Mit arbejdsliv

Huskeliste fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
- listen er en inspiration til dig, der vil skrive erindring om dit arbejdsliv
Om dig selv
Skriv hvem du er: navn, fødselsår og fødested
Fortæl om dine forældre, hvad arbejdede de med, hvor kom de fra, hvor var de født?
Barndom og ungdom
Fortæl om din barndom, og hvor du boede. Skolegang, fritid og ungdomsliv
Beskriv en almindelig dag i familiens liv, fra I stod op om morgenen til I gik i seng om aftenen
Det første lønarbejde
Fortæl om din første arbejdsplads og dit første arbejde.
Hvorfor var det netop her, du fik arbejde?
Hvordan blev du oplært på arbejdspladsen?
Hvor lang var arbejdstiden, og hvad fik du i løn? Hvad blev den brugt til?
Hvordan kom du på arbejde?
Var der krav om særligt arbejdstøj og andet udstyr, sikkerhedsbestemmelser?
Var der traditioner for, at nye skulle give en omgang? Var der andre traditioner?
Mit hovederhverv
Hvilket område har du arbejdet mest indenfor?
Hvorfor søgte du arbejde her?
Beskriv arbejdsforløbet, fortæl om de forskellige faser i arbejdsopgaverne. Læg særlig vægt på
at fortælle om de arbejdsprocesser, som nu er gået af brug, eller som er stærkt forandret.
Hvordan lærte du arbejdsopgaverne? (oplæring, egen erfaring, etc.)
Beskriv en almindelig arbejdsdag fra du mødte om morgenen til du gik hjem
Hvordan var arbejdet delt mellem mænd og kvinder på din arbejdsplads?
Hvordan var arbejdsmiljøet?
Synes du, at arbejdet har ændret sig gennem årene? (indhold, tempo..?)
Hvilke andre typer af arbejde har du haft?
Løn og arbejdstid
Hvordan var lønnen i de forskellige perioder af dit liv?
Hvis du var på akkord, hvordan var denne sammenlignet med dagløn?
Fortæl om tillæg, bonusordninger og personalegoder
Hvordan var arbejdstiden?
Fortæl om fx skiftehold, ”flextid”, hjemmearbejde, overarbejde/overarbejdsbetaling
Har du oplevet, at din arbejdsplads har været truet af lukning/er blevet lukket?
Har du prøvet at være arbejdsløs, i jobtilbud eller andre ordninger?
Fortæl om konflikter og strejker, som du har deltaget i eller kender til
Arbejdskammerater, kollegaer og overordnede
Fortæl om arbejdskammerater, arbejdsform og ledelse
Hvordan var sammenholdet mellem kollegaerne?
Fortæl om det faglige arbejde (klub, fagforening, etc.)
Hvad har fagforening/klub betydet for dig?
Var/er du politisk aktiv?
Hvorfor gik du ind i dette arbejde?
Havde/har du faglige eller politiske tillidsposter?
Beskriv, hvordan du arbejdede med faglige og politiske sager

Hvordan har du oplevet mødet mellem danskere og indvandrere på arbejdspladsen
og i fritiden?
Var du glad for dit arbejde, eller var det andet, du hellere ville?
Hjem og familie
Fortæl om dit liv som voksen
Bor/boede du sammen med nogen?
Beskriv dit hjem og fortæl om en almindelig dag, fra du står og til du går i seng
Har du børn? Fortæl om, hvordan de er blevet passet, hvad har du lavet sammen med dem?
Hvordan er husarbejdet derhjemme fordelt?
Er du tilfreds med at bo som du gør?
Fritid
Fortæl om dine fritidsinteresser og om, hvad du kan lide at lave (musik, hobby, rejser,
udstillinger, biograf…)
Hvem omgås du i fritiden?
Forandringer
Hvordan vurderer du udviklingen i hjemmet, på arbejdspladserne og i samfundet,
i den tid, du har levet?
Har du været tilfreds med dit eget liv?
Hvad ønsker du for fremtiden? – din egen fremtid, og dine evt. børns?

