre produksjonen

Produksjonsmidler
Alle verktøy, programmer og innretninger som 
må være på plass for å kunne gjennomføre 
produksjonen

Produksjonshjelpemidler
Alle hjelpemidler som er nødvendige for 
produksjonen, for eksempel kjølemidler, 
smøremidler og annet materiell

REFLEKSJON
Hva kan skje dersom en bedrift 
tar for lett på produksjons
planleggingen?

God planlegging er en viktig del av forberedelsene til produksjonen. 

God arbeidsplanlegging er viktig. 
Som oftest skal produktene gjennom 
mange operasjoner i produksjonen. 
Dårlige eller mangelfulle arbeids
planer gir forsinkelser og kan bli 
kostbart for bedriften
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Oppsummering

•	 Før fabrikkene så dagens lys, ble tjenestene betalt gjennom arbeid 
for hverandre.

•	 Den industrielle revolusjonen begynte i England ved at 
dampmaskinen ble oppfunnet.

•	 Formålet med å produsere en vare er å tjene penger.

•	 Det er viktig at de ansatte er kundeorienterte, og at de
– kjenner til hvordan en moderne bedrift er bygd opp
– kan lage en enkel arbeidsplan
– vet hva en prosedyre er
– kjenner til ulike arbeidsmåter brukt i moderne industri

henger sammen. Teamlederen har et særlig ansvar for å organisere og 
informere de andre medlemmene, slik at alle til enhver tid er oppdatert.

Tidsfristen for når arbeidet skal være ferdigstilt og levert, må være klart 
for alle som er involvert i prosessen. Det må gjøres prioriteringer i 
rekkefølgen av operasjoner som skal utføres, og det er viktig at arbeidet 
blir fullført innen tidsfristen som er satt.

Å arbeide i team er alltid nødvendig

• ved store kompliserte oppgaver

• når arbeidet krever ulik kompetanse

• jo vanskeligere det er å løse oppgaven

Teamarbeidet er ofte avgrenset til «delmål». Med delmål mener vi 
mindre arbeidsoppgaver som settes sammen til større produkter.

Teamarbeidet kan bestå av

• selvstendig arbeid

• gruppearbeid

• partnerarbeid (arbeid med underleverandører)

I teamarbeid er kommunikasjon viktig. Alle som er involvert, må kunne 
snakke sammen slik at teamet hele tiden har det samme målet for øyet.

teamarbeid: en gruppe 
mennesker med ulike 
forutsetninger og kunnskaper 
som jobber sammen for å løse en 
oppgave

REFLEKSJON
Hva mener du er viktigst for at 
kommunikasjonen på 
arbeidsplassen skal bli best 
mulig?

Repetisjon

1 Nevn noen arbeidsmåter en moderne 
produksjonsbedrift arbeider etter.

2 Hva mener vi med fagkompetanse?

3 Forklar hva som ligger i begrepet sosial 
kompetanse.

4 Hvordan vil du forklare begrepet 
metodekompetanse?

5 Hva mener vi med at en fagarbeider må være 
fleksibel?

6 Hva ligger i begrepet teamarbeid?

7 Når er teamarbeid nødvendig?

8 Hvilke arbeidsformer kan inngå i teamarbeid?

9 Hvor mange personer er det oftest i et team?

Oppgaver

1 Hvorfor er kompetanse og evne til å omstille 
seg viktig for en fagarbeider?

2 Nedenfor har vi nevnt noen viktige egenskaper 
for en fagarbeider. Sett dem opp i rekkefølge, 
der 1 er viktigst. Begrunn valget ditt.

• praktisk sans
• samarbeidsevne
• interesse for ny teknologi
• kunne jobbe selvstendig
• godt håndlag
• god helse
• kompetanse
• omstillingsevne

Kommunikasjon er viktig når en skal jobbe i team
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